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ABSTRACT 
The aim of this study is to investigate how and in which form students come in contact with 

practical applications in the upper secondary school course Chemistry B. The study is based upon 

the assumption that all learning is situated in a social environment. The theoretical framework is the 

design theory perspective, which entails an assumption that the pedagogical tools affect the 

knowledge content.  

 

The empiric materials in the study are collected through three methods: textbook analysis, 

classroom observations and questionnaires. Two groups of students and their teachers were 

observed during a section of the relevant course. The textbook analysis focuses upon the same 

course section in the textbooks of the two groups and compares these books with the relevant 

section in a third textbook. In addition, the two student groups responded to a questionnaire on their 

attitudes toward the subject of chemistry subject linked to its applications at a society level. 

 

The study shows that there are significant differences between the strategies which teachers and 

textbooks use in order to present and visualise practical applications of chemical theory. The 

context strategy is based upon the students’ own surroundings and uses real life application as a 

tool for the presentation of the principles of chemistry. According to this strategy, the knowledge 

content should be organised in such a way that the chemical principles are used to explain our 

surroundings. The process and product strategy, on the other hand focuses upon a scientific 

approach, in which science as a process and scientific products are most important. With this 

strategy, applications are used to illustrate and exemplify the knowledge content.  

 

The conclusion of this study is that neither different forms of presentation nor the presence of 

practical applications affect the students' attitude towards the subject. Furthermore, practical 

applications are not a significant part of the students' learning strategies. 

 

Keywords: Chemistry B, practical applications, design theory, textbook analysis 
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SAMMANFATTNING 
Denna studie handlar om hur och i vilken form elever kommer i kontakt med tillämpningar inom 

gymnasiekursen, Kemi B. Målet är att öka kunskapen om vilka strategier lärare och läroböcker 

använder för att presentera tillämpningar av kemiska principer i gymnasiekursen Kemi B. 

 

Studien baseras på antagandet om att allt lärande är socialt situerat och det designteoretiska 

perspektivet som innebär att de pedagogiska verktygens form påverkar kunskapsinnehållet. 

 

Studiens resultat baseras på tre olika källor: läroboksanalys, observationer och enkät. Två 

elevgruppers undervisning har observerats under ett kursavsnitt. Elevgruppernas läroböcker har 

utifrån observerade kursavsnitt analyserats och jämförts med en tredje lärobok. Dessutom har 

elevgrupperna besvarat en enkät om deras inställning till ämnet med koppling till tillämpningar på 

samhällsnivå. 

 

Studien visar att det finns stora skillnader mellan de strategier läroböcker och lärare använder för att 

presentera och synliggöra tillämpningar av kemisk teori. Kontextstrategin utgår från elevens 

omgivning och använder verkligheten som redskap för att presentera kemiska principer. Strategin 

innebär att kunskapsinnehållet organiseras så att de kemiska principerna används för att förklara det 

vi har runt omkring oss. Process- och produktstrategin tar sin utgångspunkt i naturvetenskap som 

vetenskap där både naturvetenskapen som process och dess produkter står i fokus. Tillämpningar 

används då för att illustrera och exemplifiera kunskapsinnehållet.  

 

Studien utmynnar i slutsatsen att skilda presentationsformer och närvaro av tillämpningar inte 

påverkar elevernas inställning till ämnet och att tillämpningar inte på ett märkbart sätt ingår i 

elevernas lärandestrategi.  

 

Nyckelord: Kemi B, tillämpningar, designteori, läroboksanalys 
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1 Bakgrund 

Kring nästan alla yrken finns det schablonbilder. Det gäller även olika typer av naturvetare och 

ingenjörer. I gymnasieguiden 2009 som skickades till alla 15-åringar i Sverige inför val till 

gymnasiet kan man testa vilket yrke som passar en utifrån egenskaper, värderingar och intressen. I 

testet beskrivs ingenjören som en person som helst arbetar ensam, sällan tar risker, inte anser att 

kreativitet är viktigt samt föredrar TV och data framför att umgås med vänner eller sporta. Av testet 

framgår det även att ingenjören drivs av att bli framgångsrik, men inte för att uppfinna eller göra 

världen bättre, utan för framgångens skull (Gymnasieguiden, 2009). Det kan ifrågasättas om denna 

bild av hur en ingenjör är och vad denne arbetar med är korrekt. Testet ger också en fördomsfull 

och negativ bild av en yrkeskategori som blir allt bredare i takt med teknik- och 

samhällsutvecklingen.  

 

Nuvarande regering har tillsatt en teknikdelegation i syfte att öka barns och ungdomars intresse för 

naturvetenskap, teknik, matematik och informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

(Teknikdelegationen, 2009). Teknikdelegationen skriver i sitt slutbetänkande att de bristande 

ansökningsantalen till högskoleutbildningarna och sjunkande kunskapsresultat inte beror på att 

ungdomar i grunden skulle vara ointresserade av naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar. 

Exempelvis visar Eurobarometern från 2005 (Teknikdelegationen, 2010) att svenska ungdomar är 

mer intresserade av nyheter om naturvetenskap och teknik än sport. Dessutom finns det belägg för 

att intresset för IKT är stort. Delegationen konstaterar även i betänkandet att ungdomar väljer 

utbildning utifrån den egna identiteten och relevans för samhället och att de har svårt att finna detta 

i de naturvetenskapliga ämnena idag. Teknikdelegationen slår fast att skolväsendet idag inte har 

förmåga att fånga upp det intresse för naturvetenskapen som barn och ungdomar har 

(Teknikdelegationen, SOU 2010:28, 2010). 

 

Enligt PISA-undersökningen från 2006 uppvisar endast elever från Danmark och Nederländerna en 

mindre positiv inställning till samhällsvärdet av naturvetenskap (Skolverket, 2007). I 

undersökningen framkommer det att 88 procent av de svenska eleverna håller med i påståendet att 

naturvetenskap är värdefullt för samhället men bara 69 procent anser att naturveteskapen hjälper 

dem att förstå omgivningen bättre. Samtidigt anser 74 procent att olika teknologiska och 

naturvetenskapliga framsteg är bra för ekonomin, vilket kan jämföras med OECD-genomsnittet på 

87 procent.  

 

Att svenska elever i jämförelse med andra har en mindre positiv inställning till naturvetenskapens 

samhällsvärde väcker frågor om i vilken utsträckning och hur den svenska skolan förmedlar 

kunskap om de naturvetenskapliga ämnena. Om man tror att allt lärande är situationsbaserat och 

kulturellt betingat såsom den nu dominerande diskursen inom svensk pedagogik menar, är PISA-

resultaten naturliga men dystra ur ett samhällsperspektiv, då naturvetenskapliga ämnen tilldelas låg 

betydelse. I olika undersökningar framkommer att ämnet kemi värderas lågt, inte bara av elever 

utan även av föräldrar (Skolverket, 2004, Teknikdelegationen, 2010). 
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Det ”låga” intresset för att läsa naturvetenskapliga ämnen i gymnasiet och på högskole- och 

universitetsnivå är en fråga som jag har funderat över under utbildningens gång. Som lärare har 

man inte bara ett tungt ansvar för vad eleverna lär sig – utan läraryrket innebär också stora 

möjligheter till att inspirera och bidra till ett ökat intresse och engagemang för de 

naturvetenskapliga ämnena. I samband med kemididaktikstudier på lärarhögskolan i Stockholm 

(numera en del av Stockholms universitet) har jag presenterats för undervisningsstrategin att öka 

intresset, nyfikenheten och förståelsen för ämnet kemi genom att i undervisningssituationer försöka 

koppla kemisk teori till vardagen och illustrera kemi med hjälp av vardagsnära tillämpningar. 

Exempelvis genom att använda vardagsbegreppet ”rost” för att illustrera oxidation och reduktion. 

Detta för att visa kemins betydelse i vår omvärld och samtidigt skapa broar till fenomen man 

upplever dagligen och som går att se med egna ögon. Detta ligger i linje med ämnet kemis syfte på 

gymnasiet:  

”Utbildningen i ämnet kemi syftar till fördjupad förståelse av kemiska processer och kunskap om 

kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, industri, medicin och livsmiljö. 

Utbildningen syftar också till att öka intresset för studier i kemi och närbesläktade ämnen och till 

att ge en grund för fortsatta studier i naturvetenskap och teknik” (Skolverket, 2000). 

Kopplingen till verkligheten och hur teori tillämpas återfinns även i kursplanen för Kemi B i form 

av målet: ´ 

”kunna förklara och tillämpa några vanliga analysmetoder samt kunna beskriva deras 

användningsområde och utveckling inom t.ex. sjukvård, miljöarbete, forskning och industri” 

(Skolverket, 2000)  

Om kopplingar till vardagen och kemins tillämpningar är en del av en strategi i syfte för att öka 

intresset för ämnet kemi hos gymnasieelever kan man ställa sig frågan hur närvarande detta är i 

dagens undervisning och om eleverna upplever det vara viktigt i lärandeprocessen.   
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2 Studiens syfte 

Baserat på antagandet om att kemis tillämpningar och en undervisning som kopplar till vardagen 

skapar intresse och mening för eleven, utgör läroböcker och den konkreta undervisningen två 

viktiga faktorer för elevers möjlighet till meningsskapande. Övergripande syftet med studien är att 

öka kunskapen om vilka strategier lärare och läroböcker använder för att presentera tillämpningar 

av kemiska principer i gymnasiekursen Kemi B. 

2.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som behandlas i studien är: 

 Vilka strategier används i läroböcker för att presentera nya teoretiska begrepp och 

tillämpningar av dessa? 

 Hur arbetar lärarna i studien med att inom studerat moment illustrera teori och synliggöra 

dess tillämpningar? 

 Har anknytningen till tillämpningar i samhället och elevens omgivning betydelse för 

elevernas syn på ämnet och elevernas lärandestrategi? 

2.2 Centrala begrepp och begreppsdefinitioner 

Lärare och läroboksförfattare är två grupper av aktörer som inom skolans värld har möjlighet att 

bekräfta, förvalta och förändra kemiämnets diskurs och därmed vilka meningserbjudanden som 

erbjuds eleven i undervisningssammanhang. Beroende på lärarens val av innehåll och 

undervisningsmetod kan tillämpningar fungera som meningserbjudanden i elevens 

kunskapsinhämtande. I denna studie avses med meningserbjudanden försök till mening 

(sammanhang) som avsändare (lärare och läroboksförfattare) försöker skapa med mottagaren. De 

olika val avseende hur ett kunskapsinnehåll presenteras för elever faller under ett designteoretiskt 

perspektiv. Enligt Rostvall och Selander (2009) kan ett designteoretiskt perspektiv sammanfattas 

med att kunskapsinnehållet representeras genom olika tecken där form påverkar innehållet. Val av 

teckensystem (uttrycksformer) styrs ofta av frågeställningen: ”Vad ska eleverna lära sig?” och 

beroende på förhållningsätt till naturvetenskapen kan man tala om olika kunskapsemfaser som 

lyfter fram olika aspekter och skäl till varför kunskapen är nödvändig.  

 

Lärarens val av form och innehåll i undervisningen sammanfattas i studien till begreppet strategi. 

Det är allstå lärarens tillvägagångssätt, oavsett om det är medvetet eller omedvetet. En för denna 

studie adekvat definition återfinns i Bonniers Svenska ordbok (1991): 

”konsten att föra krig; konsten att planlägga i stort; Strategiskt tillvägagångssätt” 

Tillämpningar har i studien två olika betydelser, dels i form av förklaringsmodeller och 

gestaltningar som används i syfte att öka förståelsen för ett teoretiskt begrepp och dels i form av 

exemplifieringar inom industri, sjukvård, forskning och vardag. Den förstnämnda betydelsen 

inbegriper därmed de redskap som läraren använder för att presentera ämnets eller avsnittets 

kemiska innehåll.  

 



8 

Med kemisk teori avses de kemiska principer, modeller, symbolspråk och formler som ingår i det 

aktuella kursavsnittet och som eleverna förväntas lära sig och kunna tillämpa. 

2.3. Avgränsningar 

Studien är av deskriptiv (beskrivande) natur och dess omfattning och metodval gör att några 

generella slutsatser kring kemiundervisningen idag inte kan dras. Valet av att göra studien i 

gymnasieskolans kurs Kemi B bygger på att kursinnehållet har tydliga kopplingar till teknik och 

ingenjörsyrket.   
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3 Teoretiskt perspektiv på 

lärande 

I detta avsnitt presenteras en teoretisk bakgrund och förankring till de frågeställningar som studien 

berör.  

3.1 Den konstruktivistiska synen på lärande 

Genom historien har det funnits olika sätt att se på vad kunskap är och hur lärande går till. Under 

det senaste hundra åren har framförallt behaviorism, kognitivism och sociokulturell teori dominerat 

och avlöst varandra såsom huvudspår inom diskursen om lärande. Enligt Imsen (2000) kan 

behaviorismen beskrivas som lärande genom förändring av elevens yttre beteende genom stimuli 

(påverkan) och respons (reaktion), kognitivism som en inriktning där lärandet anses vara en inre 

process hos den enskilde eleven och sociokulturell teori som en teori där lärande primärt är socialt. 

Sprungen ur kognitivismen är konstruktivismen vars utgångspunkt är att den enskilde eleven 

konstruerar sin egen kunskap utifrån dennes erfarenheter och värderingar. Inom konstruktivismen 

finns två inriktningar, den sociala och den individuella. Den schweiziske forskaren Piaget företräder 

den individuella medan den ryske psykologen Vygotskij den sociala inriktningen. Enligt Schoultz 

har konstruktivismen har haft stor betydelse för den gällande synen på lärande och undervisning i 

naturvetenskapliga ämnen (Schoultz, 2000). 

 

Den sociala konstruktivismen betonar lärandets sociala natur där språket och tillhörande 

kommunikation är avgörande för lärandet. Vygotskij menade att de sociala relationerna utgör 

centrala beståndsdelar av lärandet och argumenterade för att samverkan mellan elev och lärare eller 

elev och elev gör att eleven lär sig mer jämfört med avsaknad av samverkan (Vygotskij, 1999). 

Enligt Dysthe (2003) är företrädare för den socialkonstruktivistiska synen ointresserade av den inre 

läroprocessen eftersom det är de sociala relationerna som avgör de individuella processerna. 

Samarbete och interaktion är inte bara positiva utan nödvändiga beståndsdelar i en lärandeprocess. 

Roger Säljö (2001) uttrycker det som: 

”när barnet studerar och manipulerar omvärlden fysiskt och begreppsligt, konstruerar det 

samtidigt en personligt meningsfull bild av världen”. (s. 59)  

Enligt Säljö (2001) är det alltså genom samspel och interaktion som vi skapar kunskap, förståelse 

och mening. Den enskildes utveckling är situerad i ett socialt sammanhang och utgör en form av 

socialisation som påverkas av den kontext (kultur, miljö) i vilken den sker (Säljö, 2001). 

 

Vygotskij införde begreppet mediering (förmedling) i det pedagogiska tänkandet. Begreppet 

används om alla typer av hjälp eller stöd som används i läroprocessen. Dessa hjälpmedel kallas i 

pedagogiska sammanhang för artefakter och inkluderar alla resurser (intellektuella och 

praktiska/fysiska) vi har tillgång till för att underlätta lärandet. Språket är en viktig sådan artefakt 

och anses inom den sociokulturella idétraditionen vara det viktigaste redskapet vid lärande 

(Selander 2003).  
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3.2 Språk och lärande 

Enligt Dysthe (2003) har språk flera olika funktioner. Vi namnger fenomen, använder språket för 

att uppnå olika syften (retorisk funktion) och dessutom används språket för att koppla ihop språket 

och de erfarenheter som det refererar till (semiotisk funktion). Enligt Säljö (2001) är språket en länk 

mellan tänkandet och omvärlden, vilket gör att språket inte bara till ett individuellt redskap, utan 

även ett kollektivt och interaktivt redskap. Vygotskij menar att utan social kommunikation sker 

ingen utveckling i språk eller tänkande och det som förenar dem båda är ordens inre sida, betydelse 

(Vygotskij, 1999). 

 

Enligt den sociokulturella teorin är språket inte neutralt utan varje språklig gestaltning innehåller 

värderingar och förhållningsätt i en kulturell och historisk tradition (Dysthe, 2003). Den ryska 

språkfilosofen och litteratur- och kulturkritikern Mikhail Bakhtin menar att  

”varje ord vi använder ekar av röster från tidigare användare”. (Dysthe, 2003 s.48)  

Därför är det helt naturligt att samma person, händelse och fenomen beskrivs olika utifrån situation 

och vad personen vill förmedla. Exempelvis skulle en beskrivning av en läkemedelssort vara olika 

beroende på om man frågade ”uppfinnaren”, läkaren som ordinerar den, personen som tar 

medicinen eller den som författade patentansökan eftersom alla har olika utgångspunkter och olika 

syften med sin språkliga utsaga.  

3.3 Dialog som grund för kommunikation och 

lärande 

Enligt Dysthe (1996) har bilden av lärande historiskt dominerats av lednings- eller 

överföringsmetaforen som innebär att kunskap och information överförs mellan människor via ett 

medium i form av kodning och avkodning, där läraren tilldelas sändarrollen och eleven fungerar 

som mottagare och avkodare av budskapet. Denna figur med ”kunskapspaket” som kommuniceras 

från sändare till mottagare ifrågasätts av socialkonstruktivister. Enligt Bakhtin i Dysthe (1996) är 

kommunikation i grunden dialogisk där meningen (kunskapen) skapas i interaktionen mellan 

sändare och mottagare. Han menade att ”jaget” och ”självet” endast existerar i relation till varandra 

och att människan använder språket till att kommunicera och vara i dialog. I dialogbegreppet 

inkluderas all kommunikation vilket gör att alla nivåer av språket har så kallade dialogiska 

relationer (Dysthe, 1996). Därmed förhåller sig en text till andra texter och dess kulturella bakgrund 

och den situation som texten ska användas vid.  

 

Bakhtin ansåg vidare enligt Dysthe (1996) att förståelsen av en språklig utsaga först visar sig 

genom den respons eller återkoppling som mottagaren gör. I detta samspel uppstår en spänning 

utifrån de skilda begreppssystem som mottagare och sändare har, vilket gör att dialogen med 

tillhörande förhandlingsprocess utvecklar och skapar nya begrepp varvid fördjupad och förbättrad 

förståelse uppstår (Dysthe 1996; Säljö 2001). En konsekvens av detta är därför att 

envägskommunikation inte främjar förståelse och utifrån ett Bakhtinskt perspektiv utgör den en 

monologisk miljö där dialogen inte tas till vara. Ett exempel på en sådan miljö är när läraren ställer 

en fråga, elev svarar och läraren värderar svaret för att därefter går vidare. Dysthe (1996) kallar 

detta ”det auktoritativa ordet” och menar att skolan som en arena där sanning ska förmedlas i 
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kombination med lärarens naturliga auktoritet har goda förutsättningar att utveckla en Bakhtinskt 

monologisk miljö.   

3.4 Naturvetenskapliga ämnen i skolan 

Målen med de naturvetenskapliga ämnena är ofta flera och de styr undervisningens utformning. 

Enligt Sjøberg (2000) finns det tre aspekter av naturvetenskapliga ämnen: 1) Naturvetenskap som 

produkt där vi återfinner kemiska lagar och kunskap om människokroppen; 2) Naturvetenskap som 

process som inkluderar naturvetenskapens metoder och arbetssätt; och 3) Naturvetenskap som 

social institution som behandlar aspekter av vetenskapens roll, betydelse och funktion i samhället. 

Boström (2003; 2006) respektive Östman (1995) lyfter fram och refererar till Roberts sju så kallade 

kunskapsemfaser som bygger på vad tyngdpunkten i den naturvetenskapliga undervisningen läggs. 

Östman (1995) menar att valet av undervisningsinnehåll inte enbart är en fråga om att välja ut 

teorier eller begrepp utan kräver även val av sammanhanget i vilket dessa presenteras. Dessutom 

innebär det att samma ämnesområde kan kombineras med flera olika kunskapsemfaser. Således kan 

emfaserna användas som grund vid diskussion om inriktning och innehåll i undervisningen. De sju 

emfaserna kan kortfattat beskrivas enligt Boström (2003;2006) och Östman (1995) som: 

1) An Every Day Coping Emphasis (Vardagsemfas): Kunskap som är bra att ha och behövs för att 

förstå och hantera närmsta omgivningen.  

2) A Structure of Science Emphasis (Vetenskapens intellektuella process): Behandlar hur 

vetenskapliga discipliner intellektuellt fungerar och hur teori och bevis samspelar. Den mest 

etablerade emfasen. 

3) A Science, Technology and Decisions Emphasis (Naturvetenskap, normer och beslut): Här 

placeras den naturvetenskapliga kunskapen i ett samhällsperspektiv där moraliska frågor 

gällande problem i samhället inkluderas. Åtskillnad görs mellan vetenskap och teknik.  

4) A Scientific Skill Development Emphasis (Vetenskapliga metoden): Denna emfas inriktar sig på 

processtänkande (naturvetenskap som process) snarare än ett speciellt kunskapsområde. 

Eleverna ska utveckla kunskap om naturvetenskaplig metod genom att observera och 

experimentera. Dock inte den intellektuella processen.  

5) A Correct Explananations Emphasis (Den rätta förklaringen): Fokus ligger i denna emfas på 

vetenskapens produkter dvs. de teorier och begrepp som läraren anser vara viktiga. Teorier och 

begrepp presenteras logiskt, men bevis saknas. Eleven bör känna till grundläggande fakta för 

att de är allmänt accepterade.  

6) A Self as Explainer Emphasis (Förstå sig själv): Kan ha många uttryck. Eleven lär sig att 

värdesätta sina egna förklaringar. Ofta används vetenskap ur ett kulturellt- och 

historisktperspektiv för att underlätta inlärning. Här blir budskapet det sammanhang som ämnet 

ges.  

7) A Solid Foundation Emphasis (Den säkra grunden): Går ut på att ge eleverna grundläggande 

färdigheter - en grund att stå på så att man förstår nästa moment.  

(s. 35-36; s.35-37 respektive s.42-44)  

Hur närvarande de olika emfaserna är i undervisningen beror enligt Boström (2003; 2006) främst 

på skolans styrdokument, skolledning och lärare.  

 

Liksom övriga ämnen har de naturvetenskapliga en egen diskurs, baserad på naturvetenskapens 

resultat och metoder, som elever förväntas lära sig för att kunna tillgodogöra sig ämnet. I denna 

diskurs ingår de arbetsmetoder och språkliga regler som används för att systematisera och skapa 
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mening inom ämnet. Kemiämnet har ett eget formelspråk som används för att förenkla, illustrera 

och strukturera upp det teoretiska innehållet. Enligt Rostvall och Selander (2008) är det språk som 

används är ofta främmande från elevens vardag och ställer krav på att eleverna ska lära sig nya 

regler för att tala.  

3.5 Designteori 

Utifrån den förändrade synen på kommunikation, kunskap, och tillkomsten av pedagogiska 

hjälpmedel har ett multimodalt (designorienterat) perspektiv på lärande växt fram. Enligt Kress et al 

(2001) är utgångspunkten i ett multimodalt perspektiv att all kommunikation är multimodal. Det 

innebär att kommunikationen sker parallellt via olika uttrycksformer (teckensystem) och kunskap är 

sådant som upplevs som meningsfullt i ett sammanhang. Val av uttrycks - och representationsform, 

materiella förutsättningar och sociala villkor får betydelse för lärandet i varje given situation. 

Rostvall och Selander (2008) beskriver det designteorietiska perspektivet som  

”frågor som rör hur världen representeras genom olika tecken i olika medier, till de innehållsliga 

frågorna om hur, på vilket sätt och med hjälp av vilka medel som innehållet ges en form”. (s. 16)  

Inom designteorin intar frågan om mening och meningsskapande samt den process som föregår 

detta en viktig roll. Meningskapande kan sägas vara den process då en företeelse får ett 

sammanhang och helhet. Det sker genom kommunikation och kan underlättas av innehållsmässig 

upprepning och betoning (Rostvall & Selander, 2008). Kress et al (2001) beskriver 

meningsskapande som:  

“meaning-making is a motivated activity, in which the interest of the sign-maker (in this case the 

teacher and the students) is expressed through his or her selection of apt and plausible signifiers 

for the expression of their meanings in signs of their own new making in a given `context´” (s. 27-

29). 

Olika teckensystem har olika potentialer för meningskapande. Det gör att genom att välja och 

kombinera olika teckensystem kan en lärare bestämma hur kommunikationen kommer te sig och 

därmed vilket meningskapande som uppstår (Rostvall & Selander, 2008).  

3.5.1 Kemi ur ett designteoretiskt perspektiv 

Om form påverkar innehållet såsom det designteoretiska perspektivet framhåller, blir frågan om 

presentationsformens betydelse för lärandet en central frågeställning. Speciellt då eleverna 

presenteras för en modellerad verklighet inom kemin och övriga naturvetenskapliga ämnen. 

Ringnes & Hennisdal (2001) presenterar i boken ”Kjemi i skolen – undervisning og laering” ett 

klassificeringssystem efter presentationsform av modeller. 

1) Konkreta modeller - går att ta på och följa (t.ex. kalottmodeller, kristallgitter, ångmaskin) 

2) Symbolmodeller – matematiska uttryck, kemisk formel osv.  

3) Illustrationsmodeller – diagram, grafer 

4) Verbala modeller- beskrivs med ord och med koppling till verkligheten (ex protein är som 

ett ihopnystat snöre) 

5) Simuleringsmodeller (t.ex. datorsimuleringar) 

Modellerna behandlar delvis olika nivåer av kemiska fenomen och inom kemin talar man ibland om 

kemins tre dimensioner efter Johnstone (se Andersson 2008; Boström 2003; Boström 2006; Kurten-

Finnäs, 2008). Dessa dimensioner utgörs av makroskopisk -, sub-mikroskopisk- och symbolisk 
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nivå. (Se figur 3.1). Den sub-mikroskopiska nivån representeras av det som sker på partikelnivå och 

som förklarar de förändrade egenskaperna som materialet/föreningen får. De förändrade 

egenskaperna och beskrivningar av föreningar som vi gör med hjälp av våra sinnen kallas 

makroskopisk nivå. Hur man använder kemiska formler och symboler för att representera ett ämne 

motsvarar symbolnivån (även kallas representationsnivån) (Ringnes & Hannisdal, 2001). 

Traditionellt har kemiundervisningen enligt Kurten-Finnäs (2008) tagit sin utgångspunkt i sub-

mikroskopisk nivå.   

 

 

Figur 3.1 Kemins tre dimensioner enligt Johnstone (Boström 2003; Kurten-Finnäs 2008) 

 

Vid design av undervisning görs medvetna och omedvetna val gällande representationsform som 

får konsekvenser för elevens lärandeprocess och därmed meningskapande. Det är inte ovanligt att 

läromedel och lärare mixar de olika beskrivningsnivåerna, vilket kan skapa förvirring då eleverna 

inte förstår varför och när skiften görs mellan de olika nivåerna (Andersson, 2008; Boström, 2003; 

Boström, 2006; Kurten-Finnäs, 2008). Ett exempel på en situation där alla tre dimensioner är 

närvarande och som Boström (2003; 2006) lyfter fram är reaktionen då magnesium förbränns i luft. 

Eleverna kan se den makroskopiska nivån i form av den synliga förändringen som magnesium 

genomgår. De får sedan ofta en förklaring som tillhör den sub-mikroskopiska nivån som i sin tur 

sedan beskrivs med symbolspråk i form av kemiska formler.  

 

Att kemi kan upplevas svårt finns det flera undersökningar som visar (Skolverket, 2003; Kurten-

Finnäs, 2008). I syfte att lyfta fram vikten av en kemiundervisning förankrad i verkligheten och 

vardagen har triangeln över kemins olika dimensioner modifierats till en tetraeder där den fjärde 

hörnan står för mänsklig kontext (Kurten-Finnäs, 2008). Tanken med modifieringen är att med 

hjälp av kemi förklara vardagliga fenomen och därmed skapa en bättre förståelse för omvärlden och 

dess koppling till kemi (se figur 3.2). Detta förhållningssätt kan kopplas till emfas ett (An Every 

Day Coping Emphasis) respektive Sjøbergs tredje aspekt (Naturvetenskap som social institution) 

gällande syftet med naturvetenskaplig undervisning.  
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Figur 3.2 Kemins tetraedriska representation enligt Mahaffy (Kurten-Finnäs 2008) 

 

En undervisning med utgångspunkt från den mänskliga kontexten har tydliga kopplingar till så 

kallad kontextbaserad undervisning. En kontextbaserad undervisning är ofta förankrad i 

verkligheten och vardagen och enligt Rostvall och Selander (2008) finns det undersökningar som 

visar att eleverna uppskattar kontextundervisning. Enligt Kurten-Finnäs (2008) är en 

kontextbaserad undervisning motiverande för såväl lärare som elever samtidigt som lärarna 

uppfattar att eleverna blir mer motiverade för fortsatta studier i kemi jämfört med dem som 

undervisats konventionellt. Samtidigt redovisar Kurten-Finnäs (2008) att forskningen för den 

kontextbaserade undervisningens konsekvenser för elevernas begreppsförståelse inte ger en entydig 

bild. Det finns forskning som tyder på att elever som har fått en undervisning baserad på en 

vardagskontext utvecklar sämre begreppsförståelse. Men det finns även forskning som visar att 

vardagskontexten inte gör någon skillnad och forskning som tyder på att kontextundervisade elever 

har en större förståelse i kemi.  

3.6 Läromedel i skolan 

3.6.1 Sakprosa och forskning om läromedel 

Enligt Bergstöm och Boréus (2005) benämns alla meningsbärande teckensystem som `text´ inom 

semiotiken. Det innebär att i begreppet inkluderas texter, bilder, filmer och andra kulturprodukter. 

Sakprosa, där läromedel ingår, har enligt Englund och Ledin (2003) i allmänhet tre viktiga 

funktioner, som kollektivt minne, som ett sätt att uppmärksamma och upprätthålla sociala praktiker 

samt som ett sätt att sprida kunskap och med den normera vilken kunskap som understöds.  

 

Det finns olika syn på texter och vilka processer de motsvarar. Textforskningen kallas idag ofta 

diskursanalys, vilket betonar att texter har en social dimension och hör hemma i sociala praktiker. 

Det innebär i sin tur att texter måste förhålla sig till sammanhang och sociala konventioner 

(Englund & Ledin (red), 2003). Enligt Ledin och Selander (2003) utvecklas det inom en social 

institution genreförväntningar samtidigt som de texter som finns inom institutionen bidrar till att 

skapa och upprätthålla normen. De menar att inom skolans värld lär sig eleverna vad de kan 

förvänta sig av de texter som används, vilket medför en textnormering där inramningen har tydlig 
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koppling till olika aktiviteter som läxa, lektion och prov. Dessa aktiviteter är i sin tur är 

sanktionerade av skolans olika styrdokument (Englund & Ledin (red), 2003).  

 

Staffan Selander (2008) definierar i boken Design för lärande pedagogiska texter som  

”ett sätt att designa lärarprocesser”(s. 81). Läromedel är ett vitt begrepp och inkluderar alla de 

medel och verktyg (artefakter) som används i undervisningen för att eleverna ska uppnå målen 

Juhlin-Svensson (2000) menar i sin avhandling ”Nya redskap för lärande” att läromedel som 

forskningsfält inte lyckats etablera sig som en egen disciplin. Skälen som anges är att läromedel 

sällan nämns i styrdokument, i undantagsfall debatteras offentligt och uppmärksammas sällan i 

forskning. Enligt Englund (1999) har lärboken en styrande effekt på undervisningen som kan vara 

både positiv och negativ. Med styrande avses den påverkan läroboken har via människors 

föreställningar eftersom människan tilldelar den en betydelse. Den starka ställningen sammanfattar 

Englund i fem punkter. Läroboken har: 

 En kunskapsgaranterande roll (garanti för att läro- och kursplan uppfylls) 

 En gemensamhetsskapande- sammanhållande roll (ger helhet och trygghet för lärare och 

elever) 

 Underlättar vid utvärdering 

 Underlättar i övrigt arbetet (ger stöd exempelvis vid bristande ämneskunskaper, underlättar 

planering, ger eleven struktur osv.) 

 En disciplinerande roll (håller elever sysselsatta) 

Englund menar vidare att mot bakgrund av läroböckernas fem funktioner blir det förståeligt att 

läroböckerna påverkar undervisningens innehåll. Forskning visar att läromedel har haft och ännu 

har en stark ställning inom undervisningen. Särskilt inom de naturvetenskapliga ämnena anses 

läroboken ha stort inflytande då ämnesstoffet är systematiskt uppbyggt (Skolverket, 2006). Det 

bekräftas i en studie från Svenska läromedel, där en majoritet av lärarna helt eller delvis håller med 

påståendet om att läromedel ofta styr deras undervisning för mycket. Dessutom anses läroboken ha 

en legitimerande funktion som konkretiserar styrdokumenten (Skolverket, 2006 ). Rollen som 

garanti för att kursplanen följs framkommer även i Juhlin-Svenssons (2000) studie om läromedel. 

 

Enligt Kurten-Finnäs (2008) har läromedel i kemi traditionellt utgått från den mikroskopiska nivån. 

Som en respons på att eleverna upplever ämnet som svårt och av låg betydelse har man försökt 

koppla kemi till vardagen och verkligheten och därmed lämna den mikroskopiska utgångspunkten. 

Som en konsekvens har det vuxit fram en kontextuell undervisningspedagogik och kontextuella 

läromedel. I dessa läromedel introduceras teori i syfte att förklara fenomen i verkligheten medan 

man i traditionella läromedel har teorin som startpunkten. 
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4 Metod 

4.1 Studiens utgångspunkter 

Ansatsen i studien är kvalitativ, diskursiv och deskriptiv. Under arbetets gång har sidospår bejaktats 

vilket lett till förändringar i den ursprungliga planeringen. Utifrån det skulle man kunna säga att 

studien har explorativa drag (Patel & Davidsson, 1994). 

 

Studien vilar på en socialkonstruktionistisk grund där det finns fyra premisser: 1) Kunskap är en 

produkt av vårt sätt att kategorisera vår omvärld, vilket ger en kritisk inställning till självklar 

kunskap; 2) Vår syn på kunskap är kulturellt och historiskt präglad; 3) Kunskap byggs upp under en 

social interaktion; 4) Kontexten avgör vilka handlingar som accepteras, vilket påverkar 

konstruktionen av kunskap (Winther Jørgensen & Phillips, 2000,s.11-12).  

 

Istället för att utgå från en enskild diskurs vid analys av tillämpningars närvaro har jag valt att 

betona diskursordning, vilket innebär en jämförelse mellan olika konkurrerande diskurser. Det är i 

detta sammanhang som sociala konsekvenser av olika diskurser blir mest synliga (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

4.2 Metodval 

Enligt den norske sociologen Vilhelm Auber är en metod ett tillvägagångssätt för att lösa problem 

och komma fram till ny kunskap (Bjørndal, 2002). Vid val av metod har flera överväganden gjorts. 

Grundläggande har varit vilka metoder som kan bidra till att besvara studiens frågeställningar. 

Därutöver har studiens omfattning samt intresse påverkat metodvalen. 

 

Denna studie baseras på tre metoder; läroboksanalys, observationer och enkät. Läroboksanalyserna 

ger information om de strategier läroboksförfattarna använder. Observationerna ger information om 

vilka strategier lärarna använder i undervisningen och hur de använder böckerna. Dessutom ger 

observationerna information om elevernas respons på undervisningen. Enkäten ger sedan data 

relaterad till läroboksanalyserna och observationerna. De viktigaste skälen till att flera metoder 

kombineras är att det underlättar en nyanserad helhetstolkning, då nya och fler aspekter och 

tolkningar kan framträda. Det gör det även lättare att relatera min studie till forskning och teori 

jämfört med om endast en av metoderna använts.  

4.3 Läroboksanalys 

Läroböcker designar lärande och därför är dess strategier för att presentera kunskapsinnehållet av 

betydelse ur ett designteoretiskt perspektiv. Vid studier av läroböcker kan olika aspekter analyseras. 

Utgångspunkten är här på vilket sätt teoretiska begrepp samt tillämpningar av kemiprinciper 

presenteras och beskrivs, vilket påverkar vilka meningserbjudanden som erbjuds eleverna. Den 

frågeställning som textanalysen är tänkt att besvara är:  

 Vilka strategier används i läroböcker för att presentera nya teoretiska begrepp och 

tillämpningar av dessa? 
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4.3.1 Textanalysmetod 

Textanalyser kan göras på flera olika sätt och utifrån olika perspektiv. Textanalyserna i denna 

studie bygger i huvudsak på Lennart Hellspong och Per Ledins handbok i bruktextanalys, Vägar 

genom texten (1997). Boken är vald utifrån att den presenterar en generell metod för textanalys, 

vilket gör att den är tillämpar för all typ av sakprosa. I detta avsnitt presenteras de definitioner och 

förklaringar på de semiotiska begrepp och definitioner som använts i textanalyserna.  

Hellspong och Ledins modell innehåller tre strukturer som kan analyseras. De är:  

1. Textens interpersonella struktur (relationer) 

2. Textens ideationella struktur (innehåll) 

3. Textens textuella struktur (form, grammatik, textbindning osv.) 

Utifrån den frågeställning som ska besvaras fokuserar analysen på texternas interpersonella och 

ideationella struktur. Dessutom har kontextrelaterade aspekter och bokens användande av bilder, 

figurer och illustrationer analyserats.  

 

Texters interpersonella struktur 

Med interpersonell struktur menas den struktur och mönster texten uppvisar i interaktion med 

läsaren (Hellspong & Ledin, 1997). Hur ser författaren på mottagaren och vilken kontakt vill denne 

ha med mottagaren? De tre viktigaste huvudinslagen i en texts interpersonella struktur är: 

språkhandlingar, attityder och ramar. Språkhandlingar och attityder behandlar de relationer mellan 

sändare och mottagare som texten uttrycker. Språkhandlingar är beteckningen på formuleringar vi 

använder i syfte att påverka handlingar. Det kan vara i form av en fråga, ett förnekande, 

förklarande, upplysande eller argumenterande. Handlingens funktion beror på sammanhanget och 

maktförhållandena mellan sändaren och mottagaren. Attityder är något förenklat mönster i form av 

värdeord som visar på textförfattarens attityd gentemot mottagaren (”Lisa uppför sig ouppfostrat”, 

”Lisa och Bo är samspelta”). 

 

Textens yttre och inre villkor i form av kontext (förutsatt och/eller tänkt situation) kallas för textens 

ram och den placerar texten i ett socialt sammanhang. Textens kontext avgör i grunden vilka ramar 

som är trovärdiga. Exempelvis kan ett intimt och informellt tilltal i ett sammanhang som anses 

formellt påverka textens trovärdighet. Yttre villkor berör textens grundläggande syfte, vem som är 

sändare och mottagare samt relationen mellan dem. Till de inre villkoren hör ”textjag”(avsändare) 

och ”textdu”(tänkt roll för läsare) som markerar tilltänkt sändare och mottagare samt deras 

förhållande. Med hjälp av rätt attityder får läsaren en roll och ges en identitet som passar textens 

syfte. En texts ram definieras även vid omtal av personer i form av ”jag”, ”vi”, ”lektor John Doe” 

och skapar sociala identiteter.  

 

Den interpersonella analysen bygger på följande frågeställningar: 

 Vilka sändar- och mottagarroller finns i innehåller och bygger upp den?  

 Vilken/vilka röst/röster har texten? 

 Inkluderas läsaren i texten? Hur försöker texten närma sig mottagaren? 

 Finns det närhetsskapande drag?  

Texters ideationella struktur 

Den ideationella strukturen motsvarar textens innehållsmönster och kan delas in i tre huvudinslag: 

1) tema (vad texten handlar om); 2) proposition (vad texten ska mynna ut i; och 3) perspektiv 
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(allmänt synsätt som påverkar tema och proposition). Alla texter har teman på olika nivåer, 

huvudtemat för texten kallas makrotema och är ofta explicit genom positionering (val av plats för 

temabeskrivning) samt fokusering (”i denna studie”), medan underteman benämns mikrotema.  

Propositioner används för att vinkla texten och klargöra textens huvudbudskap genom rubricering, 

positionering och fokusering. Liksom med teman kan detta göras explicit eller implicit. Varje 

proposition beskriver en process genom handling, händelse eller tillstånd. Beroende på hur detta 

beskrivs påverkas textens verklighetsbild. Särskilt intressant för denna studie är 

tillståndspropositioner, då de tillskriver ett tillstånds egenskaper (t.ex. är, har, finns) och 

klassificerar deltagare i texten (”Sara är ingenjör”). 

 

Propositioner används vid framställan av en modell eller möjlig verklighet. Påstår texten att någon 

företeelse är på ett visst sätt (faktisk) eller innehåller den sannolikheter, antaganden eller hypoteser 

(icke-faktiska). Exempelvis är texten ”En molekyl består av atomer” av faktisk karaktär medan 

”atomer kan bygga upp en molekyl” är icke-faktiskt då ”kan” innehåller en sannolikhetsfaktor 

vilket den föregående frasen inte gör. Man säger då att propositionerna skiljer sig åt i modalitet.  

 

De språkliga inslag som sätter perspektiv på temat eller visar på en särskild synvinkel kallas 

perspektivmarkörer och man brukar skilja mellan subjektperspektiv och jämförelseperspektiv. När 

man utgår från det betraktande subjektet, som kan vara individer men även olika kollektiv, talar 

man om subjektperspektiv. Om man utgår från sändaren antar man ett författarperspektiv och då 

skiljer man på närvarande och frånvarande författare. Ord som ”jag” och ”vi” markerar en 

närvarande författare, medan en frånvarande författare använder mer opersonliga formuleringar 

såsom ”det är så”. Ett läsarperspektiv markeras med tilltal i form av exempelvis ”Du”. Utöver 

sändar- och mottagarperspektiv kan texten knytas till olika aktörer, så kallat aktörsperspektiv. 

Exempel på aktörsperspektiv är referenser till exempelvis forskarsamhället eller förskolebarn.  

Även utan tydliga markeringar att ett subjekt är närvarande genom att använda personliga 

pronomen signalerar ord som utrycker värderingar och känslor att ett subjekt är närvarande.  

Ett jämförelseperspektiv beskrivs av Hellspong som  

”då man ser en företeelse med blickar som samtidigt vilar på en annan”. (Hellspong & Ledin, 

1997 s. 140)  

Det finns olika typer av jämförelseperspektiv. Analogi (sammanlikning) innebär att man beskriver 

en företeelse och tillämpar den för en annan företeelse, exempelvis ”På samma sätt…”. Ett annat 

sätt är att använda bildspråk, klassiskt genom metaforer som innebär att man låter två olika delar gå 

ihop till något nytt. Exempel är ”hon sken som en sol”, ”proteiner växer fram som långa snören”.  

Metaforer kan vara verb som illustrerar något som ”slog in på vägen” och ”bröts”. Besjälning är 

ett sätt att beskriva ting som medvetna varelser genom att titta på en process och analysera dess 

mönster för att se om det går att föreställa sig någon agent i form av deltagare som avsiktligt 

kontrollerar vad som händer. Exempel är verb som ”skulpterar” som förutsätter en deltagare (som 

skulpterar) eller när man beskriver kemiska ämnen med orden ”undviker vatten”.  

 

Den ideationella analysen bygger på följande frågeställningar: 

 Är texternas teman explicita eller implicita?  

 I vilken omfattning förekommer tillståndspropositioner och i vilka sammanhang?  

 Hur verklighetsförankrade är propositionernas modaliteter och hur säker är texten på de 

företeelser som presenteras?  

 Vilka jämförelseperspektiv förekommer och i vilket syfte? 
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4.3.2 Urval och genomförande 

Textanalyserna bygger på tre olika läroböcker avsedda för Kemi B. Två av böckerna är valda 

utifrån de två elevgrupper som ingår i studien (se avsnitt 4.4.2). Den tredje boken valdes utifrån att 

den var nyligen utgiven.   

De läroböcker som ingår är: 

 Natur & Kultur: Modell och verklighet (2009, 2 uppl.)  

Boken är avsedd för kursen Kemi B och första upplagan utkom 2001. Författarna har en 

uttalad ambition om att koppla samman vardagskemiska fenomen och teoretiska 

förklaringsmodeller och samtidigt visa på kemins betydelse för samhällsfrågor samt 

kopplingarna till biologi och fysik. Varje kapitel inleds med en frågeställning som enligt 

författarna anknyter till kapitlet och som i vissa fall även besvaras i kapitlet. Boken har en 

luftig layout med bilder och/eller illustrationer på nästintill alla sidor. Varje kapitel avslutas 

med en lista över nya begrepp, sammanfattning och övningar. Längst bak i boken finns 

dessutom ett avsnitt som kallas uppslaget som erbjuder eleverna fördjupade kunskaper 

inom de områden som läroboken behandlar.  

 

 Liber: Gymnasiekemi B (2002, 2 uppl.)  

Boken utkom första gången 1993 och är avsedd för kursen Kemi B. Författarna skriver i 

inledningen att innehållet i boken är omfattande och att meningen är att lärare och elever 

själva ska välja ut en kurs som kan väcka intresse och har lagom stor omfattning. Boken är 

kompakt med mycket text och bilder eller illustrationer på flertalet sidor. Varje kapitel har 

en inledning där man beskriver vad kapitlet kommer att behandla, ofta utifrån en 

hänvisning till vad man gick igenom i Kemi A. Varje kapitel avslutas med 

övningsuppgifter. Boken innehåller ett antal så kallade utblick där teori illustreras med 

exempel från verkligheten på en mer detaljerad nivå.  

 

 Bonnier: Kemi B. Tema och teori (2008, 2 uppl.) 

Boken är avsedd för kursen Kemi B. Författarna har en ambition att utgå ifrån verkligheten 

istället för kemiska begrepp, formler och beräkningar, vilket enligt författarna är ett vanligt 

förhållningssätt. Boken bygger på det engelska materialet Salter´s A-level Chemistry och 

första upplagan utkom 2001. Boken har fem temakapitel. Till varje temakapitel finns ett 

teorikapitel som kommer efter temadelen och i temadelen hänvisas det regelbundet till 

lämpligt avsnitt i teoridelen. I Temadelen finns uppgifter som dels anknyter till industri, 

analysmetoder, miljöarbete och vetenskap, och dels utgörs av ”klassiska kemiuppgifter” 

kring strukturformler, skillnader mellan olika ämnen, reaktionsformler m.m. Boken 

avslutas med ett avsnitt teoriuppgifter som man löpande hänvisar till i teoridelen. I 

temadelen finns det bilder och illustrationer på i stort sätt alla sidor. I teoridelen är bilderna 

färre.  

Eftersom analysen bygger på tre olika läroböcker möjliggörs en jämförelse mellan dem i en så 

kallad komparativ analys. På grund av att observerade elevgrupper arbetat med olika avsnitt i 

kursen har jag utgått från elevgrupperna och analyserat innehållsmässigt motsvarande sidor i 

respektive bok. Eftersom upplägget skiljer sig åt mellan böckerna har endast delar av olika kapitel 

analyserats. I tabell 4.1 redovisas de sidor som ingått i analysen.  
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Tabell 4.1 Förteckning över de sidor som ingått i läroboksanalysen 

Kursavsnitt Modell och verklighet Gymnasiekemi B Tema och teori 

Syror och baser s.75-89 s.57-81 s.18-19, 83-86, 132-

137, 205-207 

Analysmetoder s.117-119,141-146, 186-

190 

s.184-201 (ej 192-

195), 234-236 

s.164-187 (ej 174-175 

resp. 181-184) 

 

Inledningsvis analyserades bokens övergripande struktur utifrån genre (läromedel) och kontext i 

syfte att se skillnader som påverkar frågeställningarna kring författarnas strategi. Därefter 

analyserades aktuella sidor och avsnitt utifrån de ovan beskrivna textanalysfrågeställningarna.  

4.4 Observationer 

4.4.1 Observationsmetod 

Observationer räknas till de kvalitativa metoderna och studiens observationer bygger på Cato R. P. 

Bjørndals (2002) bok ”Det värderande ögat”, där observationer definieras som uppmärksam 

iakttagelse. Observationerna är av första grad vilket innebär att den som observerar endast 

fokuserar på observationerna och i övrigt förhåller sig passiv till vad som pågår. Syftet med 

observationerna är att se med vilka teckensystem och hur lärare presenterar kemisk teori och 

tillämpningar av denna samt hur eleverna responderar på undervisningen. Dessutom syftar 

observationerna till att se hur närvarande läroboken är i undervisningen och hur bunden läraren är 

av den.  

 

Med teckensystem avses de verktyg läraren använder för att presentera teori och tillämpningar. 

Utgångspunkten har varit Ringnes och Hannisdals modell som presenteras i avsnitt 3.5.1. Att 

observera teckensystem kopplat till Ringnes och Hannisdals modell syftade till att se vilka 

strategier lärarna använde vid presentation av kunskapsinnehållet. Lärarens användande av 

läroboken och andra källor har även observerats i syfte att se hur närvarande läroboken är i 

undervisningen samt hur andra kunskapskällor används i undervisningen. Eftersom studien delvis 

går ut på att studera om tillämpningar ingår i elevernas lärandestrategi och därmed skapar mening, 

observerades även vilken typ av elevfrågor som ställdes under de observerade lektionerna.  

 

Inom ämnet kemi finns det vedertagna sätt för hur ämnets innehåll ska presenteras. Det handlar om 

kemiska formler, symboler för olika kemiska föreningar, osv. Dessa ligger till grund för 

observationerna. 

 

Under observationerna har följande variabler observerats 

 Val av teckensystem - Presentation av teori utifrån Ringnes & Hannisdals modell (se 

avsnitt 3.5.1) 

 Lärarens eventuella direkta/indirekta hänvisningar till läroboken 

 Lärarens hänvisningar till andra källor än läroboken (ex databaser, filmer osv.) 

 Eventuella elevfrågor och karaktärer av dessa (teori-tillämpning) 
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4.4.2 Urval och genomförande 

Ett flertal kemilärare på kommunala gymnasieskolor i Stockholms län kontaktades under januari 

och februari månad med en förfrågan om de var villig att delta i studien. Av de lärare som svarade 

positivt valdes skolorna utifrån möjligheten att genoföra studien någon gång under vecka 10-14.  

 

Observationerna genomfördes i två elevgrupper på två olika skolor under kalenderveckorna 10-12 

respektive veckorna 10-13. Elevgrupp A går på en kommunal skola i Stockholm stad och består av 

24 elever. Elevgruppens lärobok, Tema och teori, användes av läraren och eleverna för första 

gången. Denna elevgrupp observerades under sex tillfällen (fem lektioner och en temadag på temat 

”Färg”). Elevgrupp B går på en kommunal skola i en kranskommun i Stockholms län och består 

totalt av 24 elever. Elevgrupp B observerades under fem lektioner under momentet ”syror och 

baser”. Elevgruppens lärobok, Gymnasiekemi B, har använts av läraren i flera år.  

 

Observationerna är gjorda med begränsat fokus vilket innebär strukturerade observationer där man 

använder sig av ett observationsschema. En komprimerad version av observationsschemat återfinns 

i bilaga 1. Observationerna gjordes löpande under respektive undervisningstillfälle utan 

tidsangivelser.  

4.5 Enkät 

Syftet med enkäten var att kontrollera om observationerna av elevernas intresse för tillämpningar 

överensstämde med elevernas uppfattningar, att ta reda på om tillämpningar ingår i deras 

lärandestrategi samt undersöka om presentation av tillämpningar av teorin är viktig för lärandet. Av 

pratiska skäl valdes en gruppenkät.  

Enkätens syfte är att besvara följande frågeställning: 

 Har anknytningen till tillämpningar i samhället och elevens omgivning betydelse för 

elevernas syn på ämnet och i elevernas lärandestrategi? 

4.5.1 Utformning 

Enkäten utformades innan observationsperioden inleddes men modifierades i samband med 

observationsperioden. En majoritet av frågorna är av ”Likert-typ” vilket innebär att respondenten 

presenterades för ett påstående som de kunde instämma med eller ta avstånd från på en skala. Med 

hänsyn till antalet påståenden formulerades dem som ”gillande” istället för, som det är brukligt, 

”gillande” och ”ogillande” påståenden (Patal & Davidsson, 1994). Efter vissa överväganden valdes 

den något ovanliga sexgradiga skalan för att undvika centraltendenser som fem- och sjugradiga 

skalor lätt kan leda till. Dessutom kunde eleverna fylla i ett ytterligare alternativ, ”vet ej”. I enkäten 

fanns det även en rangordningsfråga där eleverna skulle rangordna de olika kunskapskällor och 

undervisningsformer som erbjudits dem i samband med olika kursmoment. Enkäten finns i två 

versioner med den enda skillnaden att elevgrupp A hade ett ytterligare alternativ på en 

undervisningsrelaterad fråga då de under observationsperioden hade en temadag. Enkätfrågorna för 

elevgrupp A, bifogas i bilaga 2.  

4.5.2 Urval och genomförande 

Urvalsgruppen består av de elever vars lektioner jag observerade. Enkätundersökningen 

genomfördes i samband med sista observationstillfället genom så kallad gruppenkät. I elevgrupp A 
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genomfördes enkäten i samband med att eleverna i laborationssalen förberedde sin provfråga på 

avsnittet ”Färg”. I elevgrupp B genomfördes enkäten i samband med att de skrev kemiprov på 

studerat kursavsnitt.  

4.6 Bearbetning 

Läroboksanalys 

Inledningsvis analyserades en av läroböckerna utifrån alla uppställda frågeställningar. Därefter 

analyserades alla tre böckerna i flera olika omgångar och utifrån olika perspektiv.  

 

Observationer 

Observationerna transkriberades efter alla observerade lektionstillfällen. Transkribering innebär i 

detta sammanhang att anteckningarna renskrevs och organiserades. I samband med det 

nedtecknades även allmänna intryck. Eftersom ingen inspelningsutrustning användes under 

observationerna bygger observationerna helt på observationsschemat samt kompletterande 

anteckningar.  

 

Enkät 

Någon avancerad statistisk analys har inte gjorts eftersom antalet respondenter i denna studie är 

litet. På ”Likert”-frågorna har dock medel och median räknats ut för att kunna avläsa tendenser.  

4.6.1 Analysbegrepp 

Studiens syfte spänner över olika delar av det pedagogiska forskningsfältet med en utgångspunkt i 

ett designteoretiskt perspektiv. Det designteorietiska perspektivet innebär att formen för 

kunskapsinnehållet påverkar innehållet och därmed närvaron av tillämpningar i undervisning och 

läroböcker. Utifrån vald utgångspunkt i kombination med ambitionen att ha tydlig koppling till det 

kemididaktiska valdes tre olika analysbegrepp att analysera insamlad data ifrån: 1) Ringnes och 

Hennisdals (2001) modeller för representation (se avsnitt 3.5.1); 2) Kemins dimensioner (se avsnitt 

3.5.1); och 3) Naturvetenskapliga kunskapsemfaser (se avsnitt 3.5). Analyserna bygger på 

lärobokstexterna och observationerna. Enkätsvaren används som ett sekundärt material kopplat till 

analysbegreppen. 

 

Ringnes modeller för presentationsform är anpassade till undervisningstillfällen, vilket gör att 

modelltyperna konkreta modeller och verbala modeller inte är direkt tillämpningsbara på analys av 

läromedel. Därför har den konkreta och verbala modellen modifierats något. Den konkreta 

modellen är modifierad så att den, via texten, även inkluderar uppgifter, uppmaningar och 

uppmuntringar till eleverna att uppleva fenomen, lagar och konkreta exempel. I den verbala 

modellen har skriven text inkluderats, där modellen uttrycks med ord som anknyter till 

verkligheten. Det inkluderar även exempel på konkreta tillämpningar. Modellerna för 

representationsform kan därför sammanfattas som: 

1) Konkreta modeller - går att ta på och följa (t.ex. kalottmodeller, kristallgitter, ångmaskin). 

Inkluderar även uppgifter, uppmaningar och uppmuntringar till att med egna sinnen 

uppleva kemin.  

2) Symbolmodeller – matematiska uttryck, kemiska formler osv.  

3) Illustrationsmodeller – diagram, grafer. 
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4) Verbala modeller- beskriver med ord och med koppling till verkligheten (t.ex. en 

proteinmolekyl är som ett ihopnystat snöre). Inkluderar även skriven text som innehåller 

beskrivningar med kopplingar till verkligheten och illustrationsexempel.  

5) Simuleringsmodeller (t.ex. datorsimuleringar). 

I läroplansteoriforskning (se t.ex. Östman, 1995) utgör naturvetenskapens sju kunskapsemfaser ofta 

en naturlig variabel som läroböcker och andra styrdokument förhåller sig till. Enligt Östman (1995) 

är valet av undervisningsinnehåll både en fråga om att välja ut teorier och begrepp, och i vilket 

sammanhang man väljer att göra det. Det gör att det finns en tydlig koppling till vilket 

förhållningssätt läroböcker och lärare har till kunskapsinnehållet och därmed av hur teori och 

tillämpningar presenteras i läromedel och undervisningen. Denna tydliga koppling mellan innehåll 

och framställningssätt är skälet till att de sju kunskapsemfaserna utgör en faktor i denna studie.  

 

Användningen av kemins dimensioner har betydelse för undervisningens fokus. Det påverkar (eller 

påverkas) i sin tur av vilka teckensystem som läraren väljer att använda och vilka kunskapsemfaser 

som eleverna möter i kemiundervisningen. Eftersom den traditionella triangeln (kemins tre 

dimensioner) har begränsningar gällande tillämpningar används i denna studie den modifierade 

versionen. Den versionen utgörs av en tetraeder där även den mänskliga kontexten av ämnet finns 

med (se avsnitt 3.5.1). 

4.7 Etiska överväganden 

Studien innehåller flera moment som kräver etiska överväganden. Vetenskapsrådet har fyra 

forskningsetiska principer som bör följas. Dessa har beaktats i arbetet. De fyra principerna är:  

1) Informationskravet: Deltagande personer skall ordentligt informeras om undersökningen, 

dess syfte och om att det är frivilligt att delta.  

2) Samtyckeskravet: Deltagare i en studie har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Samtycke ska därför inhämtas. Om gruppenkäter används i studien ska ingen påtryckning 

utövas.  

3) Konfidentialitetskravet: Deltagare som deltar i en studie har rätt till största möjliga 

konfidentialitet. Insamlade uppgifter ska hanteras varsamt och säkert.  

4) Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast använda för det 

ändamål enkäten avser och inte i något annat sammanhang (Vetenskapsrådet, 2010; 

Ejlertsson, 2005). 

Eftersom en av metoderna i studien har varit observationer i samband med undervisning har det 

varit en svår balansgång mellan att informera lärare och elever enligt informationskravet och 

samtidigt undvika att det påverkar klassrumssituationen. I samband med att kontakt togs med lärare 

avseende deltagande i studien informerades dessa om studiens syfte. De lärare som valde att delta 

fick muntlig information om studiens syfte innan första observationstillfället. Då hade de även 

möjlighet att ställa frågor. Elevgrupperna informerades muntligen under det första 

observationstillfället. Lärare och elever informerades inte exakt om vad som observerades under 

undervisningstillfällena. Eftersom informanterna i vart fall delvis informerades om vad som 

observerades kan observationerna anses vara präglade av öppenhet (Bjørndal, 2002). Lärarna vars 

elever skulle delta i enkäten fick möjlighet att läsa igenom enkäten innan den genomfördes. 

Eftersom de uppgifter som samlades in under observationerna inte bedömdes vara av känslig 
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karaktär inhämtades inte individuella samtycken av eleverna, utan bedömningen var att lärarens 

samtycke räckte för att uppfylla samtyckeskravet.  

 

Film- och ljudinspelning under observationer kan upplevas närgånget och störande för de objekt 

som observeras. Då sådan inspelning inte ansågs nödvändig användes inte sådan utrustning, främst 

av etiska skäl. Enligt Bjørndal (2002) är en grundläggande regel vid observationer att  

”sannolikheten för att observationerna kan kränka eller på annat sätt innebära någon form av 

skada för de personer som observeras ska vara så liten som möjligt”. (s.142)  

Att inte observationerna skulle upplevas kränkande eller vålla skada har varit en utgångspunkt 

under planering - och genomförandefasen. Presentationen av lärare och elevgrupper som ingår i 

studien är medvetet knapphändig för att de inte ska kunna identifieras.  

 

Vid genomförandet av gruppenkäten, med tanke på dess karaktär och att frågor om deras 

undervisning ingick i enkäten, informerades eleverna dels om att deltagandet var frivilligt och dels 

om att deras lärare inte skulle få tillgång till de enskilda svaren. Insamlat material i form av 

observationsanteckningar, transkriberingar och enkäter har hanterats varsamt.  

4.8 Validitet och reliabilitet 

Validiteten av en studie avser frågan om insamlad data svarar på de frågor man har ställt och 

reliabiliteten rör frågan om pålitligheten av insamlad data. Under arbetets gång har dessa 

tillförlitlighetsfrågor varit närvarande. Det har varit särskilt viktigt med tanke på att förändringar i 

planeringen skett under arbetets gång. De resultat som redovisas ska ses som exempel på hur elever 

kommer i kontakt med tillämpningar i samband med undervisning. Någon jämförande data är inte 

tillgänglig vilket gör det svårt att ta ställning till om studiens slutsatser går att generalisera.  

 

Triangulering som procedur är ett sätt att öka en undersöknings validitet. I en triangulering 

använder man sig av flera datakällor, datainsamlingstekniker, flera olika perspektiv och/eller flera 

forskare, i syfte att öka tillförlitligheten (Bergström & Boréus, 2005). I denna studie har två olika 

datakällor använts, läroböcker, observationer. De datainsamlingstekniker som ingår i studien är i 

observationer och enkätstudier.  

 

I studien finns det en viss överlappning mellan metoderna och tillhörande frågeställningar. Ett 

sådant exempel är frågeställningen om eleverna anser tillämpningar vara viktiga i sina studier av 

kemi. I syfte att få ett svar på den frågan inkluderades den i enkätundersökningen. Dessutom har jag 

observerat vilka typer av frågor som eleverna har under undervisningställfällena för att ge 

ytterligare data inför besvarandet av frågeställningen.  

 

I textanalyssammanhang är tillförlitlighetsfrågor oftast förknippade till reliabiliteten. I det arbetet är 

val av tolkningsstrategi samt noggrannhet av betydelse (Bergström & Boréus, 2005). 

Textanalyserna är därför detaljerat gjorda utifrån delfrågeställningar baserade på Hellspong och 

Ledin (1997) handbok i textanalys. Varje del ger en pusselbit till de övergripande 

frågeställningarna. Ur reliabilitetssynpunkt är det ett problem att denna studie och studiens resultat 

inte går att jämföra med andra textanalyser som ofta rör grundskolenivå och med andra inriktningar 

(se t.ex. Springer, 2004: Ek, 2008). 
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En ytterligare aspekt av reliabiliteten är intrasubjektiviteten. En god intrasubjektivitet bygger på att 

en och samma person får samma resultat vid analys av samma material vid olika tidpunkter 

(Bergström & Boréus, 2005). I denna studie har analyserna genomförts i olika omgångar. För att 

säkerställa att analysen blir likvärdig har jag utgått från detaljerade frågeställningar (se avsnitt 

5.3.1) . Dessa frågeställningar har underlättat likvärdigheten och försvårat alltför ospecifika utsagor 

på lös grund.  

 

Grundläggande i en enkätundersökning är att ställa de rätta frågorna, välja rätt urval och få litet 

bortfall. Undersökningens validitet är kopplat till om frågorna mäter det som avses. Reliabiliteten är 

hög om upprepade undersökningar ger samma resultat. Frågornas utformning påverkar även 

reliabiliteten eftersom utformningen kan öka slumpvariationen i de svar som erhålls. Detta kan 

testas exempelvis genom att urvalsgruppen får genomföra samma undersökning vid ett senare 

tillfälle, varvid svaren sedan jämförs (Ejlertsson, 2005). Av tidsskäl och kopplingen till specifika 

moment gjordes ingen upprepad mätning.  

 

Bortfallet i enkätundersökningen varierade mellan de två respondentgrupperna. Två elever (av 24) i 

den ena elevgruppen valde att inte delta. I den andra elevgruppen var frånvaron hög, endast 17 av 

24 elever var närvarande på lektionen. Alla 17 valde att delta i undersökningen. På enskilda frågor 

finns det ett större bortfall då elever valt att inte svara.  

 

Ett problem med rangordningsfrågor är att de lätt kan missförstås genom att man som svarande inte 

rangordnar utan sätter kryss. I genomförd enkätundersökning fanns en sådan fråga där eleverna 

skulle rangordna kunskapskällor. Totalt sex elever satte kryss på denna fråga, vilket försvårar en 

analys av den frågan.  

 

När studien inleddes var ambitionen att genomföra studien kopplat till två elevgrupper som läste 

samma avsnitt i Kemi B. Tyvärr var responsen att delta i studien låg och utav de lärare som ville 

delta i studien gick det inte att välja två elevgrupper som skulle arbeta med samma område under 

tidsperioden för studien. Detta har inneburit att under arbetets gång har insamlad data och 

tolkningen av dessa aktivt ifrågasatt och kontrollerats för att undvika att värdera och jämföra sådant 

som inte går att jämföra.  
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5 Kemiteoretisk bakgrund  

De kursmål inom Gymnasiekemi B som berör denna studie är: 

 kunna förklara och tillämpa några vanliga analysmetoder samt kunna beskriva deras 

användningsområde och utveckling inom t.ex. sjukvård, miljöarbete, forskning och industri 

 ha kunskap om faktorer som påverkar en reaktions hastighet samt kunna diskutera och 

kvantitativt behandla kemisk jämvikt 

 ha fördjupat sina kunskaper inom några av kemins aktuella tillämpningsområden. 

(Skolverket, 2000) 

De informanter (deltagare) som ingår i denna studie arbetade med ”Syror och baser” respektive 

kemiska analysmetoder i ett kursavsnitt som gick under namnet ”Färg”. I Kemi B finns det inget 

kursmål direkt relaterat till syror och baser såsom i Kemi A, utan detta ämnesområde ingår i målet 

om jämviktsberäkningar. Avsnittet ”Färg” tar upp olika kemiska analysmetoder, vilka ingår i de 

konkreta kursmålen.  

 

Som beskrevs i avsnitt 3.5.1 har elever svårt för de olika dimensioner inom vilka kemiämnet rör sig. 

I detta avsnitt beskrivs två utvalda kemiska begrepp utifrån de fyra olika dimensionerna. Detta 

presenteras dels för att visa på att dimensionsordningen har betydelse för vad som lyfts fram och 

hur materialet presenteras och dels för att ge en kemiteoretisk bakgrund till studien. 

Framställningen syftar även till att visa på svårigheten att beskriva viktiga kemiska begrepp utifrån 

en enda kemisk dimension. De valda begreppen är fosforsyra inom momentet Syror och baser och 

kromatografi tillhörande momentet Analytiska metoder. Framställningen görs på en övergripande 

och generell nivå och är tänkt att kunna läsas och förstås av elever som läser Kemi B.  

5.1 Fosforsyra 

Makroskopisk nivå 

Fosforsyra är en kristallin förening som är färglös till ljusgul (Dictionary of Chemistry, 1996). 

Föreningen är en svag treprotonig syra som framställs genom att fosfatmineralet kaliumfosfat 

reagerar med koncentrerad svavelsyra. Då bildas fosforsyra och kaliumsulfat. Om en fosforsyra 

utan föroreningar behövs tillverkas fosforsyra genom att fosforgas får reagera med syre och därefter 

via oxidation överförs till fosforsyra genom vattenupptagning. Endast vid låga pH-värden sker en 

fullständig protonering av fosforsyran (Engström, Backlund, Berger, Grennberg, 2008). 

 

Sub-mikroskopisk nivå 

Den kemiska föreningen fosforsyra består av en fosforatom, fyra syreatomer och tre väteprotoner. 

Fosforsyramolekylerna har alltså tre protoner som kan avges, även om den sista protonen endast 

avges vid låg koncentration av protoner i lösningen. Tvåprotoniga och enprotoniga 

fosforsyramolekyler finns ofta i samma lösning och vid lika delar tvåprotoniga och enprotoniga 

fosfatmolekyler kan dessa både avge och ta upp protoner. Det gör att vid tillsats av starka 

syramolekyler eller starka basmolekyler kan de ”svälja” dessa protoner eller hydroxidjoner så att 

den totala koncentrationen av protoner endast ändras marginellt. (Engström, Backlund, Berger, 

Grennberg, 2008). Denna egenskap gör att fosfater kan användas som pH buffert.  
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Symbolnivå 

Fosforsyrans kemiska formel är H3PO4 och den framställs oftast genom någon av följande 

reaktioner: 

A) Ca3(PO4)2(s) + 3H2SO4 (aq)2H3PO4(aq) +3CaSO4(s) 

B) 1. P4(g)+ 5O2(g) P4O10 (s) 

2. P4O10(s) +6H20 (l)4H3PO4 (aq) 

Mänsklig kontext 

Fosforsyra är en viktig industrikemikalie och används som sådan inom ett stort antal områden. 

Framförallt används för framställning av gödselmedel. Inom livsmedelsindustrin används ren 

fosforsyra vid bland annat läsktillverkning. Fosforsyran har en syrlig smak vilket gör att den 

används bland annat i läskedrycker (Engström, Backlund, Berger, Grennberg, 2008). Det är 

fosforsyran i CocaCola som gör att mynt kan rengöras med läskedrycken. Det beror på att 

fosforsyra är bra på att eliminera oxidskiktet på mynten. Dessutom används fosforsyra inom 

läkemedels- och den kemiska industrin bland annat för framställning av tvättmedel. 

(Nationalencyklopedin, 2010) 

 

Inom metallindustrin har fosforsyran flera olika användningsområden. Dess betande effekt gör att 

syran används för att ta bort oxidskikt. Jämfört med andra syror är fosforsyran inte lika reaktiv 

vilket gör att den inte ”fräter” djupt vid borttagande av oxidskiktet. Dessutom används syran som 

korrosionsskydd och underlag för målning, så kallad fosfatering. En sådan fosfatering går till så att 

när sura lösningar av metallfosfater kommer i kontakt med en järnplåt sker en utfällning av 

metallfosfat som fungerar som skyddande hinna. Beroende på hinnas tjocklek används den som 

korrosionsskydd eller som underlag vid exempelvis lackering (Engström, Backlund, Berger, 

Grennberg, 2008). 

5.2 Kromatografi 

Makroskopisk nivå 

Kromatografi är ett samlingsnamn för ett antal separationstekniker som används för att separera 

olika komponenter från varandra. Val av metod avgörs av vad man har för förening och krav på 

känslighet. De vanligaste typerna av kromatografi är vätskekromatografi (LC), gaskromatografi 

(GC), jonbyteskromatografi och tunnskiktskromatografi (TLC). De olika kromatografimetoderna 

bygger på samma princip. De består av två faser som står i kontakt med varandra men som inte är 

blandbara. Den ena fasen är mobil (rörlig) och den strömmar förbi en stationär (stillastående, 

orörlig) fas. (Kompendium i Analytisk kemi, 2008). Den stationära fasen består vanligtvis av ett 

poröst material eller en vätska. Den rörliga fasen är en gas eller vätska. Komponenterna i den 

rörliga fasen separeras genom att de har olika hastighet genom mediet som styrs av 

komponenternas kemiska- och fysiologiska egenskaper. Den rörliga fasen kallas eluent och 

systemet där fördelningen sker kallas kolonn. Genom att anpassa den rörliga och stationära fasens 

egenskaper fördelas provkomponenterna olika och kommer transporteras med olika hastigheter 

genom systemet. Fördelningen kan betraktas som en jämvikt.  

 

Sub-mikroskopisk nivå 

Molekyler och joner har i olika miljöer och utifrån deras surhet, laddningsstyrka, löslighet, storlek 

och förmåga att bilda olika typer av kemiska bindningar möjlighet att interagera och separeras från 
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varandra. Vid kromatografi använder man dessa kemiska egenskaper för att separera de molekyler 

och joner man vill analysera. De olika kemiska egenskaperna gör att molekylerna i den rörliga 

fasen bromsas upp i varierande grad av den stationära fasen. Det gör att en viktig del av den 

kromatografiska analysen är att optimera eluentens (rörliga fasen) och stationära fasens egenskaper 

för att maximera separationen mellan den/de molekyl/er man vill analysera och resterande 

molekyler 

 

Symbolnivå 

Ett kromatografiskt system består av olika komponenter. Nedanstående figur visar en principiell 

skiss över de tekniska delar som dagens kromatografiapparatur innehåller.  

 

Figur 5.1: Schematisk skiss över kromatografiapparatur (Kompendium i Analytisk kemi, 2008).  

 

Mänsklig kontext 

Kromatografimetoder används inom ett stort antal områden som till exempel biologi, medicin, 

miljövård, läkemedels- och livsmedelsindustri och det kriminaltekniska området. De 

kromatografiska metoderna används för att utöver att separera olika ämnen även i syfte att mäta 

renhet i råvaror eller framställda produkter. Kromatografin utnyttjas i allt ökande omfattning för 

kontroll och styrning av kemitekniska processer (Kompendium i Analytisk kemi, 2008). 
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6 Resultat och Analys 

Resultatet presenteras i tre olika delar. Inledningsvis redovisas ett sammanfattande resultat. Därefter 

resultatet utifrån uppsatta frågeställningar. Till sist analyseras och kategoriseras resultatet utifrån de 

analysbegrepp som beskrivs i avsnitt 4.6.1.  

6.1 Sammanfattande resultat 

Syftet med studien var att undersöka hur tillämpningar av kemiska principer presenteras i 

läroböcker och i samband med undervisningstillfällen i gymnasiekursen Kemi B.  

 

Läroboksanalys 

Studien visar att de tre undersöka läroböckerna har på en övergripande nivå olika strategier för att 

presentera det kemiska innehållet. Boken Tema och teori kan karaktäriseras som en kontextbok, där 

det teoretiska innehållet presenteras med utgångspunkt från ”verkligheten”. Gymnasiekemi B är 

tematiskt uppbyggd och strukturerad utifrån ”kunskapsområden”, där även analytiska metoder utgör 

ett eget kunskapsområde. Mellan dessa två böcker återfinns Modell och verklighet som i grunden är 

tematisk uppbyggd. Antalet teman i Modell och verklighet är färre än i Gymnasiekemi B och de 

analysmetoder som särskilt undersökts i denna studie presenteras utifrån deras 

användningsområden, vilket ger boken vissa kontextdrag.  

 

På en övergripande nivå återfinns skillnader i strategi avseende betoningen av kunskapsemfas och 

läsarens roll i sammanhanget. Gymnasiekemi B betonar främst de kunskapsemfaser som inriktar sig 

på naturvetenskapen som process (A Scientific Skill Development Emphasis) och vetenskapens 

produkter (A Correct Explanantions Emphasis). Läsaren presenteras för innehållet utifrån att denne 

som kemist ska arbeta på ett korrekt sätt. Även Modell och verklighet betonar naturvetenskapen 

som process, men den har även drag av den emfas som försöker visa på relationen mellan teori och 

verklighet (A Structure of Science Emphasis). I boken har läsaren en aktiv roll, om än som kemist. 

Tema och teori har flera kunskapsemfaser närvarande. I bokens temadel återfinns dels den emfas 

som betonar kunskap för att kunna förstå sin närmaste omgivning ur ett teknologiskt eller naturligt 

perspektiv (An Every Day Coping Emphasis), och dels den emfas där man ser vetenskap ur ett 

kulturellt och historiskt perspektiv för att underlätta inlärning (A Self as Explainer Emphasis). I 

teoridelen dominerar den emfas som betonar vetenskapens produkter. I boken finns en stor skillnad 

mellan de roller som tilldelas läsaren. I temadelen är läsaren en aktör i egenskap av människa och 

medborgare i ett samhälle, och i teoridelen är läsaren ”den klassiska kemisten”.  

 

I analyserade läroböcker finns det stora likheter mellan hur de presenterar teoretiska begrepp. Alla 

tre böcker använder en deskriptiv och påståendebaserad presentation. De tre grundläggande 

kemidimensionerna är ofta närvarande samtidigt. En skillnad mellan Gymnasiekemi B och Modell 

och verklighet respektive Tema och teori är att Tema och teori fokuserar mer på makroperspektivet, 

och den mänskliga dimensionen.  
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Observationer 

Den del av studien som avser undervisningen och hur lärarna illustrerar teori och synliggör dess 

tillämpningar har en tydlig koppling till läroböckerna. Den lärare som använde sig av kontextboken 

Tema och teori (lärare A), där avsnittet ”Färg” behandlades under observationsperioden använde 

sig i stor utsträckning av fenomen och exempel från vardagen för att illustrera teorin och inledda de 

aktuella teorigenomgångarna. Den vanligast förekommande modellen för presentation var den 

verbala. Lärare B som använde boken Gymnasiekemi B och som under observationsperioden 

behandlade momentet ”Syror och baser” använde en mer tematisk strategi, där illustrationer av 

teorin bestod av räkneexempel och av läraren genomförda experiment. Synliggörande av 

tillämpningar gjordes framförallt efter genomgångar av teorin genom muntliga beskrivningar av 

användningsområden och företeelser i vår omvärld där teorin är applicerbar. Lärare B utgick oftast 

från symbolmodellen. På det stor hela betonade lärarna samma kunskapsemfaser som läroböckerna.  

 

Enkätundersökning 

Enkätundersökningen i de elevgrupper som ingått i studien visar att elevernas inställning till ett 

ämne främst påverkas av yrkesval, undervisning och användning i vardagen. Elevgrupp B angav i 

högre grad att de genom att läsa Kemi blivit bättre på att förstå sin omvärld. Elevgrupp A som 

ansåg att tillämpningar är viktigare vid inlärning och som hade en undervisning med kontextinslag 

värderade laborationer högre än den andra elevgruppen. Samtidigt värderades den temadag kring 

färg som de hade under observationsperioden lågt. Dessutom rangordnade elevgrupp A läroboken 

lågt. Elevgrupp B ansåg att det var den viktigaste kunskapskällan. 

 

Trots skillnader i form och innehåll mellan undervisningen av de två studerade elevgrupperna visar 

min studie ingen egentlig skillnad i deras syn på tillämpningarnas betydelse vid lärande eller 

tillämpningars roll i deras lärandestrategi. Studien visar att kunskap och förståelse för tillämpningar 

i en samhällskontext inte på ett tydligt sätt ingår i elevernas lärandestrategi. 

6.2 Läroböckers strategier vid presentation av 

teoretiska begrepp och tillämpningar av dessa 

I studien har tre olika läroböcker analyserats, Gymnasiekemi B (Liber), Modell och verklighet 

(Natur & Kultur) samt Tema och Teori (Bonnier). I avsnitt 4.3.2, (tabell 4.1) återfinns de sidor som 

analyserats.  

6.2.1 Modell och verklighet 

Modell och verklighet är i grunden en temabok med en deskriptiv och resonerande textstil. Kemins 

analysmetoder är inget eget delområde utan presenteras kopplat till metodernas 

användningsområde. Exempelvis presenteras kromatografi under rubriken ”Undersökningar av 

proteiner”, i kapitlet ”Livets molekyler och reaktioner”.  

 

Texten är okonstlad och den vanligaste språkhandlingen är påståenden. I analyserade avsnitt saknas 

direkta referenser till andra källor. Författarna använder fraser som ”Kanske har du…”, ”i 

diagrammet ser du att pH ändras långsamt i början av titreringen” (s.80), vilket ger en 

resonerande attityd där läsaren tilldelas en aktiv roll. Att författarna har auktoritet framkommer i 

användandet av negativa språkhandlingar i samband med avsnitt av anvisande karaktär. Ett exempel 
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på det är ”Man måste därför efter titreringens slut genast ta upp glaselektroden ur lösningen och 

noga skölja den först med jonfritt vatten och sedan med ren, utspädd saltsyra.”(s. 83) Författarnas 

användande av ”man” för att referera till hur personer som ägnar sig åt kemi går tillväga förstärker 

textens anvisande sida. Författarna är delvis närvarande i texten genom användandet av ”vi” i 

samband med att förenklingar och antaganden samt vid referens till andra avsnitt i boken. 

 

Boken har både ett utifrånperspektiv och läsarperspektiv, där författarna och läsaren är iakttagare. 

Läsarperspektivet framkommer genom tilltalet av ”du” och används ofta i instruerande avsnitt. Ett 

sådant exempel är det avsnitt som behandlar saltsyrans titrerkurva och som presenteras på 

nedanstående sätt.  

 

Saltsyrans titrerkurva 

Antag att du har 25,0cm
3
 saltsyra med koncentrationen 0,10mol/dm

3
 och 

tillsätter natriumhydroxidlösning med samma koncentration. Om du 

avsätter lösningens pH mot volymen tillsatt hydroxidlösning får du en graf 

som man brukar kalla för titrerkurva. 

I diagrammet ser du att pH ändras långsamt i början av titreringen. Syrans 

vätejoner reagerar med de hydroxidjoner som tillsatts, men endast en liten 

del av vätejonerna förbrukas. Om titreringen fortgår ett tag förbrukas en 

större del av vätejonerna och syran blir nästan neutraliserad. I det här läget 

ändras pH mer drastiskt när man tillsätter lite hydroxidlösning. Det beror på 

att en större andel av vätejonerna försvinner med varje portion hydroxidjon 

som tillsätts. Den största pH-ändringen sker kring volymen 25,0cm
3
 

hydroxidlösning. Då är koncentrationen av vätejoner liten och en enda 

droppe hydroxidlösning ändrar pH flera enheter. 

Det går alltstå att mycket noggrant bestämma den volym hydroxidlösning 

som behöver tillsättas för att man ska nå ekvivalenspunkten(C) (anm. 

Hänvisning till diagram) då har basen och syran neutraliserat varandra, så 

att man har fått en natriumkloridlösning och pH=7,0. I vårt exempel ligger 

ekvivalenspunkten vid exakt 25,0cm
3
. (Luning, Nordlund, Norrby, 

Peterson, 2009 s.80) 

 

Ett antal objekt presenteras i det ovan citerade textutdraget. Utöver enskilda molekyler och föreningar 

framträder även läsaren som ett indirekt objekt i och med formuleringar där läsaren gör saker (”Antag 

att du…”). I avsnitten om analysmetoder är kemisten inte ett närvarande objekt annat än via 

användandet av ”man”.  

 

Avsnittens olika makroteman (huvudtema) framkommer via rubrikerna medan avsnittens. Ofta utgör 

presentationen av kemiska begrepp mikroteman (underämne) och genom fokusering i form av 

kursivering blir de tydliga för läsaren. Ett urval av mikroteman presenteras i marginalen av texten i blå 

färg och den är av sammanfattande karaktär. Via rubrikerna presenteras oftast huvudbudskapet i 

avsnittet om syror och baser, exempelvis ”Halvtitreringspunkten ger syrans pka”. Det finns även 

rubriker som är instruerande (”Använd pH-meter för noggrannare titreringar”) och sådana som ställer 

frågor (”Vilken indikator ska man välja?”). I avsnitten där analysmetoderna presenteras är rubrikerna 
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ofta av tematisk form (”Spektroskopi” och ”Papperskromatografi”)  

 

Utöver det att författarna ibland refererar till vad de tidigare har gått igenom (”vi har tidigare sett…”), 

utgår texten från att läsaren kan och behärskar tidigare behandlade avsnitt. Besjälningar eller metaforer 

används undantagsvis för att förklara och beskriva fenomen. Alternativa förklaringar förekommer sällan 

i texten. Undantag finns i avsnittet kromatografi (se textutdrag nedan), där författarna använder ”lika 

löser lika” och ”bromsas”.  

 

Kromatografi 

Kromatografi är en praktisk metod som baseras på fördelningsjämvikter, det 

vill säga på principen ”lika löser lika”. Vid kromatografi har man en 

stationär fas och en rörlig fas. Den rörliga fasen kallas eluent och kan vara 

en vätska eller en gas. Eluenten rör sig över den stillastående, stationära 

fasen. De undersökta substanserna fördelas då mellan dessa två. En substans 

som binds starkare till den stationära fasen än till den rörliga, förflyttar sig 

långsammare än den rörliga fasen. I vissa fall flyttar den sig inte alls. Den 

rörliga fasen kan pumpas fram, rinna ner genom självtryck eller sugas upp 

genom kapillärkraft. Men för att man ska få en separation av ämnen måste de 

”bromsas” olika mycket av den stationära fasen. (Luning, Nordlund, Norrby, 

Peterson, 2009 s. 117)  

Även om faktiska propositioner dominerar använder sig författarna även av icke-faktiska propositioner 

(t.ex. ”kan”) som öppnar för att alternativa händelser och förklaringar är möjliga. Bokens avsnitt om 

vattnets jonprodukt citeras nedan. 

 

Vattnets jonprodukt 

I alla vattenslösningar finns både vätejoner och hydroxidjoner. 

Sambandet mellan deras koncentrationer bestäms av en jämvikt som 

kallas vattnets jonprodukt (Kw). 

[H
+
(aq)]•[OH

-
(aq)]=Kw=1,0•10

-14
 (mol/dm

3
) vid 25 °C 

Som alla jämviktkonstanter är Kw temperaturberoende, men i 

fortsättningen tänker vi oss hela tiden att temperaturen är 25 °C. Vi 

kommer även för enkelhetens skull att utelämna (aq), eftersom vi hela 

tiden kommer att tala om vattenlösningar.  (Luning, Nordlund, Norrby, 

Peterson, 2009 s.75) 
 

Som ovanstående exempel visar presenteras kemiska formler och härledningar löpande i texten. Det 

gäller även kemiska formler som utgör en del av ”texten”. De antaganden och förenklingar som 

författarna gör skrivs ut tydligt och motiveras i den löpande texten, särskilt när det gäller 

förenklingar av formeluttryck. Ett exempel på det är ovanstående textutdrag, där man motiverar 

varför man därefter utlämnar (aq) i uttrycken. Ofta är argumenten beskrivande, utan användning av 

formelhantering för de förenklingar och generaliseringar man gör. Så här förklarar författarna att 

man i protolysjämvikten med jämviktsvillkoret kan utesluta H20 i uttrycket: 

”Om man jämför protolysjämvikten ovan med jämviktvillkoret nedan ser det kanske ut som att 

man glömt bort koncentrationen för vattnet [H20] i nämnaren. Vattnets koncentration är 
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emellertid så mycket större än alla andra koncentrationer att den inte mätbart påverkas av 

protolysen. Därför kan vattnets koncentration anses vara konstant”. (Luning, Nordlund, Norrby, 

Peterson, 2009 s.76)  

Författarna använder även empiri i sin argumentation såsom i ovan beskriva exempel över 

saltsyrans titrerkurva.  

 

Det teoretiska innehållets tillämpningar, användningsområden och hur det kan förklara fenomen 

utanför skolan presenteras i alla avsnitt. I avsnittet som behandlar syror och baser tar man bland 

annat upp havets förmåga att absorbera koldioxiden, kopplat till jordens klimatförändring. Direkt 

koppling till industri eller sjukvård saknas, även om man nämner blodets pH-känslighet och 

beskriver att om jorden blir för basisk (ex via gödsling) kan fosfater fällas ut. I avsnitten som är 

kopplade till analytiska metoder är tillämpningarna och användningsområdena tydliga redan i och 

med placeringen av metodpresentationerna. I dessa avsnitt finns många bilder i form av foton på 

modern apparatur som används inom framförallt sjukvård och i kemiska laboratorier. Principerna 

för hur de olika metoderna illustreras schematiskt med de viktigaste komponenterna.  

 

Bland bokens övningar finns det ett avsnitt kallat ”Tänkvärt”, som innehåller en del frågor 

kopplade till verkligheten med tillämpningar av kapitlets teori. Bilderna i form av foton är ofta 

exempel från verkligheten kopplade till textens tema. Bildtexterna är beskrivande. Texter och 

illustrationer kompletterar oftast varandra. I undantagsfall är illustrationstexten tagen från den 

löpande texten.  

6.2.2 Gymnasiekemi B 

Gymnasiekemi B är tematiskt uppbyggd och kompakt, innehållande mycket text. Bilder och 

illustrationer förekommer på flertalet sidor. Syror och baser behandlas i ett eget kapitel, liksom de 

analytiska metoder som behandlas i boken. Texten är av deskriptiv karaktär. Språket är enkelt, har 

påståenden som vanligaste språkhandling och saknar referenser till andra källor. Nedan 

exemplifieras hur boken presenterar vattnets jonprodukt.  

 

Vattnets jonprodukt (protolyskonstant), Kw 

Vi har sett att följande jämvikt ställer in sig i rent vatten och i 

vattenlösningar av olika ämnen:  

           
       

Jämviktsekvationen är: 

           

      
         

         

     
=K 

Eftersom [H2O] är konstant (sidan 64) blir 

[H
+
][OH

-
]=K•[H2O]=Kw 

Där Kw är en konstant som kallas vattnets protolyskonstant eller – oftare 

- vattnets jonprodukt (index w från engelska water). 

Vid 25°C är Kw=1,0•10
-14

 (mol•dm
-3

)
2
. (Andersson, Sonesson, 

Stålhanske, Tullberg, Rydén, 2002 s.67 ) 
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Exemplet med vattnets jonprodukt är representativt för hur boken presenterar nya teoretiska 

begrepp. Det är inte ovanligt att författarna nöjer sig med att konstatera ”så här är det”, vid 

presentation av teori. Textens olika makroteman presenteras tydligt via rubriceringen. Genom 

användandet av fokusering tydliggörs textens olika mikroteman. Detta sker dels genom att nya 

begrepp presenteras med kursiverad text i den löpande texten och dels via blå rutor där kemisk 

symbol- och formelhantering presenteras. Vanliga bindeord för att leda resonemanget vidare är 

”därför”, ”alltså”, ”det betyder”. 

 

När författarna gör antaganden eller förenklingar som kommer vara gällande framöver anges det i 

den flytande texten. Om ett antagande får konsekvenser för ett formeluttryck eller en kemisk 

ekvation markeras inte antagandet i själva uttrycket. Vad som inte framgår av ovan textutdrag om 

vattnets jonprodukt, men som återfinns i boken är att viktiga förklaringar och definitioner återfinns i 

marginalen, vilket är en form av fokusering.  

 

Argument förekommer i samband med generaliseringar, främst där man förenklar ett uttryck och 

där själva argumentet består av en symbolhantering eller ett beräkningsbevis. I texten om vattnets 

jonprodukt utgörs argumentet av en hänvisning till tidigare exempel. Ett annat exempel på hur 

författarna argumenterar är genom att använda empiri:  

”Om man droppar BTB i en lösning av saltet natriumacetat, NaAc, blir lösningen blå… Lösningen 

har alltså basisk reaktion. [OH
-
]>[H

+
]. Detta kunde vi vänta oss eftersom acetatjonen är en bas - 

den är ju basen i syrabasparet HAc-Ac
-
 ” (s.71) 

Författarna använder frekvent propositioner i rubriken som vinklar texten och klargör dess 

huvudbudskap, exempelvis ”Syror och baser är protolyter”. Nya begrepp presenteras många 

gånger i rubriken på formen: ”Nytt begrepp – definition/förklaring av detta begrepp” såsom ”Starka 

och svaga protolyter - en fråga om protolysgrad”. I kapitlet om analysmetoder utgörs oftast 

rubriken av namnet på de enskilda metoderna, som i nedanstående exempel om spektrofotometri.  

Texten har ett utifrånperspektiv, där innehållet presenteras utifrån att författaren (och delvis även 

läsaren) är en iakttagare av vad som sker och textens objekt är främst ”syror” och ”baser” . I kapitel 

fem och i kapitlet om analysmetoder är objekten de ämnen som ska analyseras. I nedanstående 

exempel utgör objektet av den lösningen som analyseras. 

 

Spektrofotometri 

Färgade ämnen absorberar ljus av vissa våglängder inom det synliga 

väglängdsområdet. Ett ämne som har röd färg absorberar blågrönt ljus (rött 

och blågrönt är komplementfärger). Molekylerna hos färgade organiska 

föreningar innehåller speciella färggivande grupper. De har elektroner som 

kan ”lyftas” till högre energinivåer genom att absorbera ljus inom det synliga 

området. 

Om en lösning är färgad kan man bestämma halten av det ljusabsorberande 

ämnet genom att mäta lösningens (ljus) absorbans, A. Metoden kallas 

absorptionsspektro(foto)metri. Det är en mycket vanlig analysmetod. 

Absorbansen mäts med hjälp av en spektro(foto)meter.  

Figur 10.12 visar principen för en enkel spektrometer med prisma och 

speglar (man kan också använda gitter). Lösningen som ska analyseras finns 
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i ett speciellt kärl, en kyvett. Moderna spektrometrar är i stor utsträckning 

datoriserade. Det finns speciella programvaror som sköter inställningar och 

beräkningar. Resultatet anges på datorskärm eller skrivs ut av en skrivare.  

 

När man gör mätningar i det synliga våglängdsområdet alstras ljuset av en 

volframlampa (glödtråden är av volfram). Ska man göra mätningar i UV-

området måste man använda en deuteriumlampa (strålningen uppstår här 

genom elektriska urladdningar i deuteriumgas). Dessutom måste kyvetterna 

liksom prisma och linser om sådana ingår i spektrometern – vara av kvarts 

eftersom glas inte släpper igenom UV-strålning. (Andersson, Sonesson, 

Stålhanske, Tullberg, Rydén, 2002 s.196-197) 

 

Som ovanstående textutdrag illustrerar används negativa språkhandlingar (”måste”). Författarna 

använder även relativt ofta ordet ”man” för att referera till godtycklig person eller grupp som ägnar 

sig åt kemi. På det stora hela är författarna frånvarande även om de ibland ger sig tillkänna genom 

användandet av ”vi”.  

 

Bilderna är kopplade till det makro/mikrotema som texten tar upp. I avsnittet om spektrofotometri 

beskrivs principerna för en spektrofotometer (i ovanstående text Figur 10.12). Bildtexterna är 

uteslutande beskrivande och kompletterar texten.  

 

Texten utgår ifrån att läsaren har tagit till sig de kemiska begrepp som presenterats tidigare i kursen 

(eller i Kemi A), då repetition inte alltid förekommer. Ibland försöker författarna förklara ett nytt 

begrepp med ett alternativt ord. Exempelvis när man presenterar en korresponderande syra eller bas 

lägger man till ”motsvarande” efter ordet ”korresponderande”. Författarna använder nästintill aldrig 

metaforer när nya begrepp presenteras. Den enda som går att finna är i samband med 

buffertlösningar, där sådana även kallas ”stötdämpare” (se textutdrag nedan). 

 

Buffertlösningar 

Syra-bas- systemens stötdämpare 

Redan i A-boken såg vi att vissa lösningar kan ta emot syror och baser utan 

att det blir stora pH-ändringar. Vi såg också att lösningar med de här 

egenskaperna kallas buffertlösningar och att de innehåller en svag syra och en 

svag bas, båda i relativt höga koncentrationer. Den svaga syran neutraliserar 

baser som tillförs lösningen och den svaga basen tar hand om syrororna. Man 

säger att de neutraliserande ämnena fungerar som ”stötdämpare” eller buffert. 

De utgörs ofta av ett syrabaspar, som vi kan beteckna HA-A
-
, t.ex. HAc-Ac

-
 

(ättiksyra och natriumacetat), eller HB
+
-B, t.ex. NH4

+
-NH3 (ammoniumklorid 

och ammoniak). 

Kroppsvätskorna hos oss människor innehåller flera ämnen med 

buffertegenskaper. I vårt blod är syrabasparet H2CO3-HCO3
-
 det viktigaste 

buffertsystemet. Det håller pH vid ca 7,40. 

De kemiska processer som sker i cellerna förlöper normalt bara om 
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cellvätskan har rätt pH. Det är likadant hos allt levande- både hos växter och 

djur. Därför måste den miljö som växterna och djuren lever i ha lämpligt pH. 

Också här spelar syrabasparet H2CO3-HCO3
-
 en viktig roll. Men vi såg i A-

boken att pH-värdet har blivit oroväckande lågt i mark och vatten i vissa 

områden i Sverige. De buffrande ämnen räcker inte alltid till för att 

neutralisera alla sura ämnen som naturen får ta emot. (Andersson, Sonesson, 

Stålhanske, Tullberg, Rydén, 2002 s.79 ) 

 

Presentation av tillämpningar av teori skiljer sig åt mellan de två analyserade avsnitten. I kapitlet 

som behandlar syror och baser återfinns ett exempel på en tekniktillämpning. Det handlar om att 

kiselskivor i elektrisk apparatur rengörs med hjälp av ättiksyra och koldioxid. I övrigt innehåller 

texten ett fåtal exempel och illustrationer från verkligheten. I ovanstående textutdrag ges exempel 

på var buffertsystem finns. Endast ett av avsnittets tolv räkneexempel har en koppling till elevens 

omgivning. I det exemplet ska man beräkna pKb och Kb för laktatjon i filmjölk. I kapitlet om 

kvalitativ och kvantitativ analys är tekniska tillämpningar dominerande. Beskrivningarna av de 

olika analysmetoderna är utförliga och för de flesta metoderna finns det detaljerade figurer som tar 

upp de viktigaste komponenterna (exempelvis spektrofotometer). Oftast anges konkreta exempel på 

när metoderna används inom sjukvård och industri. Boken innehåller även ett antal så kallade 

utblick där teori illustreras med exempel från ”verkligheten” på en mer detaljerad nivå. 

6.2.3 Tema och Teori 

Tema och teori utgår från fenomen samt konkreta tillämpningar av kemin och använder sig av dessa 

för att introducera och presentera kemisk teori. Boken består av två olika delar, en inledande 

temadel och därefter en teoridel. Både temadelens och teoridelens texter är deskriptiva och 

resonerande, även om temadelen innehåller mer utvecklade resonerande drag med inslag av 

berättande, där kemins utveckling, teknikutvecklingen och historier kopplade till aktuellt 

kemiområde ges stort utrymme. Texten lyfter även fram för- och nackdelar ur ett kemiskt 

perspektiv och samhällsperspektiv (t.ex. hälsovådligt, miljöfarligt). Hela temadelen utgörs alltså av 

tillämpningar och exempel på hur kemisk teori kan användas. I avsnittet om syror och baser utgör 

tillämpningen, som presenteras i form av fosforsyra, ett uppslag. Temadelen om färg, vars 

teoriavsnitt främst innehåller analysmetoder, behandlar färg ur ett vardagsperspektiv. Boken tar upp 

aspekter av färg som exempelvis textilfärgning och analyser av färger i tavlor i syfte att undersöka 

dess äkthet. Inledning till avsnittet ”Färg åt tillvaron” i temadelen återger temadelens karaktär: 

 

Färg åt tillvaron 

Världen är naturligt full av färg. Vissa färger, som t.ex. den blå himlen 

eller regnbågens spektrum, beror på brytning eller spridning av ljus. I de 

flesta fall beror emellertid färgen på närvaron av färgade ämnen. Deras 

färg beror i allmänhet på ämnenas kemiska uppbyggnad och uppstår 

genom att ämnen växelverkar med ljus.  

Mycket tidigt i människans historia användes naturligt färgade substanser. 

Neandertalmänniskorna strödde den röda jordarten ockra, som innehåller bl.a. 

järn(III)oxid, över sina döda vid begravning. Vi känner till grottmålningar som 

är tiotusentals år gamla där modernare människotyper har lämnat spår efter sig, 

antingen som handavtryck eller som mycket konstnärligt utförda avbildningar 
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av vilda djur. De ämnen man använde sig av var antingen träkol eller olika 

färgade jordar. Man rörde kanske ut pulver tillsammans med växsaft eller 

flytande fett till en smet för att kunna måla. Troligen smyckade man sig också 

med ansikts- och kroppsmålningar. Nutida exempel finns från olika folkslag 

som varit avskurna från den övriga civilisationen, t.ex. på nya Guinea och i 

Sydamerikas regnskogar. Färgade ämnen som är olösliga i vatten och används 

på detta sätt kallar man för pigment. I allmänhet är de oorganiska ämnen. 

(Engström, Backlund, Berger, Grennberg, 2008 s. 44-45) 

 

I teoridelen presenteras teorin med hjälp av faktiska propositioner. Icke-faktiska propositioner 

förekommer oftare i temadelen, såsom i ovanstående textutdrag där bl.a. följande exempel finns: 

”färgämnen kan…”, ”troligen smyckade man…”. Sistnämnda citatet är även ett exempel på en 

gardering som förekommer då och då i temadelen i samband med historiska kopplingar. 

Temadelen presenterar tillämpningar av kemin på ett berättande sätt och kräver texten goda 

kunskaper i kemi eftersom kemiska begrepp förekommer i texten. Ovanstående textutdrag 

innehåller några kemiska begrepp som inte förklaras, exempelvis ”järn(III)oxid” och ”oorganiska 

ämnen”. I de fall repetition förekommer i teoridelen anges det inte som repetition.  

 

De olika texterna har ett utifrånperspektiv där läsaren och författarna främst är iakttagare. I 

temadelen är både människan och olika föreningar objekt och deltagare. I teoridelen är det mer 

tydligt att fysikaliska eller kemiska begrepp och variabler utgör aktiva deltagare, oavsett om det 

gäller vätejoner eller ljuset som kommer in i en spektrofotometer.  

 

Avsnittens makroteman presenteras oftast via rubriceringen som i temadelen är tematisk, och 

formulerad som frågor eller utrop såsom ”Allt får inte ingå i livsmedel”. I teoridelen är rubrikerna 

nästan uteslutande av tematisk karaktär såsom ”Jonbyteskromatografi” och ”Principer för 

spektroskopi”. Propositioner i rubriken för att klargöra huvudbudskap används inte. Mikroteman 

tydliggörs både i tema- och teoridelen med hjälp av fokusering, där mikroteman i form av nya 

begrepp presenteras kursivt.  

 

Fokusering används när kemiska formler presenteras i blå rutor i den löpande texten. Nedanstående 

textutdrag från teoridelen är representativ avseende rubricering, makro- och mikroteman samt 

användandet av fokusering.  

 

Jonisering av vatten 

Vatten är inte en jonförening, men rent vatten innehåller ändå mycket 

låga halter av joner. Vattnet uppträder då både som syra och bas. I vatten 

finns jämvikten 

           
       

Som förenklas till: 

                       

Vatten verkar som andra svaga syror, eftersom H-OH kan tänkas 

motsvara HA, och OH
-
 motsvarar A

-
. Vi kan skriva uttrycket för vattnet 
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syrakonstant: 

  
                 

        
 

I uttrycket kan vi betrakta [H2O (l)] som konstant. Uttrycket blir då: 

Kw=[H
+
(aq)] • [OH

-
(aq)] 

För detta uttryck används den speciella symbolen Kw och uttrycket kallas 

vattnets jonprodukt. (Engström, Backlund, Berger, Grennberg, 2008 

s.134) 

 

Som textutdraget visar sker härledningar av kemiska formler och uttryck i den löpande texten med 

avbrott för blå rutor där en sammanfattande formelpresentation sker. När förenklingar och 

generaliseringar görs anges detta i texten även om man inte alltid förklarar varför man kan göra så. 

Detta exemplifieras i fallet i ”Jonisering av vatten”, där motivering kring varför [H2O(l)] kan anses 

vara konstant i beräkningarna saknas. Kursivering används inte bara vid nya begrepp utan ibland 

även för att betona eller exemplifiera. Ofta anges alternativa benämningar på begrepp inom 

parantes.  

 

I texten finns inga referenser till andra källor. I teoridelen finns negativa språkhandlingar i samband 

med anvisningar. Framförallt förekommer ”måste” och ”bör”. I teoridelen där analysmetoder som 

spektroskopi, analysmetoder med röntgenstrålning samt kromatografi behandlas presenteras ofta 

övergripande användningsområden, men utan konkreta exempel på hur dessa används inom 

exempelvis sjukvård, industri eller forskning.  

 

I Temadelen finns det uppgifter som dels har koppling till industri, analysmetoder, miljöarbete och 

vetenskap, och dels mer tydligt ”klassiska kemiuppgifter” kring strukturformler, skillnader mellan 

olika ämnen, reaktionsformler m.m. Teoridelens uppgifter saknar tydliga kopplingar till teknik och 

vardagstillämpningar. 

 

Temadelen domineras av bilder medan teoridelen av illustrationer. Bilderna exemplifierar och 

illustrerar vad texten tar upp. Bildtexterna är ofta korta, rubricerande och de innehåller information 

om vad bilden visar. Ibland förekommer kortare förklaringar.  

6.3 Lärarnas strategier för att illustrera teori 

och synliggöra tillämpningar 

6.3.1 Lärare A 

Lärare A:s elevgrupp läste under observationsperioden avsnittet ”Färg” som främst behandlar olika 

kemiska analysmetoder. Läraren följde inte boken (Tema och teori) kronologiskt och hänvisade 

sparsamt till boken under lektionerna. För att illustrera teori använde sig läraren under 

observationstillfällena framförallt av två olika strategier. Vanligast var att läraren utgick ifrån en 

tillämpning för att på detta sätt presentera teori. Teoriavsnittet introduceras under första lektionen 

med en uppgift tagen ur boken, vars lösning läraren diskuterade fram med eleverna. Uppgiften 

handlade om hur man kan separera olika ämnen: 
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3.25 I en blandning finns sand, natriumklorid, järnspån och 

bensoesyra. Din uppgift är at separera ämnen i blandningen. 

Gör ett schema över detta. Bensoesyra är i rumstemperatur ett 

vitt fast ämne som är lösligt i varmt vatten. Uppgiften kan 

också lösas praktiskt. (Engström, Backlund, Berger, Grennberg, 

2008 s. 261) 

 

Läraren valde att inte göra ett schema som uppgiften föreskriver . Under genomgången av uppgiften 

använde läraren inget symbolspråk utan skrev ”salt” och ”bensoesyra”. Efter uppgiften gick läraren 

över till en teorietisk genomgång av ”den analytiska kedjan” som beskrevs i läroboken. Under 

genomgången kopplades varje steg i kedjan till den uppgift man precis gjort. Under samma lektion 

introducerar läraren kromatografi. Introduktionen gjordes genom en miniberättelse som går ut på att 

man är på semester och vill skicka vykort. När man sitter där och skriver börjar det regna, vilket gör 

att det man skrivit ”flyter ut” eftersom pennan är vattenlöslig. Läraren sade att detta är en form av 

kromatografi. Efter berättelseillustration övergår läraren till att gå igenom viktiga begrepp inom 

kromatografi. Under genomgången använde läraren ofta två olika termer för samma sak och skrivev 

upp dessa termer på tavlan, exempelvis ”Rörlig fas (mobil fas)”. I samband med att Rf (kvot mellan 

hur långt lösningsmedlet respektive analyserat ämne vandrat) gås igenom använde läraren inget 

formel- och symbolspråk utan pratade om ”prickens väg” för att beskriva det analyserade ämnets 

vandringsträcka. Lektionen avslutas med en praktisk illustrationsuppgift i form av en 

minilaboration där eleverna fick göra en papperskromatografi med olika organiska färgämnen och 

med egna ögon se kromatografins principer.  

 

Ett annat exempel på hur lärare A presenterar teori med utgångspunkt från tillämpningar är från 

observationstillfälle fem då analysmetoden spektroskopi introducerades. Läraren inledde med att 

ställa frågan hur vi verkligen kan veta om vi har en safir eller rubin (båda består av färglös 

aluminiumoxid men innehåller föroreningar av krom eller titanjoner). Läraren kopplade denna fråga 

till föregående lektion under vilken man hade diskuterat mineraler och hur de bildas. Läraren 

berättade sedan vilka metoder mineraloger använder för att fastställa vilken mineral man har att 

göra med. Övergången till spektroskopi gjordes genom att läraren tydliggjorde att de metoder som 

precis diskuterats inte säger något om den kemiska sammansättningen (vilket spektrofotometri gör). 

Därefter gick läraren igenom teorin om spektroskopi.  

 

Den andra strategin som lärare A använde sig av var att sätta teorin i ett större sammanhang och 

koppla den till andra ämnesområden för att illustrerade teori och synliggör dess tillämpningar. Ett 

exempel på det var temadagen ”Sätt färg på tillvaron” som skedde i samarbete med en bildlärare. 

Förmiddagen ägnades framförallt åt en teoretisk genomgång och eftermiddagen åt praktiska 

moment i form av målning. Grunden för den teoretiska genomgången som genomfördes var en 

powerpoint-presentation med rubriken ”Färgsprakande kemi”. Syftet var att gå igenom färg ur ett 

teoretiskt, fysikaliskt, praktiskt, kemiskt, fysiologisk och psykologiskt perspektiv. (enligt lärarens 

rubriksättning). Presentationens disposition framgår av transkriberade observationer från 

observationstillfället som redovisas på nästa sida.  
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Tabell 6.1 Transkriberade observationer från Temadag, observationstillfälle tre.  

 

Under presentationen bollade kemiläraren och bildläraren frågor mellan sig och de diskuterade 

olika aspekter av frågorna. I presentationen kopplade kemiläraren ofta aktuellt tema till kemi- och 

teknikhistoria. Även historiska och kulturhistoriska referenser gjordes, såsom förklaringen till 

varför vi använder ”röda mattan” (röd färg var dyrt), eller varför arsenikförgiftning var vanligt 

under en viss tidsperiod (de färgade kläder med arsenikfärger). Kemiläraren hänvisade ibland till 

avsnitt som tidigare behandlats inom gymnasiekemin och repeterade vid behov. Läraren refererar 

 Tema Modell för presentation 

(se avsnitt 3.5.1 resp. 4.6.1) 

Elevfråga Övrigt 

(citat, källhänvisningar) 

1 Vad är ljus? Symbolmodeller  

Verbala modeller 

 Hänvisar till hemsida 

2 Varför är påfågeln 

så grann? 

Symbolmodeller  

Verbala modeller 

 Påfågelns olika färger 

förklaras  

3 Vad händer när 

ljuset når ögat? 

Symbolmodeller 

Illustrationsmodell 

Verbala modeller 

Om man är färgblind, 

har man inte 

tillräckligt med tappar? 

Beskriver vad tappar 

innehåller rent kemiskt. 

Hänvisar till NE. 

4 Grundfärger 

(system). Goethes 

system. 

Illustrationsmodell  

Verbala modeller 

 ”Olika yrken har olika 

antal grundfärger”. 

Färger som signalfärg.  

5 Skillnad mellan 

färgämne och 

pigment.  

Symbolmodeller  

Verbala modeller 

Konkreta modeller 

Blir man röd i ansiktet 

om man får 

scharlakansfeber?  

Kemi/teknik historisk 

utgångspunkt. Visar 

färger. 

6 Olika färger Konkreta modeller 

Verbala modeller  

1) Varför bär man rött 

på internationella 

kvinnodagen? 

2) Varför hade man 

kvicksilver i 

termometer (ang Hg i 

cinnober) 

3) Om det där (ang 

bild) är turkisk röd 

färg, vad är den 

svenska?  

4) Men då ändrade 

man det ekologiska 

systemet så då måste 

något vara fel (ang 

koschenill och hur 

man fick den) 

Kemi/teknik historisk 

utgångspunkt. 

”Tillfälligheter när saker 

upptäcks, ex färger”. 

Bildlärare beskriver 

målarfärg, bindmedel, 

fyllmedel osv. Visar 

exempel. 

Den röda mattan 

förklaras ur ett 

färghistoriskt perspektiv.  

7 Afreskomålning Symbolmodeller  

Verbala modeller 

 Afreskomålning ur ett 

kemiperspektiv beskrivs 

med triangel. Varför 

målningarna är känsliga 

för syror förklaras. 

8 Skillnad mellan 

studiefärg och 

”konstnärsfärger” 

Konkreta modeller 

Verbala modeller 

1) Varför är den 

(konstnärsfärg) van att 

utsättas för ljus? 

2) Kan man färga 

ullgarn med rödbetor? 
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under presentationen till en hemsida, googles sökmotor och NE (Nationalencyklopedin), i syfte att 

berätta var informationen har hittats och var eleverna kan hitta mer information.  

 

Frågorna som eleverna ställde under observationsperioden var huvudsakligen kopplade till 

färgtemat, men spände över ämnena biologi, medicin, samhällskunskap och estetiska ämnen. Det 

observationstillfälle som genererade flest elevfrågor var temadagen och de frågorna återfinns i 

ovanstående transkriberingstabell.  

6.3.2 Lärare B 

Den elevgrupp som undervisades av lärare B arbetade under observationsperioden med avsnittet 

”Syror och baser”. Vid observationsstarten hade de hunnit ha en repetitions lektion om syror och 

baser från Kemi A-kursen. Lärare B arbetade med att illustrera teori framförallt med hjälp av olika 

typer av räkneexempel. Räkneexemplen användes på två olika sätt. Det första var att presentera en 

ny teori muntligt och skriftligt (formel och symbolhantering på tavlan) och därefter använda ett 

konkret exempel för att visa hur man ska räkna samt bevisa att teorin stämmer. 

 

Det andra sättet att illustrera teori via räkneexempel var att läraren ”gick bakvägen” och via 

exempel härledde fram begrepp och formeluttryck. Begreppet ”Buffert” presenterades på så sätt 

under observationstillfälle fyra. Lärarens tillvägagångssätt var att inledningsvis göra ett par 

beräkningsexempel på tavlan, där pH-värdet beräknades i en syra och en bas. Under beräkningarna 

berättade läraren i vilken ordning man ska göra beräkningen. ”Steg ett: sätt upp protolysen, steg 

två…” Därefter gjorde läraren en uppgift där de lösningar vars pH-värde de precis beräknat 

blandades. Därefter beräknas den blandningens pH-värde.  När pH-värdet var uträknat övergick 

läraren till att göra en jämförelse med några andra blandningar vars pH-värde förändrades olika 

mycket vid tillsats av en stark syra. Med hjälp av räkneexemplen där pH-värdet ändras olika 

mycket beroende på blandningarnas initiala egenskaper kom läraren fram till buffertens unika 

egenskaper. Läraren förklarade syftet först efter det att alla beräkningar var gjorda genom att säga ” 

Det jag försökte leda i bevis…”. Läraren berättade muntligt i samband med att buffertarnas 

egenskaper gicks igenom att buffertar finns i människans blod och att det finns en stor industri som 

arbetar med att producera lösningar med särskilda pH-värden. På nästa sida redovisas 

transkriberade observationer från observationstillfället.  
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Tabell 6.2 Transkriberade observationer från observationstillfälle fyra. 

 Tema Modell  

(se avsnitt 3.5.1 

resp. 4.6.1) 

Elevfråga Övrigt 

(Hänvisningar, citat) 

1 Salter med flera 

vatten 

Symbolmodeller 

Verbala modeller 

1) Skillnad mellan 

komplexbindning och 

kristallvatten 

2) (efter flera steg i 

protolysen) Sitter de 

(OH) kvar? 

Hänvisar till lärobok.  

2 pH i svag syra Symbolmodeller 

 

 Beskriver hur man 

metodiskt går till väga vid 

beräkning stegvis.  

3 pH i svag bas Symbolmodeller    

4 Lösning med stark 

syra och stark bas 

Symbolmodeller 

 

 ”Nu ska vi göra något som 

är industriellt intressant. Vi 

blandar a och b.” 

5 Lösning med svag 

syra och svag bas -

Buffert 

 1) Räcker det med att 

ställa upp det när vi 

räknar?   

”Buffertar har betydelse för 

alla processer som är 

beroende av konstant pH 

inkl alla livsprocesser.” 

6 Forts. buffert Symbolmodeller 

Verbala modeller 

1) Varför subtraherar du?  

  

2) Ska det inte vara 

minus?   

 

”Buffert finns i vårt blod, 

används i industrin när 

man vet att man absolut 

behöver konstant pH ”. 

”Stor industri som ordnar 

lösningar med särskilda 

pH” 

Svar på elevfråga 1: ”p 

betyder minus log”  

7 Hur bestämma vilken 

lösning som 

innehåller stark syra. 

Uppgift ur bok, 5.28 

Konkreta modeller  Eleverna tycker pH-mätare 

är fusk vid experimentell 

bestämning av vilken av 

lösningarna som innehåller 

den starka syran. Hänvisar 

till bok.  

 

Lärare B använde även experiment som en illustrativ metod vid teoripresentation. Under det 

observationstillfälle där lösningars sura och basiska egenskaper behandlades genomförde läraren en 

serie experiment. Eleverna hade under föregående lektion introducerats för syrakonstanten 

(jämnviktskonstant för ett syra-bas par) samt fått bekanta sig med en tabell i läroboken där syra- 

och baskonstanten för några syror och baser presenterats. Med hjälp av provrör, BTB (pH-

indikator), avjonat vatten samt burkar med olika salter löste läraren olika salter i provrör 

innehållande BTB i avjonat vatten. Först löstes natriumacetat i syfte att gå igenom baskonstanten 

och härleda fram relationen mellan syra- och baskonstanten. Eleverna fick gissa vilken färg de 

trodde lösningen skulle få beroende på om lösningen var sur, neutral eller basisk.  

 

Efter genomgången av lösningen med natriumacetat gjordes ett antal ytterligare experiment där 

salter löstes i provrör. Läraren inledde varje försök med att fråga vilken färg lösningen borde få 

beroende på om den är sur, neutral eller basisk. Läraren instruerade även under de första försöken 
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hur eleverna kunde använda tabellen över syra- och baskonstant i läroboken för att förutsäga 

lösningens färg. Under försöken tog läraren upp laborativa aspekter, såsom varför man måste ha 

avjonat vatten, eller vikten av en ren sked vid kemikaliehantering. Läraren kopplade även till 

vardagen under försöken. Exempelvis tog läraren upp frågan om hur man kan påvisa att en lösning 

innehåller kolsyra eller varför det finns kalk i kranvatten. Läraren betonade (med rösten) viktiga 

kemiska begrepp som läraren använde. Under lektionen använde läraren formuleringar som ”Sett 

empiriskt” och ”Det är nu bevisat” under försöken. För att förklara ekvivalens använde sig läraren 

av en muntlig illustration. ”Lika många gula partiklar som blå partiklar blir grönt ungefär så 

fungerar omslag”. Försöken avslutades med att förklara syftet med ”miniförsöken” och beskriva 

hur användbar tabellen över syra- och baskonstanten i läroboken är. Som beskrivits i ovanstående 

exempel synliggjorde läraren tillämpningar framförallt genom att i samband med teori berätta var 

teorin är tillämpbar och giltig.  

6.4 Elevernas syn på tillämpningar och dess 

betydelse för lärandet 

Den enkätundersökning som observerade elevgrupper besvarade innehöll flera frågor med beröring 

till frågeställningen om elevernas syn på tillämpningar och om sådana ingår i elevernas 

lärandestrategi. I detta avsnitt redovisas resultatet på de frågor som studiens slutsatser bygger på.  

 

Det framkommer av enkäten att de tre viktigaste faktorerna som avgör elevernas inställning till ett 

ämne eller en kurs är yrkesval, undervisning och användning i vardagen. Användningen i vardagen, 

som har en tydlig koppling till hur eleverna kan tillämpa kunskapen, kom på tredje plats (se figur 

6.1). 

 

Figur 6.1 Antal elever som angivit respektive faktor som avgör hur de värderar ett ämne eller en kurs.  

 

När eleverna tillfrågades om hur de ser på ämnet kemi och undervisningen utifrån ett 

tillämpningsperspektiv framkom det att flertalet elever anser att undervisningen i viss mån anknyter 
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till hur kemi används i vardagen. Elevgrupp A ansåg i högre grad att undervisningen anknyter till 

hur kemi används i samhället (se figur 6.2a). 

 

 

Figur 6.2a Uträknat medel avseende påståenden om hur eleverna ser på ämnet kemi och undervisningen 

i ämnet. Svarsalternativ 1 innebär att man inte alls instämmer i påståendet. Svarsalternativ 6 innebär att 

man helt instämmer i påståendet.  

 

 

Figur 6.2b Median avseende påståenden om hur eleverna ser på ämnet kemi och undervisningen i ämnet. 

Svarsalternativ 1 innebär att man inte alls instämmer i påståendet. Svarsalternativ 6 innebär att man 

helt instämmer i påståendet.  

 

Endast en elev i elevgrupp A instämmer helt i påståendet ”Jag kommer att ha användning av mina 

kemikunskaper efter gymnasiet” (se tabell 6.2a). Motsvarande siffra i elevgrupp B är sju elever (se 

tabell 6.2b). 

  

1 2 3 4 5 6

Undervisningen anknyter till hur kemi används i samhället

När jag lär mig nya saker i kemi är det viktigt för mig att förstå 
hur jag och/eller samhället kan tillämpa/använda kemi …

Jag har genom att läsa kemi blivit bättre på att förstå min 
omvärld

Exempel och tillämpningar från industri, sjukvård, industri och 
övriga samhället påverkar hur mycket jag lär mig i kursen

Jag kommer att ha användning av mina kemikunskaper efter 
gymnasiet, oavsett yrkesval

Medelvärde

Elevgrupp B

Elevgrupp A

1 2 3 4 5 6

Undervisningen anknyter till hur kemi används i samhället

När jag lär mig nya saker i kemi är det viktigt för mig att 
förstå hur jag och/eller samhället kan tillämpa/använda …

Jag har genom att läsa kemi blivit bättre på att förstå min 
omvärld

Exempel och tillämpningar från industri, sjukvård, industri 
och övriga samhället påverkar hur mycket jag lär mig i kursen

Jag kommer att ha användning av mina kemikunskaper efter 
gymnasiet, oavsett yrkesval

Medianvärde

Elevgrupp B

Elevgrupp A
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Tabell 6.3a Fördelningen av svar inom elevgrupp A avseende till frågan ”Hur ser du på ämnet kemi 

och undervisningen i ämnet? 

Påstående 1 2 3 4 5 6 Vet ej 

Undervisningen anknyter till hur kemi används i samhället 

exempelvis inom sjukvård, miljöarbete, forskning och industri  

0 0 1 5 5 4 2 

När jag lär mig nya saker i kemi är det viktigt för mig att förstå 

hur jag och/eller samhället kan tillämpa/använda kemi praktiskt  

1 1 5 0 8 1 1 

Jag kommer att ha användning av mina kemikunskaper efter 

gymnasiet, oavsett yrkesval 

3 2 3 3 5 1 0 

Jag har genom att läsa Kemi Blivit bättre på att förstå min 

omvärld 

1 3 5 2 4 2 0 

Exempel och tillämpningar från industri, sjukvård, industri och 

övriga samhället påverkar hur mycket jag lär mig i kursen  

2 2 5 4 2 0 2 

 

Tabell 6.3b Fördelningen av svar inom elevgrupp B avseende till frågan ”Hur ser du på ämnet kemi 

och undervisningen i ämnet? 

Påstående 1 2 3 4 5 6 Vet ej 

Undervisningen anknyter till hur kemi används i samhället 

exempelvis inom sjukvård, miljöarbete, forskning och industri  

0 2 2 9 4 5 0 

När jag lär mig nya saker i kemi är det viktigt för mig att förstå 

hur jag och/eller samhället kan tillämpa/använda kemi praktiskt  

0 7 3 4 4 3 1 

Jag kommer att ha användning av mina kemikunskaper efter 

gymnasiet, oavsett yrkesval 

2 4 4 1 2 7 2 

Jag har genom att läsa Kemi Blivit bättre på att förstå min 

omvärld 

1 1 4 5 3 8 0 

Exempel och tillämpningar från industri, sjukvård, industri och 

övriga samhället påverkar hur mycket jag lär mig i kursen  

2 3 5 8 2 0 2 

 

I påståendet om att man genom att ha läst Kemi Blivit bättre på att förstå sin omvärld instämde fler 

elever i elevgrupp B än i elevgrupp A i det påståendet (se figur 6.2a-b). 

 

I enkäten fanns det även ett påstående att exempel och tillämpningar från industri, sjukvård, industri 

och övriga samhället påverkar hur mycket de lär sig. Svaren visar på en tonvikt mot de lägre 

sifferalternativen. Totalt för båda elevgrupperna angav tjugotvå stycken alternativ 3 eller 4, dvs. 

instämmer delvis. Ingen angav alternativ 6, dvs. instämmer helt (se tabell 6.2a-b). 

 

En majoritet av eleverna på båda skolorna angav att de har kunskap om och förstår de avsnitt man 

har arbetet med de senaste veckorna (eleverna har valt alternativen 4,5 eller 6). Elevgrupp B 

instämde i högre grad i påståendet om att de har god kunskap och förståelse om det 

kunskapsområdet de arbetat med. Eleverna på skola B angav i högre utsträckning att boken var till 

hjälp i deras lärandeprocess (se figur 6.2a-b). 
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Figur 6.3a Medel för båda elevgrupperna på påståenden avseendet det senaste kursavsnittet. 

Svarsalternativ 1 innebär att man inte alls instämmer i påståendet. Svarsalternativ 6 innebär att man 

helt instämmer i påståendet.  

 

 

Figur 6.3b Median för båda elevgrupperna på påståenden avseende det senaste kursavsnittet. 

Svarsalternativ 1 innebär att man inte alls instämmer i påståendet. Svarsalternativ 6 innebär att man 

helt instämmer i påståendet.  

 

Enkäten innehöll även en fråga om eleverna kunde ge exempel på hur det område de studerat kan 

tillämpas inom biologi, industri, forskning, sjukvård osv. I elevgrupp A, där färg var temat, gav sex 

elever förslag på tillämpningar. Alla elever nämner begreppet färg i någon form. Ett urval av svaren 

bifogas nedan: 

 "Kanske inte något som har gåtts igenom i denna kurs, men t.ex. färgning av mat och 

dyligt". 

 "Vi vet vilka färger som är giftiga och vilka färger som lämpar sig bäst till olika saker. Allt 

det kan användas inom industri, medicin m.m."    

 "Avgöra mineralsort. Färgernas historik och när pigmenten användes och vad man kan få ut 

av detta." 
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I elevgrupp B gav tio elever exempel på tillämpningar. Det vanligaste begreppet som eleverna 

uppgav var tillämpningar inom området ”buffert och buffertsystem”. Ett urval av svaren bifogas 

nedan.  

 "Att det är viktigt inom läkemedelsindustrin att veta hur man räknar ut buffertförmågan för 

att inte påverka blodets pH-balans".    

 "Biologi: en massa, till exempel hur syra/baser ger konsekvens om man har dem på sig eller 

även hur tvål, tvättmedel fungerar m.m. Industri: t.ex. Använda något för att rengöra 

sakerna. Forskning: Ja, en massa till exempel” (anm. pil mot ovan rad och industriexempel) 

 "Man kan t.ex. bestämma konc i olika lösningar".  

 "Hur man "räddar" miljön (försurning) Vad man kan göra mot "sur mage".  

I de avsnitt som eleverna läste under observationsperioden kom de i konakt med olika 

undervisningsformer och kunskapskällor. I enkäten fick eleverna rangordna dessa. I resultatet finns 

det skillnader mellan elevgrupperna. I elevgrupp B angav elva av arton elever läroboken som den 

viktigaste kunskapskällan. I elevgrupp A var det endast två av fjorton. Synen på laborationer skilde 

sig även mellan elevgrupperna. (se figur 6.4a-b). Den enkät som elevgrupp A fick innehöll ett 

ytterligare svarsalternativ i form av temadagen. I diagrammet kan man se att eleverna rangordnar 

temadagen lågt avseende kunskapskälla.  

 

 

Figur 6.4a Elevgrupp A. Rangordningsdiagram över hur eleverna värderar olika kunskapskällor 

inom studerat moment. Diagrammet ska tolkas så att x-axeln representerar olika elever och y-

axeln är skalan där eleverna rangordnat respektive kunskapskälla. Exempelvis har elev 1 angett 

att läroboken var viktigast, att lektioner var näst viktigast, osv. Samma elev placerade temadagen 

som den minst viktiga kunskapskällan. Figuren visar att elevgruppen värderade lektioner högst, 

med laborationer på plats två. Temadagen och instuderingsuppgifter värderades lägst av gruppen. 

Två elever har inte uppgett rangordnade svar och en elev svarade inte på frågan. Dessa ingår inte i 

ovanstående graf. Två elever satte kryss istället för att rangordna. De är inte med i redovisningen. 
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Figur 6.4b Elevgrupp B Rangordningsdiagram över hur eleverna värderar olika kunskapskällor inom 

studerat moment. Liksom ovan ska diagrammet tolkas så att x-axeln representerar olika elever och y-

axeln är skalan där eleverna rangordnat respektive kunskapskälla. Av figuren framgår det att 

elevgrupp B anser att läroboken och lektionerna bidragit mest till kunskapsinhämtningen. Fyra elever 

satte kryss istället för att rangordna. Dessa elever är inte med i redovisningen.  

6.5 Analys av resultatet 

Analys av resultatet presenteras utifrån analysbegrepp beskrivna i kap 4.6.1 

6.5.1 Modeller för presentationsform 

Läroböcker 

Som det har beskrivits i avsnitt 3.5.1 kan de modeller som används inom naturvetenskaplig 

undervisning klassificeras. I denna studie har val presentationsform varit en bärande tanke, vilket 

föranledde val av Ringnes och Hennisdals (2001) klassificeringssystem. Här i något modifierad 

form. Eftersom stora likheter finns mellan läroböckerna ligger fokus på att belysa skillnaderna. 

 

I analyserade läromedel finns alla modeller utom simuleringsmodeller närvarande. Den konkreta 

modellen återfinns i en liten utsträckning i alla tre böcker och vid en jämförelse mellan dem har 

Tema och teori högre närvaro av den och i form av uppgifter och uppmuntringar. I de textavsnitt 

som analyserats återfinns inga direkta uppmuntringar eller uppmaningar att uppleva något kemiskt 

fenomen. Det närmsta man kommer det är i Tema och teori där läsaren uppmuntras till att finna 

uppgifter och information från andra informationskällor eller där tillämpningar från elevens vardag 

presenteras, som elever själva kan kontrollera.  

 

Illustrationsmodeller i form av tabeller, diagram och illustrationer används frekvent i alla tre böcker 

i syfte att illustrera, förtydliga och exemplifiera texten. Särskilt i avsnitten som behandlar syror och 

baser förekommer diagram och tabeller.  

 

Verbala modeller som kan använda för att genom liknelse och jämförelse underlätta förståelse för 

ett begrepp är ovanlig i analyserade texter.  
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Tabell 6.4 Sammanställning över hur modellerna för representationsformerna används i de 

tre analyserade läroböckerna.  

Modelltyp Modell och verklighet Gymnasiekemi B  Tema och teori  

Konkreta modeller I syror och bas avsnittet 

finns inga uppgifter 

baserat på frågor. 

Vanligaste formuleringen 

är ”beräkna…”. Avsnittet 

med analysmetoder 

innehåller ej några frågor 

I de olika avsnitten 

uppmanas inte läsaren till 

att experimentera eller 

undersöka fenomen.  

En överväldigande 

majoritet av 

räkneexemplen i båda de 

analyserade kapitlena 

innehåller inga direkta 

frågor, utan den vanligast 

är ”beräkna…”.  

Analyserade sidor 

innehåller inga frågor 

eller uppmuntringar till att 

undersöka fenomen.  

De beräkningsexempel som 

finns i syror och bas avsnittet 

är av karaktären ”Beräkna...”I 

analyserade avsnitt i 

temadelen ställs stundom 

frågor. Även uppmaningar och 

uppmuntran förekommer i 

temadelen. 

 

Symbolmodeller 

 

Används löpande i texten 

när kemiska formler 

presenteras och 

härledningar av dessa 

görs.  

Präglar presentationen av 

ny teori i form av begrepp 

och kemiska formler.  

I Temadelen används 

symboler i form av 

molekylstrukturer i 

illustrerande syfte. I teoridelen 

präglar symbolmodeller 

presentationen av teori och 

nya begrepp. 

Illustrationsmodeller Text och illustrationer 

kompletterar oftast 

varandra. I undantagsfall 

är illustrationstexten 

tagen från den löpande 

texten.  

 

Text och bild 

kompletterar varandra. 

Bilderna kopplar till något 

makro/mikrotema som 

texten tar upp. 

Bildtexterna är 

uteslutande beskrivande 

med hög detaljnivå.  

Temadelen domineras av 

foton medan teoridelen av 

illustrationer. Bilderna utgör 

ofta exempel på det tema 

texten behandlar. 

Illustrationerna har en 

förklarande och tydliggörande 

funktion. Bildtexterna är korta 

och av rubricerande karaktär.  

Verbala modeller Metaforer används sällan 

för att förklara och 

beskriva fenomen. 

Liknelser är ovanligt. 

Tillämpningar 

presenteras i alla avsnitt. 

Bitvis under egen rubrik. 

Författarna använder 

nästintill aldrig metaforer 

eller liknelser vid 

begreppspresentation.  

Exempel på tillämpningar 

anges löpande i texten. 

Liknelser och metaforer 

förekommer inte i analyserade 

avsnitt.  

Temadelen utgörs av 

tillämpningar och exempel 

från elevens omgivning. I 

teoridel anges exempel på 

tillämpningar i löpande text. 

Simuleringsmodeller Förekommer inte. Förekommer inte.  Förekommer inte. 
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Observerade lärare 

De lärare som ingår i studien använder olika teckensystem och modeller för representationsform i 

undervisningssammanhang. Lärare A, vars undervisning präglas av en utgångspunkt i 

tillämpningar, använder sig av alla modeller utom simuleringsmodeller. Under observerade 

tillfällen utgår läraren oftast från den verbala eller den konkreta modellen då ny teori eller nya 

begrepp introduceras för eleverna. Ett exempel på sådan modellanvändning är när läraren 

introducerar kromatografi genom vykortsberättelsen. Efter den teoretiska genomgången, där även 

symbolmodellen är närvarande, övergår läraren till den konkreta modellen och låter eleverna själva 

uppleva hur kromatografin fungerar genom en minilaboration. Lärare A använder även 

illustrationsmodellen i form av bilder och illustrationer. Symbolmodellen utgör enligt 

observationerna aldrig utgångspunkten vid genomgång av ny teori. Symbolmodellen förekommer 

dock som komplement. Ett vanligt förlopp är att läraren utgår från ett verkligt fenomen eller 

problem (verbal modell) för att sedan via illustrationsmodeller landa i symbolmodellen.  

 

Lärare B, vars elevgrupp arbetade med avsnittet syror och baser, presenterade teori framförallt via 

symbolmodellen där teorin illustrerades med räkneexempel. Med hjälp av symbolmodellen leder 

läraren ny teori i bevis. Ett sådant exempel är när läraren med hjälp av räkneexempel kommer fram 

till buffertars unika egenskaper. Som komplement till symbolmodellen använder sig läraren även av 

den konkreta modellen. Det mest tydliga exemplet på hur den konkreta modellen används är under 

den lektion som behandlar frågan om olika lösningar är sura eller basiska. Läraren genomför ett 

antal försök där eleverna kan se vad som händer (lösningens färg förändras med pH-värdet).  

 

Den verbala modellen förekommer inte som ett klart inslag i undervisningen och till skillnad från 

lärare A:s strategi används kopplingar till verkligheten främst för att exemplifiera på var teorin är 

användbar. Den verbala modellen används inte för att förenkla eller skapa en bild av en mer 

komplicerad verklighet. En annan skillnad mellan lärarnas val av presentationsform är användandet 

av konkreta modeller. Båda lärarna använder den modellen för att presentera, men lärare A låter 

även eleverna i större utsträckning själva experimentera i samband med undervisningen i anslutning 

till teorigenomgången. Nedanstående tabell ger en sammanfattning och en jämförelse mellan 

lärarnas användning av modeller vid beskringar av mönster och teori.  

 
Tabell 6.5 Sammanställning över hur modellerna för representationsformerna används. Den vanligaste 

förekommande modellen för respektive lärare är färgmässigt markerad.  

Modelltyp Lärare A Lärare B 

Konkret modeller Används för att visa på fenomen i 

vardagen och för att låta eleverna 

själva experimentera  

Används för att illustrera teori.  

Symbolmodeller Utgör komplement och ofta 

slutfasen av en genomgång.  

Vanligaste utgångspunkt.  

Illustrationsmodeller Kompletterar den verbala 

modellen.  

Kompletterar symbolmodellen.  

Verbala modeller Vanligaste utgångspunkt. Övriga 

modeller utgör komplement 

Sällan förekommande. Används 

för att exemplifiera teorin. 

Simuleringsmodeller Används inte Används inte 
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6.5.2 Kemins dimensioner 

I analyserade läroböcker finns de tre grundläggande dimensionerna ofta närvarande samtidigt. 

Makronivån märks särskilt tydligt i bilder och illustrationer. Den stora skillnaden finns mellan 

Gymnasiekemi B och Modell och verklighet å ena sidan och Tema och teori å andra sidan. De två 

förstnämnda böckerna tar vanligtvis sin utgångspunkt från sub-mikroskopisk nivå för att sedan med 

hjälp av makroskopiska nivån illustrera kunskapsinnehållet. Hur den mänskliga kontexten skildras 

skiljer sig åt mellan böckerna. Gymnasiekemi B använder den mänskliga kontexten i analyserade 

avsnitt för att exemplifiera vanliga användningsområden eller fenomen i vår omvärld. Modell och 

verklighet innehåller några avsnitt som just tar upp den mänskliga aspekten av nyss behandlat 

kunskapsinnehåll. Exempel på det är avsnittet om hur havets förmåga att lösa kolidioxid påverkar 

klimatet samt bokens upplägg med att placera analysmetoder i anknytning till dessas vanliga 

användningsområden, dvs. sätta dem i en kontext. Tema och teori som skiljer sig från de andra 

böckerna tar sin utgångspunkt i den mänskliga dimensionen i temadelen, där makroskopiska nivån 

dominerar. I teoridelen är sub-mikroskkopiska och makroskopiska nivån i centrum och där används 

dessa på samma sätt som de två andra läroböckerna.  

 

Lärarna i studien följer i stor utsträckning de valda läroböckernas respektive mönster avseende 

användandet av dimensioner i aktuella avsnitt. Lärare B tar sin utgångspunkt i sub-mikroskopiska 

nivån och illustrerar teorin med symbolnivån. Makroskopiska nivån används vi ett fåtal tillfällen, 

och då framförallt för att påvisa eller bevisa det som presenterats på sub-mikroskopiska och 

symbolnivå i samband med experiment. Det skiljer sig från lärare A som tar sin utgångspunkt i den 

mänskliga dimensionen och via makronivån rör sig mot mikro- respektive symbolnivå. I stort sätt 

alla frågor som ställdes under lärare A:s lektioner var utifrån en makronivå eller mänsklig kontext. 

De elevfrågor som ställdes under lärare B:s lektioner relateras främst till symbolnivån. 

6.5.3 Kunskapsemfaser 

De olika kunskapsemfaser som presenterades i kapitel 3.5 möjliggör en analys av lärarnas och 

läroböckernas utgångspunkter vid presentation av teori. Det påverkar i sin tur det faktiska innehållet 

samt hur och vilka meningserbjudanden eleverna erbjuds.  

 

Läroboken Modell och verklighet har inslag av flera kunskapsemfaser. Generellt sätt är den 

uppbyggd kring A Structure of Science Emphasis, vilket innebär en betoning på naturvetenskap som 

vetenskaplig disciplin och syftet är att eleven ska förstå hur naturvetenskap fungerar. Inom emfasen 

betonas även modelltänkande och samspel mellan bevis och teori. Som beskrevs i avsnitt 6.2.1 

skrivs antaganden och förenklingar ut och det motiveras i den löpande texten, vilket visar på just 

samspelet mellan bevis och teori samt modelltänkandet. Ett tydligt sådant exempel är motiveringen 

till varför ”(aq) kan utelämnas i vissa beräkningar (se avsnitt 6.2.1). Författarna använder även 

empiri i sin argumentation (se textutdraget om Saltsyrans titrerkurva i avsnitt 6.2.1). 

 

En annan emfas som tydligt framträder i analyserade avsnitt är A Scientific Skill Development 

emphasis där naturvetenskap som process betonas och eleverna förväntas lära sig att mäta, 

observera och göra experiment för att på så sätt utveckla kunskap om naturvetenskaplig metod. 

Avsnittet om saltsyrans titrerkurva är ett sådant exempel (avsnitt 6.2.1). I textavsnittet ges tydliga 

instruktioner om hur man ska gå till väga för att göra en titrerkurva. Ett annat exempel på hur denna 



52 

emfas framträder är genom instruerande rubriker som, exempelvis ”Använd pH-meter för 

noggrannare titreringar” eller ”Välj rätt indikator”. 

 

Den tredje emfasen som framträder i analyserade avsnitt i Modell och verklighet är An Every Day 

Coping Emphasis. Emfasen lyfter fram kunskap om naturvetenskap för att förstå närmaste 

omgivningen ur ett teknologiskt och naturligt perspektiv. I avsnittet om syror och baser diskuteras 

kemikalier som elever kan komma i kontakt med och vilkas egenskaper och användningsområde 

relaterar till aktuellt avsnitt.  

 

Gymnasiekemi B använder främst de kunskapsemfaser som inriktar sig på naturvetenskap som 

process (A Scientific Skill Development Emphasis) och vetenskapens produkter (A Correct 

Explanations Emphasis). A Scientific Skill Development Emphasis återfinns framförallt i syra-, 

basavsnittet i samband med att titrering och titrerkurvor behandlas. Fokus på vetenskapens 

produkter som tillhör A Correct Explanations Emphasis syns i de fall där texten hävdar att något 

gäller utan att motivera detta påstående utan säga ”så här är det” (se avsnitt 6.2.2). 

 

Tema och teori använder flera kunskapsemfaser. I temadelen återfinns dels en emfas som betonar 

kunskap för att förstå den närmaste omgivningen ur ett teknologiskt eller naturligt perspektiv (A 

Every Day Coping Emphasis), dels den emfas som ser vetenskap ur ett kulturellt och historiskt 

perspektiv för att underlätta inlärning (A Self as Explainer Emphasis). I inledningen till temadelens 

färgavsnitt används båda emfaserna, då läsarna erbjuds en historisk- och kulturell exposé över hur 

man genom historien använt naturliga färger (se avsnitt 6.2.3).  

 

I analyserade avsnitt i teoridelen dominerar A Correct Explanantions Emphasis. Emfasen 

framträder tydligast i sammanhang där motiveringar eller argument saknas och författarna nöjer sig 

med att konstatera en sanning eller regel såsom i avsnittet om Jonisering av vatten, vilket citerades 

under avsnitt 6.2.3. Dessutom återfinns även A Scientific Skill Development emphasis i avsnittet 

som behandlar analysmetoder. 

 

De kunskapsemfaser som tydligast framträder i läroböckerna är generellt samma emfaser som 

lärarna betonar och förmedlar. Lärare A som använder kontextboken Tema och teori har en 

undervisning som liksom boken lyfter fram och betonar kunskapsinnehållet utifrån att eleverna ska 

kunna förstå sin närmsta omgivning ur ett teknologiskt eller naturligt perspektiv (A Every Day 

Coping Emphasis). Dessutom väver läraren in historiska och kulturella perspektiv i undervisningen 

(A Self as Explainer Emphasis). Under Temadagen ”Färgsprakande kemi” framträdde båda 

emfaserna tydligt då begreppet färg belystes utifrån flera olika discipliner, inte enbart ur ett kemiskt 

perspektiv. Till skillnad från lärobokens teoridel är emfasen om vetenskapens produkter i princip 

frånvarande i undervisningen. Istället får A Scientific Skill Development Emphasis en framträdande 

roll. Lärarens användande av laborationer och processliknande genomgångar, där metod och 

tillvägagångssätt diskuteras, är två inslag i undervisningen med koppling till den emfasen.  

 

Läroboken Gymnasiekemi B som främst innehåller de kunskapsemfaser som är inriktade på 

naturvetenskap som process och vetenskapens produkter återspeglar delvis Lärare B:s betoning av 

emfaser i undervisningen. Emfasen som betonar vetenskapen hur teori och bevis (A Structure of 

Science Emphasis) är dock närvarande i högre grad i undervisningen jämfört med emfasen som 

betonar vetenskapens produkter (A Correct Explanations Emphasis). Som beskrevs i 
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resultatavsnittet betonar läraren ofta tillvägagångssätt i samband med teorigenomgång och 

experiment. Det sker ofta genom standardexempel, där läraren tydliggör tillvägagångssättet med 

uttryck som: ”Steg ett: sätt upp protolysen, steg två…”. Dessutom använder sig läraren av metoden 

att leda i bevis fenomen som eleverna har sett empiriskt eller de antaganden som kan göras inom en 

modell. Detta skedde bland annat under observationstillfälle fyra då en serie experiment genomförs 

i syfte att illustrera och visa på hur man kan förutse om en lösning är sur eller basisk (se 

avsnitt6.3.2). 
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Diskussion 

Syftet med studien har varit att öka kunskapen om vilka strategier lärare och läroböcker använder 

för att presentera tillämpningar av kemiska principer i gymnasiekursen Kemi B. 

7.1.1 Läroböckers strategier för att presentera teori och tillämpningar 

av dessa. 

Ett resultat av studien är att två av de tre läroböckerna (Modell och verklighet resp. Gymnasiekemi 

B) tar sin utgångspunkt i sub-mikroskopiska nivån, vilket är den dimension som läroböcker 

traditionellt utgår ifrån (Kurtén-Finnäs, 2008). Den tredje boken (Tema och teori) tar i teoridelen 

sin utgångspunkt i sub-mikroskopiska nivån och den mänskliga dimensionen i temadelen. De 

analyserade läroböckerna betonar kunskapsemfaser och använder modeller för representationsform 

på skilda sätt. Den roll läsaren tilldelas i de olika böckerna är främst som kemist. I Tema och teori 

bokens temadel tilldelas läsaren även rollen som samhällsmedborgare. Rolltilldelningen påverkar 

interaktionen mellan läroboksförfattarna och läsaren och därmed dialogen (Dysthe, 1996). 

Rolltilldelningen påverkar i sin tur vilket innehåll texten får och därmed vilka modeller för 

presentation, vilka kemiska dimensioner som är närvarande samt vilka kunskapsemfaser som texten 

framhäver. Om eleven som läser läroboken inte ser sig som en blivande kemist kan den 

rolltilldelning bli problematisk vid läsning eftersom relevansen och de meningserbjudanden som 

boken erbjuder kan gå förlorad. Samtidigt kan rolltilldelningen skapa tillhörighet och sammanhang 

för de som avser fortsätta sina kemistudier.  

 

Den sociala praktiken som skolan utgör påverkar elevernas syn på hur undervisningen ska se ut och 

läroböcker vara. På så sätt upprätthåller läroböcker sociala praktiker samtidigt som de sprider 

normerad kunskap (Bergström, G Boréus, 2005). I skolan lär sig därför eleverna vad en pedagogisk 

text är och de utvecklar förväntningar och föreställningar om hur en sådan ska vara (Englund & 

Ledin (red), 2003). När eleverna stöter på en lärobok eller undervisning som bryter mot deras 

förväntningar sig kan därför förvirring och otydlighet lätt uppstå.  

 

Lärarens kommunikationssätt är alltid viktig, men det är extra viktigt om man vill använda metoder 

eller förhållningssätt och perspektiv som eleverna är ovana vid. Vid otydlig kommunikation är 

risken stor att meningen går förlorad. Detta avspeglas i elevernas syn på deras läroböcker. För 

eleverna är läroboken en representation av det kunskapsinnehåll som de förväntas behärska. När 

boken saknar en struktur som eleverna är vana vid kan möjligheten till meningsskapande komma att 

begränsas eftersom eleverna inte ser och förstår vad som är relevant. Den elevgrupp som hade en 

tematisk kemibok, vars struktur och presentationsform karaktäriserar en klassisk lärobok som 

eleverna är vana vid, ansåg att läroboken var den viktigaste källan till kunskap och värderade 

samtidigt instuderingsuppgifterna högt. Den elevgrupp som använde kontextläroboken värderade 

läroboken lägre som kunskapskälla och uttryckte muntligt viss frustration kring bokens struktur och 

övningsuppgifter under observationerna. Bland annat ifrågasatte eleverna att boken innehöll frågor 

som de saknade i boken, vilket oftast var frågor direkt relaterade till tillämpningar i samhället. 
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Därmed är risken stor att meningserbjudande i form av vardags- och samhällskontext går förlorad 

samtidigt som de inte ersätts av några andra.  

7.1.2 Lärarnas arbetssätt för att illustrera teori och synliggöra 

tillämpningar 

Studien visar att de två olika strategier som studerade lärare använde i undervisningen i stort följde 

respektive elevgrupps lärobok. Det bekräftar tidigare forskning som visar på att läroböcker har en 

styrande effekt som påverkar undervisningens innehåll (Englund, 1999; Skolverket, 2006). En 

alternativ tolkning är att lärare väljer lärobok utifrån vad som passar deras undervisningssätt.  

 

Beroende på vilka kunskapsemfaser som är närvarande i undervisningen betonas olika perspektiv 

av kemiämnet. De observerade lärarna använde olika strategier och använde sig av vardagsbegrepp 

och vetenskapliga begrepp på olika sätt. Läraren till elevgrupp A försökte i högre utsträckning 

relatera materialet till elevernas vardag och fenomen de kände till. Elevgrupp B å andra sidan 

presenterades för materialet mer tydligt utifrån vetenskapliga (teoretiska) begrepp. Ur ett 

designteoretiskt perspektiv valde de olika lärarna olika teckensystem och angreppssätt (t.ex. 

dimensioner) för meningskapande i den givna situationen (Kress et al, 2001; Rostvall & Selander 

(red), 2008). Detta påverkade i sin tur vilka kunskapsemfaser om var närvarande. I detta 

sammanhang är Vygotskijs teori om att vardagsbegrepp som möter vetenskapliga begrepp utvecklar 

elevernas tänkande och förståelse för vetenskapliga begrepp intressant (Andersson, 2008; 

Vygotskij, 1999). För lärare i ämnet kemi är det vetenskapliga tänkandet centralt, men det finns 

vardagsföreställningar som försvårar elevernas förståelse för kemi. Ett exempel på sådana är 

föreställningen om att materian försvinner då man eldar upp den. Enligt Björn Andersson (2008) 

kan vetenskapliga begrepp få en fördjupad innebörd för eleverna om de tillämpas på vardagliga 

fenomen samtidigt som deras vardagstänkande utvecklas. Det ställer dock krav på pedagogen. 

Pedagogen måste ha goda ämneskunskaper, engagemang och intresse för att hitta och utveckla 

exempel och uppgifter som passar och utmanar eleverna.  

 

Elevgrupp B, vars undervisning hade monologiska drag instämde i högre utsträckning i påståendet 

att de blivit bättre på att förstå sin omvärld samt sade sig förstå och behärska senast lästa avsnitt. 

Det går tvärs emot den rådande diskursen om att lärande inte gynnas av en monologisk miljö (Säljö, 

2001: Dysthe, 1996). Det är värt att fundera på om inte lärarens respektive elevens egna lärandemål 

och förväntningar är avgörande för om lärande gynnas. Om elever möter en undervisning de inte är 

vana vid och inte kan tyda enligt inlärda mönster kan det påverka de meningsskapande som erbjuds 

eleven. Det kan vara en anledning till att elevgrupp A i inte värderar temadagen som en viktig 

kunskapsskälla.  

 

Vid användande av kontextundervisning finnas det en risk för att man glömmer bort att 

meningsskapande underlättas av en innehållsmässig upprepning och betoning (Rostvall & Selander, 

2008). Meningsskapandet försvåras om eleven är fullt upptagen med att förstå 

undervisningssituationen. Det överensstämmer med egen erfarenhet av kontextundervisning och 

problembaserad undervisning, där själva formen och metoden lätt överskuggar kunskapsinnehållet, 

särskilt i situationen där lärare och elever är ovana vid arbetssättet. Det finns även en risk i att allför 

mycket fokusering på målgruppens intresse kan gå ut över det kunskapsmässiga innehållet 

(Rostvall & Selander (red), 2008). 
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Om elevernas lärandemål och förväntningar avgör vilket lärande som gynnas skulle det i detta fall 

innebära att en icke dialogisk lektion inte per automatik missgynnar lärande, i vart fall inte utifrån 

de kunskapskrav som ställs inom Kemi B och som eleverna uppfattat dem. Det är dock svårt att 

säga om denna skillnad beror på elevernas förutfattade och inlärda förväntningar på vad 

”kemikunskaper” är, att de inte mött en annan typ av undervisning, på det faktum att elevgruppen 

svarade på enkäten i samband med ett prov eller en kombination av dessa faktorer.  

 

Lärarna i studien använde inte alla olika teckensystem och modeller för presentation av kemi som 

diskuterats i denna studie (Ringnes & Hennisdal 2001). Trots den snabba utvecklingen av nya 

tekniska hjälpmedel var simuleringsmodellen helt frånvarande. Idag finns det en stor tillgång på 

datorprogram och simuleringsexempel som kan användas inom kemi. Att använda 

simuleringsprogram kan bidra till ökad förståelse, framförallt för den mikroskopiska nivån där 

eleven kan ges möjlighet att uppleva och simulera olika situationer, såsom gasmolekylers rörelser 

beroende av temperatur eller atomers och molekylers orbitaler som inte går att iaktta med blotta 

ögat.  

 

I samband med observationer i respektive elevgrupp framkom det att elevgrupperna använder sig av 

kemitillämpningar i andra ämnen såsom i miljökurser och bioteknik. Det innebär att elever inom 

ramen för andra naturvetenskapliga ämnen ges möjlighet att tillämpa den kemi de lärt sig i en annan 

kontext, vilket kan vara en fördel eftersom man då ser att kemi och dess teori återkommer inom 

andra discipliner. Det motsäger dock inte att synliggörande av tillämpningar kan skapa ett mervärde 

för eleverna vid kunskapsinhämtandet i kemiämnet. Det förutsätter dock att eleverna själva tycker 

att tillämpningar är viktiga.  

7.1.3 Elevernas syn på tillämpningar och dess betydelse för lärandet 

Studien visar att skillnaderna mellan undervisningen i de två elevgrupperna inte har fått något 

tydligt genomslag i elevernas inställning till kemiämnet. Ett intressant resultat av studien är att 

elevgrupp A, vars undervisning präglades av kontext där kemi ur en mänsklig dimension hade en 

central roll, i lägre utsträckning än den andra elevgruppen ansåg att de kommer att ha användning 

av kunskaperna efter skolan. Elevgrupp A ansåg även i lägre utsträckning att de hade blivit bättre 

på att förstå sin omvärld efter att ha läst kemi. Detta trots att samma elevgrupp i högre utsträckning 

ansåg att deras undervisning anknyter till hur kemin är användbar på samhällsnivå. Eftersom form 

påverkar innehållet var det väntat att de strategier som lärarna respektive läroboksförfattarna hade 

valt skulle få genomslag i enkätsvaren (Kress et al, 2001; Rostvall & Selander (red), 2008). Det var 

särskilt förväntat på enkätfrågorna om eleverna har blivit bättre på att förstå sin omvärld, om de tror 

sig komma ha användning av kunskaperna efter skolan och huruvida de upplever sig kunna förklara 

och ge exempel på hur studerade avsnitt kan användas på en samhällsnivå i form av tillämpningar. 

Så var inte fallet. Det kan finnas flera olika skäl till varför strategierna inte får det förväntade 

genomslaget, dels forskningsprocesskäl och dels skäl kopplade till den sociala praktik eleverna 

befinner sig i.  

 

En slutsats i min studie är att kunskap och förståelse om tillämpningar inte på ett tydligt sätt ingår i 

studerade elevers lärandestrategi. Detta är särskilt intressant med tanke på hur viktig kopplingen till 

samhället och elevens vardag anses vara för att öka intresset och förståelsen (Teknikdelegationen, 

2010; Kurten-Finnäs, 2008). Kemins tillämpningar med koppling till kemiteknik och industriell 

kemi tog plats i läroplanen för cirka 30 år sedan men utgör ännu ett problem enligt forskare 
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(Rostvall & Selander (red), 2008). Inom gymnasiekemin lär man sig idag flera viktiga kemiska 

reaktioner som har stor betydelse för samhället utan att dessa aspekter beskrivs. Istället väljer man 

ofta att nöja sig med exemplifiering. Ett exempel på en sådan process är den kemiska reaktionen för 

industriell produktion av ammoniak (Haber-Boschprocessen). Eventuellt nämns eller beskrivs det i 

läroboken eller undervisningen att ammoniak används för gödselproduktion. Däremot går man inte 

steget vidare och beskriver gödselns betydelse för modern storskalig matproduktion. Det gör att 

eleverna inte får ett sammanhang eller förståelse för det kemiteoretiska innehållets betydelse i 

samhället.  

 

Den bakomliggande frågan till vilken betydelse tillämpningar har är varför elever läser kemi på 

gymnasiet. Ska elever efter att ha läst Kemi B behärska kemins lagar, dess metoder och arbetssätt 

samt kemins roll, betydelse och funktion i samhället som Sjøberg (2001) ser som mål eller har 

kurserna ett annat syfte såsom att förbereda eleverna för vidare studier i kemi? Traditionellt har 

man satsat på kemi som vetenskaplig verksamhet. Senare läroplaner har dock riktat in sig på att 

presentera en kemisk kunskapsbas som är relevant för alla medborgare, vilket har skapat 

kontextundervisning (Rostvall & Selander (red), 2008).  

 

Naturvetenskapliga program är högskoleförberedande. I det avseendet går det att ifrågasätta en 

frånvaro av de kunskapsemfaser som lyfter fram den aspekten. Det är en skillnad mellan att läsa 

kemi på högstadiet eller som karaktärsämne i gymnasieskolan, då kemi i grundskolan oftast 

motiveras utifrån att eleven behöver kunskaperna för att kunna fungera som medborgare. Å andra 

sidan om kontexundervisning i gymnasiekemi leder till att fler blir intresserade av ämnet är det 

kanske värt att ställa om till kontextundervisning ur ett samhällsperspektiv (Kurtén-Finnäs, 2008). 

Följdfrågan blir om intresset främst förväntas väckas under gymnasiet eller om högstadiet är den 

utbildningsfas då kontext bäst kan bidra till ökat intresse. Om gymnasiet förväntas vara den 

utbildningsfas då intresse för kemi ska väckas kan det finnas en risk att gymnasiekemin inte utgör 

den förberedelse för högskolestudier som högskolor och universitet förväntar sig, vilket i 

förlängningen kan leda till att de grundläggande kurserna på högskolan riskerar att bli gymnasiala. 

Ett sådant resonemang förutsätter att det finns en föreställning om att elever med 

kontextundervisning inte lär sig det som högskolan förväntar sig. Något stöd för en sådan 

föreställning finns dock inte i forskningen, utan bilden är splittrad (Rostvall & Selander (red), 2008; 

Kurten-Finnäs, 2008).  

 

Min studie ger inget stöd för att en undervisning präglad av kontext ökar elevernas intresse för 

ämnet eller medvetengör kemins betydelse i samhället och elevernas omvärld. Med den rådande 

diskursen inom pedagogiken behövs ytterligare forskning för att underbygga och erbjuda ytterligare 

redskap till lärare, läroboksförfattare eller andra personer och institutioner som påverkar innehållet i 

och formen för kemiundervisningen. Ett annat skäl till att ytterligare underlag behövs är det faktum 

att den svenska skolan och hela undervisningsväsendet fått ökad uppmärksamhet i det offentliga 

rummet och i den politiska debatten. Förklaringen till svenska elevers sjunkande resultat har av 

kritiker härletts till den så kallade ”flumskolan” och i den offentliga debatten har en traditionell 

undervisning med tyligare uppföljning kommit att förespråkas. I skrivand stund pågår det stora 

förändringar av den svenska skolan och lärarutbildningen. Den gymnasiereform som riksdagen 

fattade beslut om för några år sedan har rivits upp av den nuvarande regeringen till förmån för en 

ny gymnasiereform som förväntas träda i kraft hösten 2011. Hur denna reform kommer påverka den 

konkreta undervisningen får framtiden utvisa.  
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7.1.4 Forskningsprocessen och vidare forskning 

I min forskningsprocess finns det särskilt en viktig faktor som kan ha påverkat resultaten. Närmare 

bestämt det faktum att de två elevgrupper som ingick i studien arbetade med olika avsnitt av kursen. 

Även om jag har försökt att inte fastna i de enskilda avsnitt som elevgrupperna arbetade med går 

det inte att frångå ifrån att avsnittens olika karaktär kan ha påverkat resultatet. Inom avsnittet syror 

och baser ingår ett antal olika kemiska formeluttryck som eleven förväntas lära sig och kunna 

tillämpa. Det gör att räkning och förståelse för olika kemiska formler utgör en grundbult i avsnittet. 

Det skiljer sig på ett påtagligt sätt från ett avsnitt som behandlar analytiska metoder. Vid 

läroboksanalysen har detta inte varit ett lika stort problem som vid observationerna och enkäten 

eftersom jag har kunnat analysera de olika avsnitten i respektive bok.  

  

Det finns en del forskning kring läromedel och undervisning i naturvetenskapliga ämnen, särskilt 

relaterat till undervisning på grundskolenivå (se t.ex. Östman, 1995, Kurten-Finnäs, 2008, Kress et 

al 2001). Mer specifik forskning kring gymnasiekemi och tillämpningar som inte rör laborationer 

och i en svensk kontext är dock svårare att tillgå, vilket är ett problem utifrån föreställningen om 

huruvida tillämpningar och vardagskopplingar har en stor betydelse. Det faktum att min studie inte 

visar att kunskap och förståelse för tillämpningar i en samhällskontext på ett tydligt sätt ingår i 

elevernas lärandestrategi väcker en del frågor om den betydelse som dessa aspekter tilldelas i den 

offentliga diskussionen kring att öka intresse för ämnet och skapa mening. Därför hade det varit 

intressant att studera denna frågeställning mer djupgående och under en längre tidsperiod. 

Intervjuer med eleverna som ingått i studien hade även kunna bidra med fördjupad kunskap och 

förståelse för elevernas syn på tillämpningars betydelse för deras meningskapande och lärande samt 

om de fann undervisningen inspirerande och intresseväckande.  

7.2 Slutsatser 

I studien presenteras två strategier avseende hur tillämpningar av kemiska principer presenteras och 

synliggörs i läroböcker och undervisning. Den första strategin betonar kemi som allmänbildning 

och utgår från den omgivning som eleven befinner sig i samt använder verkligheten som redskap 

för att presentera kemiska principer och lagar. Strategin innebär alltså att kunskapsinnehållet 

organiseras så att de kemiska principerna används för att förklara det vi har runt omkring oss. Den 

andra strategin tar sin utgångspunkt från naturvetenskap som vetenskap där både naturvetenskap 

som process och dess produkter står i fokus. Tillämpningar används för att illustrera och 

exemplifiera kunskapsinnehållet. De studerade lärarnas strategier följer i stora drag strategierna i de 

läroböcker de använde. Trots skilda undervisningssätt där tillämpningar ges olika stort utrymme 

och olika kunskapsemfaser får det inte genomslag i elevernas syn på ämnet och undervisning i 

genomförd enkätundersökning. Studien visar dessutom att kunskap och förståelse för tillämpningar 

i en samhällskontext inte på ett tydligt sätt ingår i elevernas lärandestrategi. 
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Bilaga 1- Komprimerat OBSERVATIONSSCHEMA 
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Bilaga 2- Enkät 

Denna enkät är en del av min studie. Enkäten är helt anonym och frivillig. Jag och eventuellt mina 

handledare på Stockholms universitet respektive KTH är de enda som kommer att ta del av de 

individuella svaren.  

 

1. Vilka faktorer är avgörande för din inställning till ett ämne/en kurs? (kryssa i ett eller 

flera alternativ) 

 Mitt framtida yrkesval 

 Om jag har användning av kunskaperna i vardagen (utanför skolan) 

 Ämnets svårighetsgrad 

 Undervisningen  

 Läroböckerna 

 Omgivningens uppfattning av ämnet (t.ex. vänner, familj, tidningar osv.) 

 Annat: 

 

2. Hur ser du på ämnet kemi och undervisningen i ämnet?  

Kryssa i det alternativ som stämmer bäst 

1= instämmer inte alls 

6=instämmer helt 

 1 2 3 4 5 6 Vet ej 

Undervisningen anknyter till hur kemi används i samhället exempelvis 

inom sjukvård, miljöarbete, forskning och industri  

       

När jag lär mig nya saker i kemi är det viktigt för mig att förstå hur jag 

och/eller samhället kan tillämpa/använda kemi praktiskt  

       

Jag kommer att ha användning av mina kemikunskaper efter gymnasiet, 

oavsett yrkesval 

       

Jag har genom att läsa Kemi Blivit bättre på att förstå min omvärld        

Exempel och tillämpningar från industri, sjukvård, industri och övriga 

samhället påverkar hur mycket jag lär mig i kursen  
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3. Under de senaste veckorna har ni behandlat temat ”Färg”.  

Kryssa i det alternativ som stämmer bäst 

1= instämmer inte alls 

6=instämmer helt 

 1 2 3 4 5 6 Vet ej 

Jag har en god kunskap om området vi gått igenom de senaste veckorna        

Jag förstår det som vi gjort de senaste veckorna        

Jag kan förklara och ge exempel på hur man kan använda detta 

avsnitt/område på samhällsnivå inom exempelvis sjukvård, industri och 

forskning  

       

Jag kan förklara och ge exempel på hur man kan använda detta 

avsnitt/område på samhällsnivå inom exempelvis sjukvård, industri och 

forskning för någon som inte läst kemi 

       

Läroboken har hjälpt mig att förstå temat        

 

4. Rangordna vad som gett dig mest kunskap och förståelse inom kursavsnittet ”Färg” 

(1 för det alternativ som bidragit mest, 2 för näst mest osv.) 

 Lektioner 

 Läsa läroboken 

 Instuderingsuppgifter 

 Laboration 

 Temadag färg 

 Annat: 

 

5. Kan du ge något exempel på tillämpning (inom biologi, industri, forskning osv.) hur 

teorin inom avsnittet ”Färg” kan användas?  

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 


