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Abstract 
 
Recent studies show that the knowledge in and understanding of science, technology and 
mathematics of Swedish junior high school and high school students is decreasing. As a result 
of this the Swedish government has initialized several studies, research and reforms. One of 
the theories for teaching that today is seen as effective is the socio-cultural perspective and its 
descendants, including scientific inquiry. Using the pedagogy of the socio-cultural perspective 
four assignments regarding the human body was constructed for junior high school students 
attending summer research school in the summer of 2008, hosted by AstraZeneca. The 
assignments follow a structure (goal of assignment, preparations, experiment and follow-up) 
inspired by the concept of NTA – Naturvetenskap och Teknik för Alla (Science and 
Technology for everyone). The assignments can be found (in Swedish) as an appendix to this 
paper. The assignments were evaluated and assessed through the observations made by the 
teacher and two questionnaires separated by six months. Results showed that three of the four 
assignments had fulfilled the aim of making the students interested and engaged in scientific 
questions. The forth had only partially achieved this, mostly due to a silent, built-in structure 
expecting to generate certain knowledge in the students. This contradicts the socio-cultural 
perspective where new knowledge should be derived from what students already know. 
Seeing as the socio-cultural perspective was effective when using the other three assignments 
this study shows that assignments constructed with a socio-cultural perspective are useful 
when teaching science in junior high school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
Pedagogik, Sociokulturellt perspektiv på lärande, Människokroppen, Sommarforskarskola, 
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1 Inledning 
Undervisning grundar sig på en idé om hur lärande sker, oavsett om den som undervisar är 
medveten om teorier om lärande eller ej. På samma sätt har läraren en uppfattning om vad 
denne anser att kunskap är, trots att hon kanske inte aktivt reflekterat över detta. Hur vi lär 
och vad kunskap är blir med andra ord två centrala begrepp inom området undervisning. Två 
lärandeteorier som hanterar detta är det konstruktivistiska och det sociokulturella perspektivet 
på lärande. Det förstnämnda tar sin grund i Piagets teori om kognitiv utveckling. Eleven ses 
som aktivt skapande utifrån sina befintliga uppfattningar. Kunskapen existerar inom individen 
och bygger därför på det som individen redan känner till. Lärande kan innebära att 
missuppfattningar ersätts med nya strukturer vilket möjliggör vidare utveckling. 
 
Det sociokulturella perspektivet på lärande tar avstamp i det sociala samspelet mellan 
människor. Ur detta perspektiv är därför mötet mellan människor centralt. Kunskap uppstår i 
ett demokratiskt resonemang mellan deltagarna i lärandesituationen. Det finns därför aldrig 
något givet rätt eller fel. Elevers varierande tidigare erfarenheter är en potential för 
undervisningen och dessa förkunskaper är grunden till det meningskapande samtalet.  
 
Flera internationella studier (se exempelvis NU03, PISA, ROSE samt TIMSS) ger bilden av 
sjunkande kunskaper och sviktande intresse för matematik och naturvetenskapliga ämnen hos 
svenska elever. En viss reservation bör göras för vilken typ av kunskap som egentligen testas, 
men utifrån de premisser som ställts upp är tendensen tydlig. I ett försök att vända trenden har 
flera åtgärder sats in av den svenska regeringen, där den största nog måste vara den reform 
som förväntas genomföras inom det närmsta året, Skola 2011 och Gy2011. I utredningar och 
nya läroplaner efterfrågas en undervisning som utgår från ett socialt samspel där elever 
tillsammans och demokratiskt formulerar ny kunskap. Detta perspektiv på lärande är i 
grunden ett sociokulturellt perspektiv. 
 
Sommaren 2008 arbetade jag som handledare på AstraZenecas sommarforskarskola. I arbetet 
som handledare studerade jag hur det sociokulturella perspektivet på lärande kan vara en 
möjlig väg för att höja elevers intresse för naturvetenskapliga ämnen. Sommarforskarskolan 
är en naturvetenskaplig daglägerverksamhet för elever mellan årskurs sex, sju och åtta. 
Sommarforskarskolan genomfördes i samarbete med en skola som tillämpade konceptet NTA 
(Naturvetenskap och Teknik för Alla). NTA är ett exempel på tillämpat sociokulturellt 
perspektiv på lärande. 
 
Undersökningen genomförs som ett examensarbete vid utbildningen för Civilingenjör och 
Lärare som ges av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms Universitet (SU) i 
samverkan. Inriktningen på utbildningen har varit Matematik och Kemi. Omfattningen av 
arbetet är 20 p, motsvarande 30 hp. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet var att utveckla ett material till sommarforskarskolan som har 
utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Materialet utformades på ett sådant 
sätt att det kan användas på AstraZenecas sommarforskarskola för elever mellan årskurs sex, 
sju och åtta. Temat är Människokroppen. För att utveckla materialet inom temat ställdes 
följande fråga: 
 
Hur utformas ett material med temat Människokroppen som kan användas i en 
lärandesituation som utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande? 
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2 Teoretisk bakgrund  
2.1 Om kunskap och lärande 
Det finns inte en enkel bild av elevers lärande och de teorier som finns är både många och 
mångfacetterade. Flera av teorierna överlappar och tar inspiration från varandra. Birgit 
Lendahls och Ulla Runesson (1995) påpekar att inlärningsteorier inte är detsamma som teorier 
för undervisning, men menar att sättet att se på lärande får betydelse för lärarrollen och leder 
till konsekvenser i undervisningen. Det är därför viktigt för en lärare då nya eller alternativa 
metoder för undervisning används att förankra dessa metoder i teorier om hur elever lär. Sättet 
att se på ämnet, lärande, begreppsutveckling och andra frågor påverkar vilken roll läraren får, 
men även vilken roll eleverna får. Abd-el-Khalick (2005) menar att för att elever och lärare 
ska vara eller bli engagerade i en kritiskt hållen diskurs om kontroversiella samhällsfrågor så 
är lärares och elevers medvetenhet om vad kunskap är en förutsättning. Således bör lärare 
medvetandegöras om både sina egna och elevernas syn på kunskap. 
 
För att ta ställning till frågan hur vi lär oss behöver vi först hantera frågan om kunskapens 
natur. Hein (1995) polariserar begreppet genom att formulera var kunskapen existerar – 
utanför och oberoende av individen eller i motsats till detta inom individen. Den som ansluter 
sig till det första tankesättet menar att kunskapen är en fristående enhet som kan överföras 
från en punkt (individ) till en annan. Läraren lär ut och eleven lär in. Från denna syn på 
kunskapen fås begrepp som inlärning och missuppfattningar. Den som istället är anhängare 
till den andra synen på kunskap menar att kunskap endast kan existera inom individen. Om 
det inte finns någon som lär sig något kan inte kunskapen existera, den samlade kunskapen är 
en produkt av de människor som lever idag. Ovan beskrivs två motsatser, men mellan dessa 
finns även en kontinuerlig gråskala. (Hein, 1995)  
 
Hur lärande sker är nästa centrala fråga. Även här har Hein (1995) funnit två motpoler, 
extremer på en kontinuerlig skala. Den första innebär att människan föds som ett tomt ark, 
även känt som Tabula rasa, ett begrepp som i första hand tillskrivs den engelske filosofen 
John Locke. Det innebär att de kunskaper en individ har är summan av den assimilerade 
informationen som individen förvärvat under sin livstid. Som motpol till detta tankesätt ses 
lärande som en konstruktion i hjärnan, där hjärnan är aktiv snarare än passiv mottagare. Alla 
de intryck människan får sorteras och organiseras i scheman i hjärnan och befintliga scheman 
blir grunden för ny kunskap, nya scheman. Kunskap är en dynamisk förekomst. Som 
anhängare till denna teori finner vi exempelvis Piaget. (ibid) 
 
Den tradition och kultur som läraryrket utgör innefattas av flertalet teorier om lärande, vad 
kunskap är, didaktiska förhållningssätt och mycket annat. Lärares pedagogiska ryggsäck och 
förhållningssätt, det Lundqvist (2009) kallar riktningsgivare, kan ses som det professionella 
språk som inryms i den tradition och kultur som läraryrket utgörs av. Dessa kan användas som 
”reflektionsverktyg för att belysa och/eller analysera undervisningspraktiker”, menar 
Lundqvist (2009, s. 77). 
 

2.2 Exempel på teorier för lärande 
Genom att sammanfoga de två ovan beskrivna skalorna skapade Hein (1995) ett diagram över 
teorier om lärande och undervisning. Diagrammet redovisas på s. 8, som figur 1. 
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                    Figur 1: Heins modell: Relationer mellan kunskaps- och inlärningsteori1 
 
I det övre vänstra hörnet hittas undervisning enligt traditionella metoder där läraren föreläser 
och eleverna lär in (Traditional lecture and text). Eleven är passiv mottagare till den externa 
kunskapen som förmedlas genom text eller föreläsning. (Hein, 1995) För att eleverna ska 
kunna tillägna sig kunskap ska informationen brytas ner i mindre bitar och svårigheterna ska 
mötas och bemästras en åt gången. Fram till 1950-talet dominerade denna typ av undervisning 
i Sverige och frågan var hur eleverna kunde anpassas till skolan, snarare än hur skolan kunde 
anpassas till eleverna och deras behov (Säfström och Svedner, 2000). Tidigt 1960-tal skedde 
dock ett skifte i didaktiskt tänkande och utbildningsteknologin och behaviorismen gjorde sitt 
intåg i den pedagogiska forskningen. 
 
Hein (1995) placerar behavioristiska tankar i det nedre vänstra hörnet av modellen 
(Behaviourist learning). Eleven är passiv i den mening att denne inte gör egna ansträngningar 
för att söka ny information, men kunskap formas ändå inom eleven. Behaviorismen är en teori 
om beteendeförändring som bygger på idéer om belöning och bestraffning. De mest radikala 
varianterna ser inte människan som tänkande individ utan formbar utifrån. Andra teorier 
närmar sig den kognitiva psykologin och ger individen en viss förmåga att tänka själv, till 
exempel genom att imitera och dra lärdom av andras straff och belöningar. Att applicera 
behavioristiska tankesätt på undervisning är inte självklart, men teorin kan ändå ge viss 
förståelse för varför elever ogillar vissa ämnen mer än andra. Upprepade obehagliga 
upplevelser i samband med ett visst skolämne tenderar att få eleven att undvika ämnet. 
Positiva upplevelser är en form av belöning och ämnet blir förknippat (betingat) med positiva 
                                                 
1 Bilden är hämtad från http://www.gem.org.uk/pubs/news/hein1995.html, 2010-08-04.  
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känslor. Eleven upplever att skolämnet är roligt. Som anhängare till behavioristiska teorier, 
om än med något skiftande synsätt, kan nämnas Pavlov, Skinner, Tolman och Bandura. 
(Imsen, 2000) 
 
De övriga två kvadranterna i Heins modell innebär att eleven antar en mer aktiv roll. Överst 
till höger i modellen finns undervisning som baseras på att eleverna upptäcker den externa 
kunskapen (Discovery learning). Eleven konstruerar själv scheman om de fenomen de 
presenteras för och formulerar kunskap därigenom. Men eftersom kunskapen existerar fritt 
och avskilt från individen finns utrymme för missuppfattningar, där elevernas mentala 
konstruktioner är felaktiga. Erfarenhet ersätter sedan felaktiga scheman med nya, korrekta, 
scheman. (Hein, 1995)  
 
Den fjärde kvadranten, nere till höger, symboliserar den konstruktivistiska synen på 
undervisning och lärande (Constructivism). Idén om att kunskap endast kan existera inom 
individen samt att lärande endast kan ske genom en aktivt skapande elev är raka motsatsen till 
den traditionella undervisningsmetoden. Konstruktivister menar att individen inte bara 
konstruerar kunskap och nya mentala scheman, utan även hela tiden omvärderar sin förmåga 
att lära och därigenom utvecklar förmågan. Basen och förutsättningen för lärande blir elevens 
tidigare kunskaper. (ibid)  
 
Skillnaden mot den ovan diskuterade lärandeteorin baserad på att eleverna upptäcker 
kunskapen är hårfin och det är inte självklart att det är fruktbart att ens dra en gräns. De 
teorier som i Heins modell placeras längst till höger kan med en gemensam term kallas 
undersökningsbaserat lärande. Med anledning av att dessa teorier närmar sig det 
vetenskapliga förhållningssättet kan de med fördel tillämpas på naturvetenskapliga ämnen. 

2.3 Undersökningsbaserad undervisning 
I en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet (Helldén, 2005) beskrivs undersökningsbaserad 
undervisning (undervisning enligt teorier om undersökningsbaserat lärande) enligt följande: 

”Den undersökningsbaserade undervisningen är elevcentrerad och syftar till att 
engagera elever och studenter att anamma de naturvetenskapliga arbetssätten så att de 
kan sägas ha skaffat sig tillträde till den naturvetenskapliga kulturen och därmed uppnå 
naturvetenskaplig bildning.” (Helldén, 2005, s. 56) 

Undersökningsbaserad undervisning kan även kallas ett forskarinriktat arbetssätt. Syftet är att 
på ett strukturerat sätt efterlikna en forskares arbetsmiljö där frågeställningar är centrala och 
undersökningar och experiment görs för att besvara frågorna.  
 
Frågeställningar där svaren inte på förhand är uttänkta av exempelvis läraren ger utrymme för 
fritt tänkande. En undersökande situation där det inte finns något tak för kreativiteten skapar 
möjligheter för alternativa lösningar och arbetssätt. I denna miljö kan sägas att ”fantasin är en 
impuls till skapande” som Vygoskij uttrycker det (1995, s. 50). I likhet med det 
sociokulturella perspektivet som beskrivs senare i detta kapitel (se 2.6 Om det sociokulturella 
perspektivet på lärande, s. 11) sätts eleven och elevens uppfattningar i centrum. Trots att det 
är läraren som tillhandahåller undervisningsmiljön så är det eleven som bär ansvar för 
efterforskningarna och således även sitt eget lärande. 
 
Kritik mot undersökningsbaserad undervisning har också framkommit. Exempelvis 
genomfördes en studie av Watson, Swain och McRobbie (2004) där elevers argumentationer 
och diskussioner vid undersökningsbaserat, praktiskt arbete undersöktes. Watson et al. (2004) 
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fann att eleverna uppfattade undersökningarna som rutinmässiga mätningar som förberedelse 
för en skriftlig rapport, snarare än ett pågående utvecklingsarbete med diskussion kring de 
framkomna bevisen och slutsatserna. 
 
En undervisningssituation kan aldrig helt likställas med en forskares arbetsmiljö. Exempelvis 
argumenterar Abd-El-Khalick (Duschl, 2008) att när det väl retts ut hur naturvetenskaplig 
forskning fungerar, och hur de forskare som agerar inom den naturvetenskapliga diskursen 
arbetar, så krävs fortfarande att det utreds om och hur kunskapen och arbetssättet kan 
användas i en skolmiljö. En forskares arbetsmiljö är således inte självklart direkt översättbar 
till en lärande situation i skolan, snarare är det på många punkter där intressekonflikter 
uppstår.  

2.4 Lärares socialisering 
Att det finns olika teorier för vad kunskap är och hur lärande sker är tydligt. Men att det finns 
teorier är långt ifrån detsamma som att lärare undervisar med ett visst teoretiskt 
förhållningssätt (se exempelvis Scott & Driver, 1998). Hur en lärare ska undervisa och agera 
för att vara bra bör det finnas många åsikter kring. Den yrkessocialisering som sker hos en 
lärare påverkas av många faktorer, såsom den egna skolgången, lärarutbildningen, 
samhällsnormer och så vidare. Studier visar dock att en enskild faktor som har stor betydelse 
för socialiseringen är just den egna skolgången. Jönsson (1998) menar att forskare är relativt 
överens om att det sker en omfattande socialisering innan lärarutbildningen påbörjas, som kan 
härröras till just den egna skolgången. Denna bild bekräftas även av andra, såsom Jedemark 
(2006). 

2.5 Om hur dagens undervisning kan utvecklas 
Resultaten hos grundskoleelever har sjunkit i både matematik och fysik enligt skolverkets 
analys av studien TIMSS Advanced 2008 (Skolverket, 2008). Sjøberg (2000) finner att 
intresset för naturvetenskap och teknik sviktar och skapar rekryteringsproblem för universitet 
och högskolor, företag och industrier. Det är just detta som föranledde det regeringsuppdrag 
som genomfördes av Statens skolverk och Högskoleverket, NOT-projektet. Man såg 1998 ett 
behov av att få ungdomar mer positivt inställda till naturvetenskap och teknik (Skolverket 
2005). Bakgrunden i slutrapporten för ett annat regeringsuppdrag (Kompetensutveckling och 
andra utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik, Skolverket, 2009) beskriver ett 
ointresse för fortsatta studier inom det naturvetenskapliga området och refererar till nationella 
och internationella studier som NU03, PISA samt ROSE. 
 
I en utredning av Skolverket (2003) sammanfattas hur matematikutbildningens kvalité i 
svenska skolor kan förbättras. Rapporten föreslår kvalitetsförbättrande åtgärder för skolan i 
allmänhet och poängterar sedan att det gäller för matematikämnet i synnerhet. En åtgärd 
efterfrågad av många av de i rapporten deltagande lärarna är ett öppet samverkansklimat 
skolor emellan och därigenom ett stimulerande pedagogiskt utvecklingsarbete. Det behövs 
utrymme, i både tid och rum, för ämnesdidaktiska diskussioner. I de undersökningar 
Skolverket (2003) gjort framkommer att eleverna har höga förväntningar på läraren, vad 
gäller förmågan att engagera och väcka intresse. Det blir i detta sammanhang viktigt att 
eleverna också är medvetna om sin roll för en lärande miljö. Lärare och elever, liksom 
skolledare, är ansvariga för skolarbetets arbetssätt, innehåll och organisation. Rapporten 
(Skolverket, 2003) pekar på ett antal områden där utveckling kan bidra till en förbättrad 
kvalité i undervisningen. Som exempel kan nämnas mer utrymme för fantasi och kreativitet, 
med uppgifter som lockar till lärande ur fler avseenden än textläsning, gärna med praktiska 
tillämpningar och ur konkreta situationer. Vidare efterfrågas gemensamma samtal, 
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reflektioner, självvärdering och adekvat återkoppling. Genomgående framhålls undervisning 
som utgår från elevernas tidigare erfarenheter och är anpassad till elevers verkliga 
förkunskaper. Implementering av konstruktivistiska och sociokulturella perspektiv på lärande 
efterfrågas alltså av Skolverket.  
 
Den svenska skolan står idag inför en av de större reformerna i modern historia. Reformen har 
fått namnen Skola 2011 och Gy2011, för den obligatoriska skolan och gymnasieskolan 
respektive. Regeringen gav 2009 Skolverket i uppdrag att ta fram förslag till nya kursplaner 
för det obligatoriska skolväsendet. Rapporten (Skolverket, 2010) föreslår förändringar i såväl 
kursplaner som läroplaner. I denna finns ett antal ställningstaganden om kunskap och lärande, 
exempelvis ett stycke om kopplingen mellan språk och kunskap. Skolverket menar att 
fackspråket, med grund i vardagsspråket, är vägen till att förstå ämnet som helhet och den 
inbyggda abstraktionsnivå som finns i ämnet. Språket är dessutom ett sätt att inlemmas i den 
sociala gemenskap som de ämneskunniga utgör och har en avgörande roll vad gäller 
utveckling mot mer avancerade tankeprocesser. Skolverket sammanfattar det såhär: ”Språket 
är verktyget för att nå förmågor som att kunna generalisera, kategorisera, abstrahera och 
reflektera” (Skolverket, 2010, s. 15). Med anledning av ovanstående samt konstaterandet att 
nya grepp på undervisning efterfrågas av styrande organ (se föregående stycke) förefaller det 
sociokulturella perspektivet på lärande vara en intressant teori att fördjupa sig i. 

2.6 Om det sociokulturella perspektivet på lärande 
Som motvikt till det konstruktivistiska perspektivet på lärande har det sociokulturella 
perspektivet vuxit fram. Trots att de båda perspektiven kan placeras i samma kvadrant i Heins 
modell (se s. 4) skiljer de sig åt i fråga om vikten av interaktionell kommunikation. Där den 
konstruktivistiska synen betonar att individen formulerar kunskapen menar anhängare av det 
sociokulturella perspektivet att kunskapen formuleras mellan individer i ett socialt samspel. 
Individen formas av omgivningen och omgivningen formas av individen. (Hein, 1995) 
Centralt i detta perspektiv är språkets roll som inte kan frikopplas från lärande. 
Konstruktivister menar å andra sidan att språket är viktigt, men inte nödvändigt för lärande 
och utveckling. Lundqvist (2009) menar att det sociokulturella perspektivet på lärande ”tillför 
ett sätt att se på meningsskapande som beroende av hur situationen samspelar med sina 
historiska, kulturella och institutionella förutsättningar.” (s. 38) 
 
Den person som lade grunden för det sociokulturella perspektivet – även kallat situerat 
lärande – är Lev Vygotskij. En viktig utgångspunkt i hans teorier var tanken att den kulturella 
kontexten är avgörande för ett barns kreativitet och därmed lärprocess. I boken Fantasi och 
kreativitet i barndomen (utgiven på svenska 1995) skriver han att ”Varje uppfinnare, till och 
med geniet, är alltid ett barn av sin tid och sin miljö” (s.37). Han fortsätter en bit längre fram 
”Det bästa sättet att stimulera det barnsliga skapandet är en sådan organisation av barnens liv 
och miljö som skapar behov och möjligheter till skapande för barnen” (s. 75).  
 
Leif Strandberg beskriver i Reggio Emilia-institutets skriftserie OM (2005) Vygotskijs 
hörnstenar. Den första kallar han för Mind in culture, vilket motsvarar de ovan givna citaten. 
En färdighet som läsning, till exempel, finns inte i hjärnan, utan är endast möjlig i en sådan 
kultur där artefakter för läsning (exempelvis alfabet, böcker, pennor och papper) finns 
tillgängliga. Strandberg skriver att ”Mot dualismen mellan människa och miljö satte 
Vygotskij helhet; ’Mind in Culture’” (s. 12).  
 
Den andra hörnstenen är interaktion. I motsats till den traditionella psykologin, som 
Strandberg (2005) beskriver har ”varit upptagen av att betrakta den enskilda människan i sitt 
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lärande och i sin utveckling” (s. 12), menar Vygotskij att lärande och utveckling är 
interaktionell. Lärande är socialt där vi både kan bidra till andras kunskapsutveckling och lära 
oss själva. Viktigast i begreppet Mind in Culture blir då tillgången till sociala kontakter och 
interaktioner med andra människor.  
 
Den tredje hörnstenen som Strandberg (2005) beskriver är relevansen av verktyg och 
artefakter. Människan kan både nyttja och skapa verktyg och artefakter som hjälpmedel, och 
är i själva verket beroende av dessa. Med hjälp av dessa förmågor kan vi, som Strandberg 
skriver, ”gå utanför våra biologiska tillkortakommanden” (s. 12).  
 
Den fjärde och sista hörnstenen kallas utvecklingszoner. En utvecklingszon är det utrymme 
som sträcker sig precis bortanför vad vi på egen hand är kapabla till. I en interaktiv situation 
kan vi prestera mer än vad vi hade kunnat själva, eftersom vi jobbar tillsammans. Strandberg 
(2005) beskriver det som en situation där ”meningssökande är överordnat den faktiska 
situationen” (s. 12).  
 
Med utgångspunkt i Vygotskijs ovan beskrivna teorier har det sociokulturella perspektivet på 
lärande vuxit fram. Det vidareutvecklades av hans elever och kollegor. Ett exempel är 
Alexejev Leontjev. Hans teorier bygger på Vygotskijs och kallas ofta för aktivitetsteorier, 
eftersom individens aktivitet ställdes i centrum. Vygotskij använde aldrig själv begreppet 
aktivitet, men hans teorier bygger till mångt och mycket på just aktivitet, och framförallt 
språklig sådan. Leontjev menar att lärande måste börja med aktivitet, inte abstrakta modeller 
och konstruktioner. Imsen (1999) skriver om Leontjevs teorier att aktiviteten är en process åt 
båda håll genom att omvärlden påverkar individen till att skapa sig en subjektiv bild om den, 
samtidigt som individen omformar och påverkar omgivningen genom sin aktivitet, både inre 
och yttre. 
 
En av Sveriges främsta förespråkare för den sociokulturella inriktningen av lärteorier är 
professor Roger Säljö. Han menar att de objekt vi möter i en situation också kan ta andra 
former i andra situationer. Innebörden av en apelsin är olika beroende på om vi ska äta den, 
handla den, leka med den och så vidare. Men kunskaperna vi förvärvar i de olika situationerna 
är trots allt många olika kunskaper om samma apelsin. De olika situationerna är delar av olika 
praktiker och genom att vara delaktiga i dessa förvärvar vi olika sätt att se och erfara 
verkligheten. (Säljö, 2000) 
 
Roger Säljö (2000) problematiserar bilden av kunskap och menar att kunskap inte är en 
kvantitativ, överförbar företeelse. Kunskap kan enligt honom inte läras ut (förmedlas) eller 
läras in (mottas). Inte heller kan kunskap förstås som ”en bild skapad av en neutral observatör 
som betraktar världen från en upphöjd position” (Säljö, 2000, s. 26). Istället beskriver Säljö 
kunskap som… 

”…knuten till argumentation och handling i sociala kontexter, och som resultat av 
aktiva försök att se, förstå och hantera världen på ett visst sätt. I motsats till liknelesen 
med en objektiv bild som bara reflekterar och avbildar, får man kunskap bara om man 
tar ett speciellt perspektiv på verkligheten, och olika perspektiv ger olika kunskaper 
(Voloshinov, 1973).” (Säljö, 2000, s. 26) 

Imsen uttrycker det på följande sätt: ”Kunskap kan varken lokaliseras i individen eller i 
omgivningen, utan i den handling eller aktivitet som individen utför genom sitt samarbete 
med andra” (Imsen, 1999, s. 255). Således finns kunskap endast som en produkt av individen i 
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ett visst sammanhang, och existerar inte i sig självt. Det finns alltså inte någon ”sanning” i hur 
omvärlden är uppbyggd. 
 
I det sociokulturella perspektivet på lärande blir lärarens roll att tillhandahålla lärande 
situationer, och miljöer där elevernas begreppsutveckling möjliggörs. Kunskapen är 
kontextbunden och kan således inte tillägnas individen annat än i en social situation. Jan 
Schoultz (2000) uttrycker det så här: ”Att lära innebär att tillägna sig begrepp, att känna till 
deras kommunikativa möjligheter och att kunna använda dem i lämpliga situationer.” (s. 25-
26) Läraren kan inte tala om för eleverna vad de ska kunna, eftersom kunskapen dels är 
subjektiv och dels är kommunikativ. Kunskapen måste utvecklas i mellanmänskliga samtal, 
eller i kommunikationen mellan individen och en artefakt. Schoultz (2000) menar vidare att 
en viktig aspekt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande är insikten att förståelse sker inom 
ramen för bestämda diskurser. Ämnestraditionerna synliggörs i det språk, de metoder och de 
behov som finns i det avsedda ämnet. Läraren blir då förmedlare av denna tradition och 
introducerar eleverna i ämnets diskurs. Kunskapen uppkommer dock inte genom att läraren 
presenterar en diskurs utan istället av att eleverna får uppleva den och vara delaktiga i den. 
Eleven tillägnar sig kunskap genom meningsfulla samtal där läraren bjuder in eleven i 
diskursen. Genom att sälla sig till ett sådant perspektiv på kunskap kan lärarens roll inte bli 
annat än handledande, möjliggörande och uppmuntrande.  
 
En annan infallsvinkel av detta är det som Rogoff (2003) kallar ”guided participation”. Hon 
betonar både lärarens och elevens betydelse för den meningsskapande processen i en 
sociokulturell lärandesituation. Lundqvist (2009) drar i sin avhandling slutsatsen att ”läraren 
har ansvaret för att eleverna lär sig ett specifikt språkspel, ett visst sätt att uppmärksamma och 
att lära elever ett förhållningssätt till kunskap.” (s. 71) Med andra ord är det lärarens ansvar att 
inlemma eleverna i den givna diskursen, men vikten av att eleven är engagerad i 
lärandeprocessen kvarstår. 
 
Genom att anta ett sociokulturellt perspektiv på lärande placeras elevens aktivitet i centrum. 
Eleven konstruerar själv sin kunskap utifrån de tidigare erfarenheter den har. Eleven kan inte 
förvänta sig att bli matad med kunskap eftersom kunskap inte är något som är överförbart. 
Således har eleven ansvar för sitt eget lärande, vilket kräver medvetenhet av vad lärande 
innebär. Renström (2006) skriver: ”Det finns inget rätt – fel i elevers tänkande. Elever får 
argumentera för sin uppfattning, ta del av andras uppfattningar, värdera sitt och andras 
synsätt, för att i resonemang enas om den för tillfället mest trovärda uppfattningen.” (s. 29). 
Lundqvist (2009) uttrycker det som: ”Vad som betraktas som relevant kunskap skapas i 
samspel i den specifika diskursiva praktiken” (s. 45). För att eleven ska få syn på sitt eget 
lärande dokumenterar eleven själv utvecklingen. Detta, tillsammans med meningsskapande 
samtal utgör grunden för undervisningen.  
 
Stora samhällsförändringar har skett de senaste trettio åren. Informationsflödet har 
mångfaldigats liksom möjligheterna till sociala interaktioner. Vi lever i ett kommunikations- 
och nätverkssamhälle med ökad kulturell mångfald där förutsättningarna för lärande har 
förändrats. Eleverna kliver in i klassrummet med andra förkunskaper och en annan bild av 
omvärlden än eleverna för bara trettio år sedan. Det finns anledning att tro att även elevernas 
motivation kan ha förändrats. Modern undervisning måste således ta avstamp, inte bara i 
elevernas förkunskaper utan även i det ständigt föränderliga samhället. Metoder för 
undervisning behöver anpassas till det moderna samhället och därigenom kan kanske 
elevernas resultat förbättras. I dagens kommunikationssamhälle förefaller det sociokulturella 
perspektivet på lärande vara en användbar lärandeteori. 
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2.7 AstraZenecas sommarforskarskola - ramarna 
Syftet med sommarforskarskola, enligt AstraZenecas egna dokument (se bilaga 1), är att öka 
och stimulera det naturvetenskapliga intresset bland elever i grundskolan och på gymnasiet. 
Sommarforskarskolan ska utgå från vetenskapliga frågeställningar och eleverna ska jobba 
enligt ett vetenskapligt förhållningssätt. Genom att göra detta ser eleverna sambandet mellan 
teori och praktik. Eleverna ska under kursens gång tränas i laborativt arbete, problemlösning 
och att egenhändigt söka information. Verksamheten ska även följa aktuella skolplaner. 
 
Efter diskussion med Ewa Erixson-Carlqvist, ansvarig för sommarforskarskolan på 
AstraZeneca, kan ett tillägg till ovanstående göras – sommarforskarskolan ska upplevas som 
lustfylld. Detta stöds även av den enkät som eleverna får svara på i slutet av kursen, där fråga 
10 lyder ”Vi som ordnar sommarforskarskolan vill att du både ska lära dig något samtidigt 
som du har roligt. Stämmer det?” (se bilaga 2).  
 
Sammanfattningsvis finner vi nedanstående: 
 
Sommarforskarskolan ska öka intresset för naturvetenskap hos eleverna. 
 
Sommarforskarskolan ska utgå från vetenskapliga frågeställningar. 
 
Sommarforskarskolan ska vara rolig. 
 
De uppdrag som genomförs på sommarforskarskolan inom ramen för detta arbete bör således 
uppfylla ovanstående tre punkter. 

2.8 NTA – Naturvetenskap och teknik för alla 
Ett koncept för undervisning som ligger i tiden är NTA – Naturvetenskap och Teknik för Alla.  
En skola vars lärare undervisar enligt det pedagogiska konceptet NTA arbetar tematisk inom 
naturvetenskapen. NTA-teman, bestående av lärarhandledning, elevhandledning samt 
materiellåda, är exempelvis Fjärilars liv, Matens kemi eller Flyta eller sjunka. Inom varje 
tema finns uppdrag som i sin tur består av experiment, faktatexter samt praktiska övningar. 
NTA-teman fanns vid undersökningens genomförande framtaget för åldersgrupper från 
förskolan till årskurs sju. (Filmen om NTA - 10 års skolutveckling på 14 minuter, 
www.nta.kva.se, 2010-08-22) 
 
Enligt de första raderna på hemsidan för NTA (www.nta.kva.se, 2010-07-19) syftar konceptet 
till att öka intresset för naturvetenskap och teknik hos elever och lärare samt stimulera deras 
nyfikenhet. Grunden i NTA är arbetssättet, där elevernas frågor och tidigare kunskaper är 
centrala. I lärarhandledningen för Matens kemi (Kungliga vetenskapsakademien et al., 2004) 
finns fyra mål som gäller alla NTA-teman. Målen uttrycker bland annat att eleverna ska 
utveckla sin kommunikativa förmåga samt förbättra sin problemlösningsförmåga i såväl 
grupp som självständigt. Dessutom är det viktigt att arbetet ”tar vara på elevernas nyfikenhet 
och utvecklar deras intresse för naturvetenskap och teknik samt stärker deras självförtroende 
och lust att lära” (Kungliga vetenskapsakademien et al., 2004, s. 9). Kopplingarna till det 
sociokulturella perspektivet på lärande blir tydligt. 
 
På hemsidan för NTA (www.nta.kva.se, 2010-07-19) finns ytterligare beskrivningar av hur 
konceptet är utformat. En viktig grundpelare är att eleven ska ”arbeta som forskaren” utifrån 
de fyra punkterna fokusering, utforskning, reflektion samt tillämpning. Det är ett 
vetenskapligt arbetssätt där en frågeställning leder till undersökningar och reflektioner och 
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sedan leder vidare antingen till nya frågeställningar eller olika typer av tillämpningar. Bilden 
understryks också av elever och forskare som arbetat med NTA, då de intervjuas i en 
informationsfilm som finns på NTA:s hemsida (Filmen om NTA - 10 års skolutveckling på 14 
minuter, www.nta.kva.se, 2010-08-22). Eleverna ska alltså, så långt det är möjligt, uppleva 
den vetenskapliga miljön och traditionen. Läraren, och i sommarforskarskolans fall 
handledaren, blir förmedlare av den vetenskapliga diskursen och är den som bjuder in 
eleverna. De får uppleva det vetenskapliga arbetssättet och således är det just detta som även 
sommarforskarskolan ska generera.  
 
Elevens undersökande arbete, grundat i egenhändigt formulerade frågeställningar, har en 
mycket central roll i NTA. P-O Wickman, professor i didaktik, förklarar att elevernas idéer 
och tankar blir grunden i vad som förväntas. Eleverna lär sig att argumentera för sin 
ståndpunkt och motivera varför de tror att något ska ske. Under processen utvecklas också 
eleverna språkligt och de tillägnar sig ord för att beskriva naturvetenskapliga fenomen. 
(Filmen om NTA - 10 års skolutveckling på 14 minuter, www.nta.kva.se, 2010-08-22) Med 
andra ord inlemmas eleverna i den naturvetenskapliga diskursen genom att utgå från sina egna 
föreställningar och idéer. Detta överensstämmer med både det sociokulturella och det 
konstruktivistiska perspektivet på lärande. Utgångspunkten för lärande ska vara den grund 
eleverna står på då de kliver in i klassrummet. Kunskapen utvecklas ur detta och elevernas 
tidigare upplevelser och kunskaper är en förutsättning för lärande. 
 
Wickman (Filmen om NTA - 10 års skolutveckling på 14 minuter, www.nta.kva.se, 2010-08-
22) framhåller också att både elever och lärare tycker att NTA är roligt. Ett viktigt mål med 
NTA är att eleverna tillåts vara nyfikna och att deras lust att lära stimuleras. Det ska i arbetet 
vara högt i tak för elevernas frågor, funderingar och fantasi. Detta sammanfaller med syftet 
för sommarforskarskolan. Veckorna på sommarforskarskolan ska för eleverna vara roliga, 
men även öka intresset för naturvetenskap och teknik. I det avseendet kan NTA vara ett 
användbart koncept på sommarforskarskolan. 
 
NTA grundar sig på en kunskapssyn som överensstämmer med både det konstruktivistiska 
och det sociokulturella perspektivet på lärande. Om NTA som koncept skulle placeras in i 
Heins modell (se 2.2 Exempel på teorier om lärande, s. 7-8) skulle det hamna inom samma 
område som dessa teorier. Det är således möjligt att inom ramen för NTA använda sig av det 
sociokulturella perspektivet på lärande som pedagogisk metod.  

2.9 Observationer och enkäter 
Att välja vilken metod som ska användas vid rapportskrivning är ett strategiskt val, enligt 
Holme och Solvang (1997). Kvalitativ och kvantitativ metod skiljer sig inte i princip och 
grund, utan snarare i arbetsredskap. Metoderna har båda starka och svaga sidor och det finns 
heller inget konkurrensförhållande dem emellan – tvärtom kan de komplettera och stärka 
varandra. För denna rapport är angreppssättet framförallt en kvalitativ metod, eftersom antalet 
elever i undersökningen är för få för att kunna dra långtgående, generella slutsatser. Holme 
och Solvang beskriver kvalitativ metod på följande sätt ”Vi är inte inriktade på att pröva om 
informationen har generell giltighet. /…/ Metoden kännetecknas av närhet till den källa vi 
hämtar vår information ifrån.” (s. 14).  
 
Patel och Davidsson (2003) skriver att observationer framförallt är användbara ”när vi ska 
samla information inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer” 
(sid. 87, 2003). I detta fall är den naturliga situationen klassrummet. Frågor att ta ställning till 
inledningsvis är vad som ska observeras och hur observationerna ska registreras. Patel och 
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Davidsson (2003) beskriver två olika former av observationer: strukturerade och 
ostrukturerade. Detta arbete faller inom ramen för ostrukturerade observationer. Vid en sådan 
observation ska observatören registrera ”allting”, som Patel och Davidsson uttrycker det. De 
fortsätter dock med att konstatera att detta är en omöjlighet oavsett hur skicklig observatören 
än är.  
 
Observationer har två olika dimensioner att ta ställning till, enligt Patel och Davidsson (2003). 
Den första är huruvida observatören ska vara känd eller inte. En känd observatör har i förväg 
meddelat att en observation genomförs och är synlig i situationen som observeras. En okänd 
observatör kan antingen observera utifrån, genom till exempel spegelglas, eller vara synlig, 
men inte ha annonserat sitt motiv med deltagandet. Den andra dimensionen är just detta, 
huruvida observatören ska vara deltagande eller ej. En känd, icke-deltagande observatör är 
närvarande och synlig i situationen, men håller sig neutral och icke-aktiv. Trots detta är denne 
en del av situationen och kan således påverka utfallet, men Patel och Davidsson (2003) menar 
att observatörens påverkan på deltagarna avklingar vartefter de vänjer sig vid att ha 
observatören närvarande. Alternativet är en känd, deltagande observatör där observatören tar 
en aktiv roll i den deltagande gruppen. Att observatören är deltagande i situationen gör dock 
att det naturliga beteendet hos gruppen störs.  
 
Holme och Solvang (1997) betonar vikten av att bli accepterad av gruppen och att gruppen 
känner tillit till observatören. En god relation till en eller några personer som är allmänt 
respekterade och erkända är att föredra inledningsvis, så att en god relation med hela gruppen 
sedan kan byggas upp utifrån detta. Då gruppen sedan accepterat observatören menar Holme 
och Solvang att denne inte behöver ”lägga mer band på sig än vad vanlig hövlighet och god 
ton kräver.” (s. 113) Det finns också etiska aspekter att ta hänsyn till. En viktig aspekt är 
huruvida eleverna är villiga att bli observerade. Patel och Davidsson (2003) menar att det 
ibland ”kan räcka med att ledaren i gruppen ger sitt tillstånd, t.ex. läraren i en skolklass” (sid. 
96). 
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3 Metod 
Undersökningen utfördes på AstraZenecas sommarforskarskola sommaren 2008. Detta 
gjordes genom att planera, genomföra och utvärdera ett antal uppdrag med lärandeteorin i 
NTA som grund. Fyra uppdrag gjordes. Undersökningen består av två delar, dels att 
konstruera uppdragen och dels att handleda elever i genomförandet av uppdragen.  

3.1 Urval 
I arbetet har det inte varit möjligt att påverka urvalet av deltagande elever. Eleverna har 
anmält sig till sommarforskarskolan och alla elever som sökt har fått plats. Man kan 
konstatera att grupperna blev relativt jämnt fördelade med avseende på kön, samt att alla 
elever skulle börja årskurs 7 eller 8 efter sommaren.  
 
Uppdragen utarbetades för att kunna användas av elever mellan årskurs 6 och 7 respektive 
årskurs 7 och 8. Alla uppdrag kopplar på något sätt till temat Människokroppen och 
utformades så att de är anpassade efter elevernas förkunskaper. Uppdragen har 
vardagsanknytning och har också som syfte att vara intresseväckande. I enlighet med det 
språkbruk som används i NTA kallas det arbete som eleverna utför för uppdrag. Uppdragen 
består av tre delar: formulering av frågor, ett eller flera delexperiment samt uppföljning. 

3.2 Konstruktion av de fyra uppdragen 
Som förberedelse till arbetet genomfördes auskultation i två klasser som arbetade med NTA-
temat Matens kemi. Erfarenheterna från detta låg till grund för utformandet av elevuppdragen 
till sommarforskarskolan.  
 
Praktiska faktorer motiverar en känd observatör vid förberedelserna och genomförandet av 
detta arbete. Syftet för auskultationen, att observera ett upplägg för ett NTA-tema i dess 
naturliga miljö, motiverade också en icke deltagande observatör under auskultationen.  
 
Vid den förberedande auskultationen handlade det om att inledningsvis träffa lärarna till 
klasserna och tillrättalägga en positiv kommunikation med dem. Detta gjordes i god tid innan, 
och som komplement lämnades ett informationsbrev till elever och föräldrar. I brevet 
informerades föräldrarna om observatörens närvaro i klassen samt syftet med auskultationen. 
Vidare försäkrades de om konfidentialitet för sina barn. Kontaktinformation bifogades även. 
 
I enlighet med vad som beskrivits i kapitel 2 Teoretisk bakgrund om den grundläggande 
pedagogiken i både sommarforskarskolan och NTA är det av högsta vikt att uppdragen 
möjliggör lärande genom elevernas egen forskning. Detta ställer krav på att eleverna ska 
formulera egna forskningsfrågor. De frågor som presenteras här nedanför är de 
forskningsfrågor som uppdragen utvecklats från. Frågorna ska ses som vägledande för 
handledaren, men vid genomförandet i praktiken ska förstås eleverna utveckla egna frågor.  
 
Uppdrag 1: Vad behöver man dricka för att kroppen ska återhämta sig efter träning? 
Uppdraget innebär att eleverna får tillverka en egen sportdryck som de sedan testar i 
undersökning av statistisk typ. Idén utvecklades av ett tips från Ulla Nyman på företaget Plast 
och Kemi. Hon tillhandahöll ett recept på en sportdryck som enkelt kunde tillverkas själv och 
endast bestod av vatten, socker, salt och smaksättning. Den statistiska undersökningen kunde 
eleverna, med viss stöttning från handledaren, själva planera. De kan då anses arbeta 
forskarnära och utgå från vetenskapliga frågeställningar. 
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Uppdrag 2: Vad kan man göra när huden blir torr och narig? 
Uppdraget innebär att eleverna själva får tillverka en hudkräm. Receptet har använts tidigare 
av AstraZeneca i olika sammanhang och ingredienser fanns således att tillgå via dem. 
Uppdraget har två huvudteman – huden och produktframtagning. Produktframtagningen 
innebär att eleverna får designa sin egen produkt, alltifrån konsistens på krämen, doft, 
färgsättning och design på förpackningen. Närheten med det naturvetenskapliga 
förhållningssättet blir då inte enbart praktiskt laborativt utan berör även förlängningen av 
forskningen – vad händer när vi går vidare med en produkt som vi forskat fram?  
 
Uppdrag 3: Hur kan vi testa våra sinnen? 
Uppdraget syftar till att eleverna ska få undersöka sina sinnen och är egentligen en samling 
små undersökningar som de genomför. Uppdraget har sitt ursprung i en dialog med en kollega 
inför sommarforskarskolan. I varje delundersökning krävs att eleverna upplever resultaten av 
sina undersökningar. Fokus landar då på att beskriva resultaten objektivt och sakligt, trots att 
upplevelserna av dem är subjektiva. Att överföra subjektivt till objektivt är en grundplåt inom 
vetenskapliga forskningsområden och detta uppdrag anses därför öva eleverna i det 
vetenskapliga förhållningssättet. Eleverna blir inbjudna i den vetenskapliga diskursen trots att 
experimenten i sig är mycket nära deras vardag. 
 
Uppdrag 4: Människor är lika, men ändå olika – hur är vi olika? 
Uppdraget är hämtad från hemsidan Skolkemi (Experiment utformat av: Svante Åberg 
http://school.chem.umu.se/Experiment/76, 2010-11-06), som riktar sig till lärare inom de 
naturvetenskapliga ämnena och är utformad av Umeå universitet. Uppdraget innebär att 
eleverna framkallar sina egna fingeravtryck med hjälp av jodångor. Det kräver ordentlig 
laboratorieutrustning, såsom exempelvis dragskåp. Således får eleverna personligen uppleva 
forskarmiljön och arbeta med de verktyg som forskare använder i sin vardag. Ytterligare en 
aspekt som inte riktigt varit nödvändig i de övriga uppdragen är säkerhetsaspekten, då 
jodångor är giftiga. 
 
De fyra uppdragen utvecklades alla efter en struktur med en frågeställning som grund. 
Strukturen är inspirerad av det pedagogiska konceptet NTA och inkluderar delmomenten mål 
(där uppdragets mål preciseras för eleven), förberedelser (där elevens förkunskaper inventeras 
och frågor formuleras), experiment (där eleven försöker besvara sina frågor genom en eller 
flera undersökningar) samt uppföljning (där elevens iakttagelser sammanfattas och 
kommuniceras vilket leder till slutsatser eller nya frågeställningar).  

3.3 Genomförande av de fyra uppdragen 
Sommarforskarskolan genomfördes under två veckor som daglägerverksamhet. Vid den första 
omgången deltog 11 elever och den andra 13 elever. Uppdragen genomfördes tillsammans, 
men var och en gjorde sitt eget försök. Alla uppdrag har samma struktur (inspirerad av NTA): 
uppdragets mål, förberedelser, experimentet och uppföljning. Utöver uppdragen genomfördes 
ett antal andra aktiviteter, både av social och av naturvetenskaplig karaktär. 
 
I rollen som handledare var intentionen att utgå från elevernas förkunskaper. Tanken var att 
vara med i utförandet av uppdragen, utan att störa elevernas process. Syftet med 
förhållningssättet var att låta undervisningen inspireras av det som Rogoff kallar ”guided 
participation” (Rogoff, 2003). Dagboksanteckningar fördes för att dokumentera 
verksamheten. 
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Varje uppdrag inleddes med en förberedelse där eleverna fick ”brainstorma” om innehållet i 
uppdraget. Detta cirkulerade kring uppdragets mål och frågeställning (se bilaga 7-15). Under 
guidning av handledaren kom gruppen överens om en metod som skulle användas. Allt 
material ställdes till elevernas förfogande. Eleverna genomförde sedan experimentet fritt inom 
de givna ramarna (se bilaga 7-15). Uppdragen genomfördes under en halv dag med en längre 
rast mitt i. Resultaten från experimenten följdes upp genom att eleverna fick sammanfatta och 
reflektera kring hur resultaten svarade på frågeställningen.  

3.4 Enkätundersökningar 
Som en del av arbetet genomfördes två olika enkäter, enkät 1 (se bilaga 2) och enkät 2 (se 
bilaga 4). Enkät 1 hade syftet att undersöka hur eleverna uppfattade sommarforskarskolan på 
ett generellt plan. Den speglar framförallt elevernas subjektiva upplevelse kring vad de 
uppfattade som positivt respektive negativt under vistelsen på sommarforskarskolan. Enkät 1 
besvarade eleverna i direkt anslutning till Sommarforskarskolans sista dag. Denna enkät är 
standardiserad, framtagen av AstraZeneca och har använts tidigare.  
 
Enkät 2 undersökte vad eleverna kom ihåg av de fyra uppdragen efter en tidsrymd på cirka ett 
halvår. Syftet var att undersöka hur respektive uppdrag fanns kvar i elevernas medvetande 
efter ett halvår, det vill säga om uppdragen satt några på detta sätt mätbara spår hos eleverna. 
Enkät 2 skickades till eleverna cirka sex månader efter genomförd sommarforskarskola och är 
framtagen av handledaren. 

3.5 Framtagande av riktlinjer för uppdragen 
Som ett led i utvecklingen av de fyra konstruerade och testade uppdragen formulerades 
riktlinjer till elever samt handledare (se bilaga 6-15). Som underlag för dessa användes 
observationer och dagboksanteckningar som gjordes under tiden som handledare samt resultat 
från enkätundersökningarna. För framtagandet av riktlinjerna gjordes även en 
litteraturundersökning om ämnesdidaktik. 
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4 Resultat 
4.1 De fyra uppdragen 
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur ett material för en lärandesituation som 
utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande skulle kunna utformas. Fyra uppdrag har 
formulerats och provats på två elevgrupper i naturvetenskaplig daglägerverksamhet, kallad 
sommarforskarskola. De fyra uppdragen har struktur som liknar det upplägg som återfinns 
inom det didaktiska konceptet NTA, ett koncept med grund i det sociokulturella perspektivet 
på lärande. De fyra uppdragen finns beskrivna som riktlinjer till handledare med tillhörande 
elevblad (se bilaga 7-15).  
 
Uppdragen är utformade för att spegla olika delar av en naturvetenskaplig forskningsprocess 
samt produktutveckling. Eleverna utforskar sina sinnen för att kunna göra relevanta och 
objektiva observationer (Uppdrag 3), de arbetar i en miljö som liknar en forskares genom att 
använda materiel som används av forskare (Uppdrag 4), de genomför en mindre undersökning 
av statistisk typ för att undersöka effekten av en produkt (Uppdrag 1) och de utformar och 
förfinar en egen produkt (Uppdrag 2). Intentionen har varit att uppdragen ska engagera 
eleverna och ge dem en viss insikt i de steg en produkt genomgår innan den hamnar på 
marknaden.  
 
I enlighet med syftet har också intentionen varit att utveckla uppdragen så att de ska kunna 
användas inom en sociokulturell lärandesituation. De rubriker som använts i riktlinjerna för 
uppdragen är inspirerade av de rubriker för processen som används av NTA. Tidigare i detta 
arbete har konstaterats att NTA och det sociokulturella perspektivet på lärande inte står i 
konflikt med varandra. Snarare tar de avstamp i samma utgångspunkter och har samma syn på 
hur kunskap formuleras. Att undersöka huruvida NTA helt grundar sig på det sociokulturella 
perspektivet på lärande ligger dock utanför ramen för detta arbete och låts därför vara osagt. 
Därför har inte heller rubrikerna lånats rakt av, utan har använts som inspirationskälla. De 
rubriker, och därigenom den struktur, som uppdragen fått är som följer: 
 
Uppdragets mål 
Här beskrivs syftet med uppdraget och de mål som eleverna ska ha uppnått efter att genomfört 
uppdraget. 
 
Förberedelser 
Här får eleverna hjälp att synliggöra sin tidigare kunskap om ämnesområdet. De fokuserar sin 
kunskap på området för att kunna ställa en relevant forskningsfråga som de vill och kan 
undersöka. De planerar även hur de ska hitta svaret på sin fråga. 
 
Experiment 
Här genomför eleverna de efterforskningar som krävs för att svara på sin forskningsfråga. 
 
Uppföljning 
Här sammanfattar eleverna sina resultat och reflekterar över vad de kommit fram till. De kan i 
detta läge antingen nöja sig med svaret, eller omformulera och vidareutveckla för att få svar 
på nya frågor som uppkommit. 
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4.2 Genomförande av de fyra uppdragen 
Den struktur för uppdragen som nyss återgivits genomsyrade upplägget av uppdragen då de 
genomfördes på sommarforskarskolan. Varje uppdrag inleddes med att eleverna, tillsammans 
med handledaren, inventerade vad de visste om uppdragets ämnesområde. Detta 
sammanställdes av handledaren, vanligtvis på tavlan längst fram i klassrummet. De elever 
som önskade antecknade i ett häfte de fått för att samla upplevelser och kunskap från 
sommarforskarskolan i. Efter att elevernas förkunskaper undersökts fortsatte arbetet med 
uppdraget till att formulera frågeställningar kring ämnesområdet. Frågeställningarna 
utmynnade i en frågeställning att undersöka och ett experiment för att svara på 
frågeställningen, med hjälp av handledarens stöd. Experimentet var i förväg planerat av 
handledaren, men kunde så justeras för att passa de variationer av frågeställningar som 
uppkom hos eleverna. Eleverna genomförde sedan sina experiment och formulerade sina 
resultat. Resultaten lyftes sedan tillsammans med resten av gruppen och handledaren. 
Resultaten utmynnade i diskussioner, dels rörande vilka lärdomar som kunde dras av 
resultaten och vilka olikheter det fanns inom gruppen, men dels även vilka nya 
frågeställningar som väckts hos eleverna under arbetets gång. Upplägget av alla fyra 
uppdragen följde strukturen mål, förberedelse, experiment och uppföljning, även om 
uppdragens ibland skilda natur föranledde vissa mindre variationer. 
 
Under sommarforskarskolans gång förde handledaren anteckningar kring de observationer 
som denne gjorde. Dessa återges uppdrag för uppdrag, och ska ses i ljuset av observatörens 
ögon. Att observatören och handledaren var en och samma person frambringade dock en del 
problem, se vidare i 5 Diskussion, s. 26.  
 
Uppdrag 1 
Eleverna uppfattades som entusiastiska över att få göra en sportdryck. De var engagerade i 
såväl tillverkning som smaksättning. Några av eleverna tillverkade en sportdryck som de 
sedan tyckte var äcklig genom att tillsätta stora mängder ingefärspulver.  De ville inte dricka 
den på den statistiska undersökningen. Vid båda omgångarna släpptes eleverna relativt fritt 
vid planeringen av den statistiska undersökningen, även om eleverna vid första omgången av 
sommarforskarskolan behövde mer handledning för att komma igång. Den gången beslöt sig 
eleverna för att göra intervjuer. Dessa dokumenterades inte på något sätt och därför var ingen 
slutsats möjlig att dra. Eleverna vid den andra omgången av sommarforskarskolan valde att 
göra enkäter som de utformade tillsammans (se bilaga 9). Det gick ur det materialet att dra 
slutsatser, men det gick inte att svara på frågan de ställt i inledningen av uppdraget: ”Fungerar 
sportdryck?”. Det de däremot kunde se var att de som ansträngt sig hade blivit trötta, oavsett 
om de hade druckit sportdryck eller inte. I båda grupper diskuterades sedan dels utformandet 
av statistiska undersökningar och hur deras hade kunnat bli bättre, och dels effekten av 
placebo och hur detta kunde ha påverkat utfallet av deras undersökning. 
 
Uppdrag 2 
Vid båda omgångarna inleddes uppdraget med en teorigenomgång om polära och ickepolära 
ämnen och deras blandbarhet. Diskussionen övergick sedan till att handla om elevernas tankar 
om huden, bland annat så diskuterades uttrycket att ”återfukta huden” i relation till den torrhet 
som uppstår då händerna tvättas för mycket. Eleverna verkade ta utformningen av sin produkt 
på mycket stort allvar. De provade sig fram till vilken konsistens krämen skulle ha och la 
sedan ner stor möda på att doftsätta och färga sin kräm, samt att formge designen på burken. 
Bland annat hade de tagit med favoritparfymen och light-läsk. Flera elever ville göra en andra 
och tredje kräm med en annan sorts fett för att förbättra konsistensen. De hade många tankar 
kring hur produkten skulle kunna utvecklas och förbättras. 
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Uppdrag 3 
Vid genomförandet av uppdrag 3 visade det sig att flera av eleverna gjort liknande 
undersökningar i skolan. Uppdraget inleddes med en kortare diskussion om vilka sinnen 
människan har och hur de påverkar oss. Vid den andra omgången av sommarforskarskolan 
berättade en elev att hon hade nedsatt luktsinne och knappt kände någon lukt alls, vilket 
skapade en del diskussion kring hur det vore att leva med endast fyra sinnen. Det som vid 
genomförandet verkade skapa mest engagemang hos eleverna var boken med 3D-bilder och 
godiset som kompletterade smakstationen. Flera av eleverna var noga med att verkligen känna 
efter var på tungan en viss smak kändes, för att sedan, i diskussion med andra elever, jämföra 
med en (numera förkastad) modell över var på tungan smaker uppfattas. Uppdraget ledde inte 
till särskilt många följdfrågor. 
 
Uppdrag 4 
Detta uppdrag började vid båda omgångar med en diskussion om lika och olika; vilka 
kännetecken det finns på en individ som är unika. Flera elever berättade om sina unika 
kännetecken: en hade två sammanväxta tår, flera hade födelsemärken och så vidare. Den 
experimentella delen av uppdraget genomfördes i dragskåp. De flesta elever ville framkalla 
fler än ett fingeravtryck och fick även göra så. De jämförde med varandra och undersökte 
olika mönster i avtrycken. Uppföljningen blev mycket kort och ledde inte till några nya 
frågeställningar som eleverna vill undersöka. 
 
Utifrån de observationer som gjordes av handledaren verkar uppdrag 1, 2 och 4 ha uppfattats 
som mest engagerande. Det var dock uppdrag 1 och 2 som ledde till mest diskussion i 
uppföljningen, och därigenom väckte flest nya funderingar och frågor hos eleverna. Resultatet 
från observationerna visar att uppdrag 3 inte uppfyller kraven på ett engagerande uppdrag, 
vilket framförallt syntes genom kommentarerna om att eleverna gjort liknande 
undersökningar tidigare i skolan samt att den efterföljande uppföljningen blev kort och ledde 
till få följdfrågor. 
 

4.3 Utfall av enkäter 

4.3.1 Enkät 1 
Enkät 1 återfinns i sin helhet i bilaga 2, men endast fråga nio, tio samt elva ansågs relevanta 
som underlag för rapporten eftersom övriga frågor var av mer praktisk karaktär. De utvalda 
frågorna speglar elevernas attityder till aktiviteterna på sommarforskarskolan och därigenom 
de fyra uppdragen.  
 
Resultaten från enkät 1 för den första omgången består av två sammanslagna grupper 
(handledarens 11 elever samt en annan grupp med 30 elever, totalt 41 elever) på grund av att 
enkäterna av misstag sammanblandades. För fråga 9-11 ombads eleven ge sitt svar utifrån en 
sexgradig skala, där siffran 1 motsvarade åsikten ”Nej” och siffran 6 motsvarade åsikten ”Ja”. 
På fråga 10 fanns utrymme för att kommentera sitt svar. När enkät 1 har tolkats har svaren 4, 
5 samt 6 uppfattats som positiva svar, vilket återges för respektive fråga som en procentsats 
nedan. Då tolkningssättet ger ett brett spann för positiva svar har även medelvärde samt 
median beräknats för den andra omgången av sommarforskarskolan. Motsvarande har inte 
varit möjligt för första omgången, med anledning av ovan nämnda misstag. 
 
Fråga 9 var ”Har du fått använda dig av din egen kunskap?” Den första omgången svarade 95 
% (39 av 41) positivt på frågan (svar 4-6 på en sexgradig skala). Den andra omgången svarade 
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77 % (10 av 13) elever positivt på frågan. Medelvärdet för andra omgången var 4,58 och 
medianen var 4 på en sexgradig skala. 
 
Fråga 10 var ”Vi som ordnar sommarforskarskolan vill att du både ska lära dig något 
samtidigt som du har roligt. Stämmer det?” Den första omgången svarade 98 % (40 av 41) 
positivt på frågan. Den andra omgången svarade 92 % (12 av 13) elever positivt på frågan. 
Medelvärdet för andra omgången var 5,23 och medianen var 6. 
  
Fråga 11 var ”Har du fått ny kunskap som du kommer att ha nytta av både i skolan och 
hemma?” Den första omgången svarade 95 % (39 av 41) positivt på frågan. Den andra 
omgången svarade 92 % (12 av 13) elever positivt på frågan. Medelvärdet för andra 
omgången var 5,31 och medianen var 6. 
 
Slutsatsen är att en övervägande del av eleverna uppfattade sommarforskarskolan som både 
rolig och lärorik. I den andra omgången av sommarforskarskolan kan en viss tendens ses att 
eleverna inte anser sig ha fått använda sig av de kunskaper de haft sedan tidigare. Många 
elever verkar anse att de har lärt sig något de kommer att ha användning för. Generellt 
uppfattas eleverna som övervägande positiva till aktiviteterna på sommarforskarskolan, vilket 
även inkluderar de utprovade uppdragen. 

4.3.2 Enkät 2 
Syftet med enkät 2 (se bilaga 4) var att undersöka vad eleverna mindes efter att en tid 
passerat, och förväntades alltså reflektera vilken kunskap som stannat kvar hos dem. Frågorna 
på enkät 2 var, i jämförelse med enkät 1, av mer öppen karaktär. Svaren som efterfrågades var 
av beskrivande karaktär. Totalt skickades 24 enkäter ut, en till varje elev och 13 svar 
returnerades. Detta ger en svarsfrekvens på 54 %. På grund av den låga svarsfrekvensen kan 
inga statistiskt säkerställda resultat tas fram.  
 
De två inledande frågorna var ställda så att eleverna skulle bli påminda om 
sommarforskarskolan och därigenom öka möjligheten att de skulle kunna uttrycka hur de 
upplevde de fyra uppdragen. De frågor som rörde uppdragen inleddes med en kort text: 

Under de två veckorna gjorde vi några olika laborationer. Jag undrar vad du kommer 
ihåg från dem. Du kan både skriva vad du lärde dig och hur du tyckte att de var. Vill du 
skriva mer än vad som får plats kan du använda baksidan av pappret. (se bilaga 4:2) 

De fyra uppdragen beskrevs sedan mycket kortfattat med en mening. Tre av de fyra 
uppdragen kompletterades med en bild, för att ytterligare stödja minnesprocessen hos 
eleverna. Nedan sammanfattas elevernas kommentarer generellt, per uppdrag. 
Kommentarerna återfinns i sin helhet i bilaga 5. 
 
Uppdrag 1: Tillverka sportdryck och genomföra en undersökning av statistisk typ 
Flertalet elever från båda omgångarna minns att sportdrycken var äcklig. Många skriver också 
att de minns att den inte fungerade, medan några enstaka skriver att de tror att den fungerade 
lite. Några elever kommenterade att de tyckte att uppdraget var kul och några att de lärde sig 
om vilka ingredienser som var i sportdrycken. Någon kommenterade också den statistiska 
undersökningen och att den kunde ha gjorts bättre. Inget svar utmärkte sig särskilt i en viss 
omgång, utan svaren var likvärdiga från båda omgångarna. 
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Uppdrag 2: Tillverka hudkräm 
Flera av eleverna som svarade kommenterade att Uppdrag 2 var jätteroligt. Flera uttryckte 
också att de ville göra om uppdraget. Några påpekade att krämen inte såg så tilltalande ut, 
men några sa å andra sidan att den fungerade bra. Tendensen som syns är att eleverna från den 
andra omgången minns mer teoretiska saker, såsom hur man får det polära vattnet att binda 
sig till det mer opolära fettet. Det är dock inte någon generell slutsats och kan mycket väl vara 
en slump. 
 
Uppdrag 3: Undersöka sinnena 
Av kommentarerna att döma tyckte ungefär en tredjedel av de som svarat på enkäten att det 
var roligt medan en tredjedel antingen tyckte att det inte var så kul eftersom de gjort detta i 
skolan förut, eller att de hade föredragit någon annan typ av laboration. Den sista tredjedelen 
mindes knappt uppdraget alls. Eleverna nämner i sina kommentarer olika stationer som gjort 
dem fascinerade, men ingen av stationerna står ut. Fem elever nämner smakstationen varav tre 
av dem nämner godiset. Fem elever nämner luktstationen. Ingen av omgångarna utmärker sig 
särskilt, möjligtvis minns eleverna från den andra omgången stationerna mer detaljerat. Detta 
kan dock bero på det faktum att de hade sommarforskarskolan två månader färskare i minnet, 
eller att de överlag var utförligare i sina kommentarer. 
 
Uppdrag 4: Framkalla fingeravtryck 
Merparten av eleverna verkar ha tyckt att uppdraget var roligt. Även elever som inte minns så 
mycket av själva uppdraget minns att de tyckte att det var roligt. Det är egentligen bara en 
elev som uttrycker missnöje med uppdraget då denne inte tror sig få användning för det i 
framtiden. Flera av eleverna verkar komma ihåg arbetsgången i uppdraget. Kommentarer som 
dyker upp är exempelvis att dragskåp användes, att kemi kan vara farligt och inte bara kul 
samt att det blev (lila) rök av joden. Kommentarerna för Uppdrag 4 ger tydligast skillnad 
mellan omgångarna. Merparten av eleverna i den andra omgången minns hur uppdraget 
utfördes medan eleverna i den första omgången mest minns att det var kul. Det är dock 
möjligt att detta beror på den lägre svarsfrekvensen från den första omgången. 
 
Av enkäterna att döma tyckte en övervägande del av eleverna vid det tillfället de svarade på 
enkäten att de flesta uppdrag hade varit roliga. Det uppdrag som står ut verkar dock vara 
uppdrag 3 som uppfattas som minst roligt. Det är inte möjligt att dra några ytterligare 
generella slutsatser om utfallet, särskilt med tanke på den låga svarsfrekvensen, men en viss 
trend, att eleverna vid omgång två minns fler detaljer kring uppdrag och mer teori, kan ses. 
Den positiva bild eleverna verkar ha fått diskuteras vidare i diskussionen, s. 26.  
 

4.4 Riktlinjer för Uppdragen 
De riktlinjer till materialet som utvecklats under arbetets gång finns som bilaga 7-15. De 
innehåller ett elevblad, med instruktioner riktade till eleverna, samt riktlinjer till handledare, 
med mer detaljerade beskrivningar av uppdragets upplägg. Som komplement till dessa 
formulerades även ett allmänt brev till framtida handledare om den pedagogik som ska 
användas. Brevet återfinns som bilaga 6. 
 
Det finns ett elevblad per uppdrag och de följer samma struktur: mål, förberedelser, 
experiment och uppföljning. Elevbladen är menade som ett stöd till eleverna i arbetet med 
uppdragen men måste kompletteras med adekvat vägledning av handledaren. Riktlinjerna till 
handledaren inleds med ett allmänt didaktiskt brev där grunderna för det sociokulturella 
perspektivet på lärande diskuteras. Detta görs utan fackspråk för att handledaren ska kunna 
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tillgodogöra sig lärandeteorierna utan att vara insatt i pedagogisk och didaktisk forskning. 
Riktlinjerna till handledaren fortsätter sedan med en beskrivning för varje uppdrag. Dessa 
beskrivningar följer samma struktur som elevbladen.  
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5 Diskussion 
 
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
skulle kunna användas som grund för ett läromaterial som skulle användas på en av 
AstraZeneca anordnad sommarforskarskola.  
 
Grundtanken i arbetet är att ett sociokulturellt perspektiv på lärande leder till att eleverna 
känner sig mer delaktiga och engagerade. Engagemanget leder i sin tur till att eleverna får 
möjlighet att behålla kunskapen även efter lärandesituationen. Resultaten som erhölls i direkt 
anslutning till genomförandet, genom handledarens dagboksanteckningar och observationer, 
visar att tre av de fyra uppdragen är engagerande för eleverna och skapar vidare diskussion 
och frågeställningar hos eleverna. Resultaten från Enkät 2 visar att en övervägande del av 
eleverna minns dessa tre uppdrag som roliga och att de dessutom minns många detaljer kring 
uppdragen.  
 
Uppdrag 3 har inte engagerat eleverna lika tydligt och de minns heller inte lika många 
detaljer. En anledning kan vara att upplägget av Uppdrag 3 är mer styrt på så sätt att det finns 
en tyst förväntan på vad eleverna ska uppleva och lära sig inbyggt i uppdraget. Vid ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande ska elevernas förkunskaper inte bara vara en tillgång 
utan även styra vad eleverna lär sig. Uppdrag 3 uppfyller i mindre grad de kriterierna, vilket 
bekräftas av resultaten från både observationer och Enkät 2. 
 
De resultat som framkommer av Enkät 1 visar att eleverna var mycket positivt inställda till de 
aktiviteter som genomfördes på sommarforskarskolan, vilket inkluderar de fyra utprovade 
uppdragen. Enkät 1 genomfördes i direkt anslutning till sommarforskarskolan. Dess syfte var 
att undersöka elevernas attityd till sommarforskarskolan och upplägget av 
sommarforskarskolan som en helhet. Resultaten härifrån förstärker slutsatsen att uppdragen 
uppfyller sitt syfte, samt även AstraZenecas syfte med sommarforskarskolan. 
 
Upplägget av uppdragen ska även efter formulerandet av de inledande elevfrågorna vara 
genomsyrat av det sociokulturella perspektivet på lärande. Med anledning av detta är det 
viktigt att de framtida handledare som i sommarforskarskolan eller annan verksamhet vill 
använda sig av uppdragen är eller blir insatt i huvuddragen och tankarna bakom ett sådant 
perspektiv. Den inledande text som formulerats till den som önskar använda sig av materialet 
har just detta syfte. En text som denna kan dock inte i sig garantera att undervisningen sedan 
bedrivs utifrån dessa pedagogiska teorier. Det är snarare högst troligt att handledaren har svårt 
att lösgöra sig från sina egna erfarenheter. Lärares yrkessocialisering påverkas till stor del av 
de erfarenheter denne fått vid den egna skolgången. Det är inte rimligt att tro att den inledande 
pedagogiska instruktionen ställer dessa erfarenheter på ända, men förhoppningen är ändå att 
handledaren ska utmanas till att formulera tankar kring vilka utgångspunkter denne själv vill 
ha för sin undervisning. 
 
Sommarforskarskolan är en frivillig daglägerverksamhet och urvalet av elever är därför inte 
representativt för en svensk grundskola. Eleverna som söker sommarforskarskolan förväntas 
redan ha ett naturvetenskapligt intresse och en drivkraft att lära sig något. Trots det positiva 
urvalet kan resultaten dock anses relevanta. Eleverna antas ha höga förväntningar på att 
sommarforskarskolan ska vara rolig och lärorik och ställer således höga krav på innehåll och 
genomförande. Resultaten från enkäterna visar att sommarforskarskolan levt upp till elevernas 
förväntningar och krav både gällande innehåll och genomförande. 



   Fyra uppdrag om människokroppen 
   Mikaela Andersson  

  27   

 
Metoden i examensarbetet har i vissa avseenden vållat problem. Handledaren har under 
sommarforskarskolans gång även varit observatör och dokumenterat vad som hänt. Det har 
funnits en konflikt mellan de båda rollerna genom att observatören inte kunnat förbli helt 
oberoende, och därigenom haft svårigheter att förbli objektiv. Framtida undersökningar av 
liknande slags skulle gagnas av att handledaren och observatören inte var samma person. 
 
De riktlinjer som tagits fram under arbetets gång har syftet att kunna användas av framtida 
handledare vid AstraZenecas sommarforskarskola. Uppdragen vilar på sociokulturell grund 
och uppfyller därigenom de krav som Skolverket och modern, pedagogisk forskning ställer på 
undervisning. Således uppfylls även ett av de krav för sommarforskarskolan som AstraZeneca 
ställer, att verksamheten ska följa skolplanen. 
 
Eftersom de materiella förutsättningarna för de två olika kursomgångarna skiljde sig markant 
kan uppdragen ses i två olika lärandemiljöer. Miljöerna kan mycket väl hittas på skolor runt 
om i Sverige och den första omgången får därför representera en skolmiljö med något mer 
knapphändiga resurser för laborationer, medan den andra omgången representerar en 
skolmiljö med större svängrum i experimentella avseenden. Uppdragen kan således användas 
i de båda olika typerna av skolmiljö. 
 
Föremål för vidare undersökning torde således vara om materialet även skulle kunna 
användas utanför sommarforskarskolans verksamhet, exempelvis i grundskolan eller 
gymnasieskolan. Det är utifrån denna studie inte möjligt att svara på detta, men med tanke på 
att det sociokulturella perspektivet på lärande efterfrågas som perspektiv på undervisningen i 
den moderna svenska skolan är det högst rimligt att dessa uppdrag får ligga till grund för en 
studie i skolmiljö. Det kan dock finnas behov av omarbetning av uppdragen för att de ska 
passa den kontinuerliga undervisningssituation som skolan är, till skillnad mot de två 
isolerade veckor som sommarforskarskolan utgör. I skolan ställs också högre krav på 
bedömningsmöjligheter, vilket i utformandet av detta inte tagits hänsyn till. 
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AstraZenecas interna dokument om syftet med sommarforskarskolan 
 
Sommarforskarskolan 
 
Inom ramen för ansvarsfullt företagande erbjuder AstraZeneca en sommarforskarskola för 
barn till AstraZeneca anställda samt deras klasskamrater.  
Sommarforskarskolan pågår under två veckor och utgår från en vetenskaplig frågeställning 
och arbetar utefter ett vetenskapligt förhållningssätt. 
 
Syftet är att öka och stimulera intresset bland elever i grundskolan och på gymnasiet främst 
inom det naturvetenskapliga området. Genom att den vetenskapliga inriktningen följer 
skolplanen kommer eleverna att få fördjupade kunskaper. Då eleverna själva praktiskt arbetar 
med en frågeställning ser de sambandet mellan teori och praktik. 
 
Handledarna kommer från universitet och högskolor och har själva bedrivit forskning. Många 
av dem är också engagerade i Förbundet Unga Forskare.   
 
Målet är att alla eleverna ska finna det naturligt att fortsätta på gymnasiets naturvetenskapliga 
linje och vidare på högskola/universitet inom områden prioriterade av AstraZeneca. En del av 
den naturligheten följer av att handledarna själva kommer från dessa områden på universitetet. 
 
De elever som erbjuds delta, har sommarlov mellan åk 7-8, 8-9, 9-gymnasiet samt gymnasiet. 
Varje grupp består av 15- 20 elever och har två handledare. Handledarna väljer inriktning på 
sin forskning och eleverna delas in i mindre grupper med såväl teoretiska som praktiska 
delmoment. Eleverna kommer att tränas i laborativt arbete, problemlösning, samt att själva 
leta upp och presentera information. 
 
Sommarforskarskolan inleds med ”lära känna varandra aktiviteter” och avslutas, sista dagen, 
under glada former med posterpresentation för föräldrar och syskon samt kaffe, glass och 
tävling för föräldrarna. 
 
[De två sista styckena är bortplockade av konfidentialitetsskäl, författarens anmärkning] 
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Enkät 1 
 
 
Enkät till deltagare i Sommarforskarskolan 
Veckorna 32 +33 
 
 
Du har under två veckor deltagit i sommarforskarskolan. 
 
Vi skall fortsätta med forskarskolan även nästa år. Därför vill jag be dig om hjälp med 
en utvärdering. 
Jag vill att du fyller i enkäten och ger den till din handledare.  
 
Du behöver inte skriva ditt namn men jag vill veta i vilket forskarlag du deltagit. 
 
Jag kommer att göra en sammanställning som ska hjälpa oss till nästa års 
sommarforskarskola. 
 
 
Dina åsikter är viktiga för oss eftersom vi vill göra sommarforskarskolan så bra som möjligt. 
 
 
 
Tack för hjälpen. 
 
 
 
Ewa och alla handledare 
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Forskarlag: 
 
Fråga 1 
 
Denna sommar har kursen varit under veckorna 32 + 33. Tycker du att det var det bästa 
veckorna för en sommarkurs? 
Ja 
Nej 
Om nej, jag tycker att kursen borde gå veckorna …………….. 
 
 
Fråga 2 
 
Du har börjat kl 09.00 och slutat kl 15.00. Tycker du att det har varit bra? 
Ja 
Nej 
Om nej, jag tycker att vi skall börja och sluta klockan ……………. 
 
 
Fråga 3 
 
Kursen har pågått i två veckor. Tycker du att det har varit bra? 
Ja 
Nej 
Om nej, jag tycker att kursen borde ha varit ………… stycken veckor. 
 
 
Fråga 4 
 
Om du tittar på programmet så innehållet det två delar, ett forskningsprojekt och ett socialt 
program. 
 
Vad tycker du om programmet som helhet för sommarskolan? 
 
Kryssa för det du tycker passar bäst: 
 
Dåligt      Mycket bra 
 
1 2 3 4 5 6  
 
Det som var bra var att ………………… 
 
 
Det som var dåligt var att ……………… 
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Fråga 5 
 
Vad tycker du om ditt forskningsprojekt? 
 
 
Kryssa för det du tycker passar bäst 
 
Dåligt      Mycket bra 
 
1 2 3 4 5 6  
 
Det som var bra var att ………………… 
 
 
Det som var dåligt var att ……………… 
 
 
Fråga 6 
 
Vad tycker du om de aktiviteter som handledarna hade med er utanför själva forskningen? 
 
Kryssa för det du tycker passar bäst 
 
Dåligt      Mycket bra 
 
1 2 3 4 5 6  
 
Det som var bra var att ………………… 
 
 
Det som var dåligt var att ……………… 
 
 
Fråga 7 
 
Vad tycker du om sommarforskarskolans lärare/handledare, deras sätt att ta hand om dig? 
 
Dåligt      Mycket bra 
 
1 2 3 4 5 6  
 
Det som var bra var att ………………… 
 
 
Det som var dåligt var att ……………… 
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Fråga 8 
 
När du anmälde dig till sommarforskarskolan så hade du säkert en hel del förväntningar. 
Blev det som du hade tänkt dig? 
 
Nej      Ja 
 
1 2 3 4 5 6  
 
 
Ja därför att  ………………… 
 
Nej därför att  ……………… 
 
 
Fråga 9 
 
Har du fått använda din egen kunskap? 
 
Nej      Ja 
 
1 2 3 4 5 6  
 
 
Fråga 10 
 
Vi som ordnar sommarforskarskolan vill att du både ska lära dig något samtidigt som du har 
roligt. 
 
Stämmer det? 
Nej      Ja 
 
1 2 3 4 5 6  
 
Ja därför att  ………………… 
 
 
Nej därför att  ……………… 
 
 
Fråga 11 
 
Har du fått ny kunskap som du kommer att ha nytta av både i skolan och hemma? 
 
Nej      Ja 
 
1 2 3 4 5 6  
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Fråga 12 
 
Nu är sommarforskarskolan slut. Tänker du att du ska jobba med något liknande som vuxen? 
 
Nej      Ja 
 
1 2 3 4 5 6  
 
 
 
 
 
Sista frågorna: 
 
Vad ska vi som ordnar sommarforskarskola till nästa år tänka på? 
 
 
 
Kommer vi att få se dig i Sommarforskarskolan nästa sommar? 
 
 
 
TACK för din hjälp 
Ewa  
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Sammanställning av kommentarer från Enkät 1 
 
Sammanställning av enkätundersökning 
Sommarforskarskolan 2008 
 

 
 
Totala antalet deltagare i Sommarforskarskolan 2008:  
243 stycken 
 
Totala antalet enkäter:  
191 stycken 
 

 
 
Sammanställning enligt ort och årskurs 
 
Kommun B samt Kommun C, årskurs 7-8  
(sommarforskarskolan i Kommun C gick parallellt med den i Kommun B) 
 
Denna grupp tyckte att de lärde sig mycket, att det var roligt med labbar och de hade kul 
 
De önskade mer integrering med de äldre grupperna 
 
Ibland var det för mycket teori 
 
Nästan hälften av deltagarna i denna grupp önskade att börja en timme senare och sluta en 
timme senare 
 
Handledarna var hjälpsamma och lärde ut på ett bra sätt 
 
Studiebesöket var roligt  
 
Sommarforskarskolan var bättre än vad de förväntat sig 
 
Till nästa år önskade de sig mer laborering  
 
Enligt enkäten tackade ingen nej till att komma tillbaka till Sommarforskarskolan nästa år 
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Kommun A, årskurs 6-7, samt angränsande kommun, årskurs 7-8 
 
 
De tyckte att veckorna var passande men dagarna lite för långa 
 
Många tyckte att det skulle vart 3 veckor istället för 2 
 
De tyckte att Sommarforskarskolan var intressant och rolig, men det var lite för mycket teori 
 
Det var roligt med mycket laborationer 
 
Handledarna var tydliga och bra på att lära ut  
 
Sommarforskarskolan var roligare än va de trott 
 
Alla hade haft kul och lärt sig något bra 
 
Att tänka på tills nästa år är att ha kortare dagar, bättre mat och mer laborationer 
 
Häften av alla deltagare i denna grupp var säkra på att de skulle komma tillbaka till nästa år 
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Enkät 2 
 
Hej SFS-elever! 
 
Jag hoppas att ni har haft det bra både under höstterminen och över jullovet. Just nu skriver 
jag om de experiment vi gjorde på sommarforskarskolan och jag undrar nu vad ni tyckte var 
bra, mindre bra och varför. Jag skulle uppskatta om du kunde hjälpa mig genom att svara på 
frågorna och skicka dem till mig i det frankerade kuvertet senast 1 mars, 2009. Tack för din 
hjälp!  
 
 
 
 
Jag gick på Sommarforskarskola i: 
 
 
 Kommun A         Kommun B 
 
 
Det jag minns allra mest från Sommarforskarskolan var: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vill du gå på sommarforskarskolan även i sommar, 2009? Kan du motivera ditt svar? 
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Under de två veckorna gjorde vi några olika laborationer. Jag undrar vad du kommer ihåg från 
dem. Du kan både skriva vad du lärde dig och hur du tyckte att de var. Vill du skriva mer än 
vad som får plats kan du använda baksidan av pappret. 
 
Framkallning av fingeravtryck med jodånga. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stationer där vi testade syn, smak, känsel, lukt och till sist hörsel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 4:2 



   
  
 

 

 
Att tillverka och testa sportdryck.  
Vad minns du av det vi kom fram till?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att tillverka hudkräm.  
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 Sammanställning av svaren från Enkät 2 
 
Sammanställning av resultat från halvårsenkät februari-mars 2009 
13 enkäter skickades efter 8 månader till eleverna i Kommun A, 5 svarade 
11 enkäter skickades efter 6 månader till eleverna i Kommun B, 7 svarade 
 
Det jag minns allra mest från sommarforskarskolan var: 
Kommun A: 
– När vi gick på geggan gjord av potatismjöl och vatten, det var en speciell känsla. 
– Jag minns mest när vi hade Mentos i cola. 
– Att det var kul att göra alla experiment. 
– När vi kollade fingeravtryck med jod ånga. 
– När vi gick på vatten (vatten + potatismjöl). Resten kommer jag faktiskt inte ihåg så mycket 
av. 
Kommun B: 
– Atomens uppbyggnad. 
– Väldigt mycket. Alla labbar var roliga på sitt sätt. Det var också väldigt kul att träffa nya 
kompisar. Det var också väldigt kul att lära sig mer om fysik, fast ibland kunde det vara 
väldigt komplicerat. 
– Kompisar och ledarna. Labbarna var roliga så dem kommer man också ihåg. 
– Hur roligt vi hade det och hur många vänner och kunskaper jag fick. 
– Alla personer man träffade. 
– Kaffet, kompisar, experiment & handledarna. 
– De olika labbarna, alla minnen som vi hade på lektionerna. 
 
Vill du gå på sommarforskarskolan även i sommar, 2009? Kan du motivera ditt svar? 
Kommun A: 
– Ja, det vore kul. Jag får se om jag har tid de veckorna. 
– Jag har inte bestämt än. 
– Jag har inte bestämt mig än, men i så fall bara om det blir samma lärare. 
– Ja, jag vill gå på sommarforskarskolan även i sommar för att jag tycker att NO är roligast i 
skolan. Det är intressant och det är roligt att lära sig mer om sånt även på sommaren så har 
man kunskap när skolan börjar. Man lär sig på ett roligt sätt. 
– Kanske, det kan vara kul. Det beror på om OFIC (fotbollslägerskola) har bytt vecka eller 
inte. 
Kommun B: 
– Ja och Nej. Ja, för att jag lärde mig så mycket och träffade fantastiska människor på köpet. 
Nej, för att det räcker med just den här sommaren. Allt var nytt och spännande och så skulle 
det inte kännas om jag skulle åka dit en gång till. 
– Ja, det är klart. För många av kompisarna som gick där förra året kommer att gå där i år 
också, och för att få labba lite svårare labbar än i skolan vilket är jättekul (fast vi kommer inte 
att kunna labba i skolan alls för den har brunnit upp…). 
– Kanske, det var ganska jobbigt eftersom jag behövde åka bil dit (bor långt ifrån). Men det 
var väldigt roligt där så jag kan tänka mig att gå igen. 
– Ja, jag vill för att det var så roligt och lärorikt. Sen även för att träffa mina gamla kompisar. 
Tyvärr tror jag inte att jag hinner i år. 
– Ja! Jag vill gärna gå på sommarforskarskola i år igen. Det skulle vara kul att träffa alla igen. 
Lite nya labbar och sånt. 
– Kanske. 
– Ja, för det kan hjälpa mig att få mer kunskap om ämnet kemi.  
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Vad kommer du ihåg av de olika laborationerna? Vad lärde du dig och hur tyckte du att de 
var? 
 
Att tillverka och testa sportdryck. Vad minns du av det vi kom fram till? (Uppdrag 1) 
Kommun A: 
– Jag minns faktiskt inget av tillverkningen. Jag minns att den inte gjorde någon skillnad när 
vi testade den. 
– Att den inte funkade och att den inte smakade så gott. 
– Den funkade inte, sedan var den inte så god. 
– Jag kommer ihåg att min sportdryck var ful och äcklig precis som läsk. 
– Vi hade vatten och lite andra saker som något slags socker, karamellfärg och citronsaft och 
blandade i en vattenflaska. Det var inte så jättegott och jag tyckte inte att den verkade på mig, 
fast det hjälpte mot törsten. Jag tror att vi kom fram till att laget som drack sportdryck var 
bättre än det laget som inte drack. Det var kul att göra en egen sportdryck för jag har alltid 
undrat vad som gör att man orkar mer om man dricker sportdryck, och nu vet jag. 
Kommun B: 
– Jag kommer inte ihåg vilka ingredienser som vi förutom druvsocker hade i men jag kommer 
ihåg att vi fick ett resultat som var positivt och man orkade längre. 
– Det jag mindes mest var att min sportdryck var väldigt äcklig! Fast det var kul att spela 
fotboll för att testa sportdrycken. Som tur var behövde jag inte vara de som testade sina 
sportdrycker. Jag tror att vi kom fram till att för enstaka personer så hjälpte sportdrycken lite, 
men inte så mycket. 
– Alla fick tillverka sin egen sportdryck. Sedan delade vi upp gruppen i två fotbollslag, ett 
som drack bara vatten och ett som drack sportdryck. Sportdrycken var äcklig och gjorde ingen 
skillnad. 
– Att vi inte märkte någon större skillnad, men att det är bättre med en hemmagjord än de man 
köper. Vi borde märkt skillnad men vi upptäckte det var svårt att mäta. Det går inte att 
jämföra två olika personer så vi kom fram till att undersökningen behövde vara bättre för att 
få ett korrekt resultat. 
– Vi kände inte jättemycket skillnad på utan och med ( testade genom att spela fotboll). Vi 
använde vatten dextros och lite salt. 
– Nej, jag minns inte riktigt. Jag tror att ”vatten-laget” faktiskt vann över ”sportdrycks-laget” i 
fotbollsmatchen. 
– Man kan göra en egen sportdryck och det är inte så svårt, men jag kommer nog hålla mig till 
de köpbara i affären. 
 
Att tillverka hudkräm (Uppdrag 2) 
Kommun A: 
– Jag använde aldrig hudkrämen. 
– Den blev fet och bra men utseendet var inte så tilltalande. 
– Den var bra och fet, men den såg ganska äcklig ut. 
– Jag minns ingenting om hudkrämen. 
– Vi tog olika saker. Jag tror det var olivolja, doftolja och andra saker som jag inte kommer 
ihåg. Min hudkräm funkade jättebra och det var jättekul att göra den också. Det skulle jag 
vilja göra igen. Jag lärde mig vad som brukar finnas i en hudkräm och vad som gör att man 
blir lenare och att man behöver sakerna som finns i den för att handen mår bättre. 
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Kommun B: 
– Det här var skitkul. Jag har kvar min och den funkar riktigt bra. Jag ska nog göra om det här 
igen och igen och igen. Det blev så himla bra. Favorit! 
– Det tyckte jag var den roligaste labben (eller kanske den näst roligaste, för det var även kul 
att titrera). Jag minns att vi hade span80 som kunde binda både olja och vatten (polära och 
opolära ämnen). Det var bra att man kunde ta med egen doft & ha i hudkrämen. 
– Vi hade i de olika ingredienserna, sen hällde vi i något som skulle få det att lukta. Sen 
färgade vi dem. 
– Det var spännande att se även olja kan lösas upp i vatten om man vet hur. 
– Minns jag inte så mycket av. Jag gjorde en hudkräm som doftade jordgubb och vanilj. 
Någon gjorde med coca cola. 
– Det blev bra. Och ingredienserna var: olivolja, TGI (anm: namn på fabrikat som syns på 
bild i enkäten) och sedan minns jag inte mer. 
Detta var den roligaste labben. Det som gjorde den rolig var nog att det var ganska mycket 
man skulle göra, mycket att tänka på, men resultatet blev jättebra. 
 
Stationer där vi testade syn, smak, känsel lukt och hörsel (Uppdrag 3) 
Kommun A: 
– Det var olika stationer där man prövade olika sinnen. En station var att vi kollade på olika 
lappar och teckningar vi kollade synen på. En annan station var där vi smakade godisar som 
var salta, sura och söta och så var det olika drycker t ex kaffe och saft som vi skulle smaka på. 
Vi fick känna på olika temperaturer på vatten och sedan fick vi lukta på olika saker och gissa 
vad det var. Vi stod i en ring och en stod i mitten och skulle ha ögonbindel på sig. Alla i 
ringen skulle låta med något och då fick den i mitten gissa var det kom ifrån. Det här var kul 
därför att man testade sina sinnen och det var kul hur man reagerade på olika saker. 
– Jag var inte med. 
– Det var kul och man lärde sig mycket. 
– Jag minns att synvillorna var imponerande men tyvärr minns jag knappt något om resten. 
Kommun B: 
– Har vi gjort så många gånger i skolan så det var inte så speciellt tyckte jag. 
– Vi åt godis! Vi undersökte var på tungan man kände sur, salt, sött och besk smak. Det var 
kul för alla kände smaken på olika delar av tungan. Vi såg på synvillor, det var kul när det 
funkade, jag såg t ex inte jesusfiguren. Vi fick lukta på kanel eller vaniljsocker & sedan på en 
blandning av dem. Då luktade man bara den andra man inte luktat på innan. Det var ett coolt 
experiment. Jag trodde faktiskt att det inte skulle fungera. Vi testade hörseln m h a provrör 
och ärtor. Det funkade inte jättebra för alla plingade typ samtidigt. Men jag provade aldrig att 
stå i mitten & lyssna heller… 
– Jag kommer ihåg smak, känsel, syn och lukt. Smak: Man skulle smaka olika saker och säga 
vad det var. Lukt: Skulle man lukta på kanel och vaniljsocker. Känsel: Skulle man ha 
händerna i varmt och kallt vatten. Syn: Var olika synvillor. 
– Det var helt okej. Man har ju gjort sådant sen dagis. Däremot var genomgången innan 
intressant med Umami. Hur man kunde lura näsan var också intressant.  
– Vi fick lukta på kanel och vaniljsocker. Titta på olika konstiga bilder och beskriva dem. 
Smakstationen, där fick vi smaka på beskt, surt sött och vi fick äta sött surt och salt godis. 
Känsel och hörsel minns jag inte. 
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– Denna lab var en tvungen att vara ganska uppmärksam på, t ex för att kunna känna vad det 
var för lukt, mm. Fastän den här var ganska rolig så tyckte jag att alla de andra var bättre. Jag 
gillar mer att göra en ”riktig” lab om man kan uttrycka sig så. 
– Jag kommer inte ihåg mycket om syn, känsel och hörsel. Men jag kom ihåg att man fick 
smaka på olika sorters vatten och man skulle smaka på vilket som var vilket och när det gällde 
lukt så var det nog i princip samma sak att man får lukta istället för att ta reda på vilken som 
är vilken. 
 
Framkallning av fingeravtryck med jodånga (Uppdrag 4) 
Kommun A: 
– Det var rätt häftigt men också lite krångligt (om jag minns det rätt). 
– Jag kommer inte ihåg så mycket, men det var ganska kul. 
– Jag var inte med den gången. 
– Det var jättekul. Vi skulle ta ett papper och trycka ett finger på det. Sedan skulle vi ha jod 
och tända på det så att det blev rök av joden. Sedan syntes fingeravtrycket på pappret. Jag 
lärde mig ett nytt sätt att kolla fingeravtryck på. Det var kul att se hur mitt fingeravtryck 
verkligen såg ut. 
Kommun B: 
– Jag kommer ihåg att vi la ner pappersbitarna i glasbehållaren och sedan la in dem i ett skåp 
där jodånga får verka. 
– På den här labben minns jag ganska mycket. Att man kunde framkalla fingeravtryck på det 
här sättet visste jag inte innan. Detta var en ganska enkel lab, men det kan vara bra ibland.  
– Gick bra. Jag fick lära mig att poliser använder detta vid framkallning av sina misstänktas 
fingeravtryck. Det blev lila ånga i provröret och på pappret där våra fingeravtryck fanns 
bildades ett brunt avtryck. Men färgen varade max 3 timmar efter experimentet. Jag har kvar 
pappersbiten, men den är vit. 
– Det var kul att se hur mycket avtryck man lämnar efter sig. Och lite cool var det att vi fick 
använda de skåpen. Då förstår man att kemi kan vara farligt, inte bara kul. 
– Jag kommer ihåg att man tog sitt papper med avtrycket och satte ner i en burk med 
jodkristaller och sen in i ett dragskåp. Så började det ryka lite sen såg man avtrycket. 
– Att man först skulle trycka tummen mot ett speciellt papper. Pappret stoppade vi sedan i en 
bägare. Sen kom läraren med jod, då skulle man snabbt sätta på en plastmugg, sen bildades 
lila jodånga och fingeravtrycket började synas, det blev brunt. Jag tyckte att det var en kul lab 
(sånt här får man aldrig göra i skolan!) 
– Det var väl kul, men det kommer jag nog inte ha användning för någon gång i mitt liv. Inte 
min favoritlab. 
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Allmän pedagogisk introduktion till handledare 
 
Allmän pedagogisk introduktion för handledare vid sommarforskarskolan 
 
Materialet är framtaget som stöd till handledare vid AstraZenecas sommarforskarskola, men 
kan även användas av andra som önskar jobba enligt teorier om undersökningsbaserat lärande. 
Det övergripande temat för materialet är Kroppen men lika viktigt är att eleverna inbjuds att ta 
del av den naturvetenskapliga traditionen. Materialet innehåller riktlinjer för fyra uppdrag till 
såväl elever som handledare samt listor på materiell. Elevbladen är menat som 
kopieringsunderlag. Riktlinjerna till handledare inkluderar dels en inledande introduktion i 
den pedagogik som uppdragen bygger på och dels specifika riktlinjer för varje uppdrag. Du 
som handledare rekommenderas att ta dig tid att läsa och sätta dig in i den pedagogiska 
introduktionen. Det är på denna grund som uppdragen vilar och detta tankesätt ska genomsyra 
det arbete du gör tillsammans med eleverna.  
 
Enligt Nationalencyklopedin betyder begreppet pedagogik ”vetande och metoder som 
tillämpas i uppfostran och undervisning”. Annorlunda uttryckt är det de tankar du har om hur 
en människa lär som kommer till uttryck när du undervisar, oavsett om dessa är medvetna 
eller ej. Två besläktade frågor är viktiga i detta avseende: den första är var kunskap finns och 
den andra är hur lärande sker. De fyra uppdragen i detta material grundar sig på en teori 
kallad det sociokulturella perspektivet på lärande. Enligt denna teori existerar kunskap varken 
utanför individen som en egen sanning eller inuti individen som en subjektiv konstruktion, 
utan kunskap måste kopplas till den handling vid vilken kunskapen uppstår. Med andra ord, 
kunskap existerar endast i ett givet sammanhang; i ett samspel mellan individen och dess 
omgivning. Kunskap är således inte ett överförbart budskap som kan ges från en person till en 
annan, utan det är en subjektiv upplevelse som leder till en utökad varseblivning av 
omgivningen. Därför kan inte heller lärande ske i en isolerad miljö utan måste ske i ett socialt 
samspel – med omgivningen och med andra människor. Att lära sig innebär att sätta sig in i 
den tradition som ett visst ämnesområde har och sedan kunna använda sig av modeller och 
begrepp som ingår i traditionen. Det innebär att individen blir en del av ämnets gemenskap. I 
och med att kunskapen grundar sig på den subjektiva upplevelsen så är också de förkunskaper 
som individen har grundplåten till den nya kunskapen. Den sammanlagda kunskapen om ett 
ämnesområde blir alltså summan av alla de subjektiva uppfattningar om ämnet som finns i 
samhället. 
 
För dig som handledare innebär detta att eleverna som kliver in i klassrummet inte bara är de 
som ska lära sig utan även de som styr vad de lär sig. Du ska inte bara anpassa undervisningen 
efter elevernas förkunskaper, du ska basera undervisningen på dem. Ditt uppdrag som 
handledare är att skapa en miljö som möjliggör att eleverna på bästa möjliga sätt får ta del av 
den naturvetenskapliga traditionen och uppleva den så att de känner att de blir en del av den. 
Du kan inte styra över exakt vad de lär sig, utan bara bjuda in dem till demokratiska samtal 
som leder deras kunskapsutveckling framåt. Låt fantasin få utrymme och våga släppa 
kontrollen. Det är eleverna som ska vara drivkraften i lärandet och eleverna som har ansvaret 
för sitt eget lärande. Din roll är att stötta dem i sitt sökande.  
 
Lycka till! 
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Uppdrag 1 – Elevblad  
 
Uppdragets mål 
Du ska få tillverka en sportdryck som hjälper till att återställa kroppen efter träning. Genom 
att göra det lär du dig mer om vad kroppen behöver för att fungera.  
 
Du ska sedan få planera en liten undersökning tillsammans med dina klasskamrater för att 
undersöka om sportdrycken fungerar. Genom att planera och genomföra undersökningen lär 
du dig mer om hur man testar en produkt innan den hamnar i affären. 
 
Förberedelser 
För att fungera behöver kroppen olika sorters bränsle. När man har tränat hårt behöver 
kroppen ibland fylla på förråden. En sportdryck kan hjälpa till att återställa balansen. Vad tror 
du kroppen behöver? Vilka ingredienser behöver du ha i din sportdryck? 
 
Experimentet 
När ni tillsammans har kommit fram till ett recept för sportdryck är det dags att tillverka den. 
Smaksätt den som du vill och spara till dess att ni ska genomföra undersökningen. 
 
Uppföljning 
Nu är det dags att planera undersökningen. Har du några erfarenheter sedan tidigare av 
statistiska undersökningar? Hur tycker du att man ska ta reda på om sportdrycken fungerar? 
Tänk igenom hur du skulle vilja lägga upp er undersökning! 
 
När ni har planerat undersökningen ska ni genomföra den för att sedan sammanställa 
resultatet. Hur gick det? Kan ni dra några slutsatser? 
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Uppdrag 1 – Riktlinjer till handledare 
 
Uppdragets mål 
I detta uppdrag får eleverna tillverka sin egen sportdryck av ingredienser som är lätta att få tag 
på, för att sedan undersöka om den fungerar. För att göra det planerar de tillsammans en 
undersökning av statistisk typ och utvärderar sedan sitt resultat. Tanken är att de ska få en 
inblick i hur företag gör då de testar sina produkter och vad som krävs av en statistisk 
undersökning. Uppdraget utgår från frågeställningen Vad behöver man dricka för att kroppen 
ska återhämta sig efter träning? 
 
Förberedelser 
Enligt de mål eleverna ska ha uppnått i de naturorienterade ämnena ska eleverna efter det 
femte skolåret känna till viktiga organ i människokroppen, samt kunna diskutera vikten av 
goda hälsovanor. Inled därför uppdraget med att fråga eleverna vad de vet om vad kroppen 
behöver som bränsle. Låt dem sedan reflektera över sina erfarenheter av fysisk aktivitet samt 
kroppens behov i samband med det och hjälp dem att koppla ihop det. Formulera med hjälp 
av era kunskaper en frågeställning som ni kan undersöka. Tillsammans med eleverna tar du 
sedan fram ett ungefärligt recept på sportdryck. Du kan sedan plocka fram receptet lite längre 
ner på denna sida. 
 
Experimentet 
Sportdrycken tillverkas med hjälp av vanligt kranvatten i vilken behållare som helst, till 
exempel kan du låta eleverna ta med en flaska hemifrån. Receptet är som följer. 
 
1 liter vatten 
1 g salt, ca 1 kryddmått 
25-50 g druvsocker eller fruktsocker, ca 0,5 dl 
Lite pressad citron eller apelsin som smaktillsats 
 
Erbjud en eller två standardsmaker men låt även eleverna komma på egna varianter på 
smaksättning. Anpassa receptet efter smaksättningen, till exempel om någon elev vill 
smaksätta med saft eller läsk bör mängden druvsocker minskas. Påminn gärna eleverna att de 
ska dricka sportdrycken, så att de inte blir för ivriga med smaksättningen. 
 
Det är mycket olämpligt att tillverka sportdrycken i laborationsmiljö där det förekommer 
kemikalier. Det är också mycket olämpligt att använda kärl som tidigare använts för kemiska 
experiment vid tillblandningen. Men passa på att låta eleverna väga upp ingredienserna med 
största noggrannhet på en snabbvåg. Ge dem muffinsformar att väga upp i och forma till en 
pip när ingredienserna hälls ner i flaskan. Muffinsformarna kan sedan kastas. 
 
Om eleverna tar med sig egna flaskor är det troligt att deras flaskor kommer att kunna 
innehålla olika volymer vätska. Eleverna får då omvandla värdena i receptet ovan till mått 
som passar just deras flaska. När drycken ska blandas kan det vara en god idé att inte tillsätta 
all vätska på en gång. Om eleverna först fyller sin flaska till hälften och sedan tillsätter övriga 
ingredienser är det lättare att skaka flaskan så att allting löser sig ordentligt. När det mesta av 
saltet och sockret löst sig kan resten av flaskan fyllas upp.  
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Uppföljning 
Det naturorienterande ämnet i grundskolan syftar till att eleverna lär sig använda välgrundade 
argument, respekterar systematiska undersökningar samt anammar idealet om öppenhet inom 
ämnet. En undersökning av statistisk typ som eleverna får genomföra på egen hand är ett 
instrument för detta. Inled diskussionen om undersökningen med att eleverna får berätta om 
de tidigare upplevt en statistisk undersökning. De kan ha läst om en i tidningen, deltagit i en 
eller hört berättas om en i skolan. Ur elevernas tidigare erfarenheter kan du som handledare 
sedan ställa frågor om hur de tycker att en undersökning ska utformas. Tillsammans utformar 
ni därigenom en undersökning som ska undersöka sportdryckens effekt. 
 
Om eleverna fastnar för att göra en enkät kan du fråga vilka frågor som ska finnas med och 
diskutera deras relevans, medan om eleverna fastnar för intervjuer kan du fråga vem som ska 
intervjua och hur det då ska dokumenteras. Låt dem fundera över hur undersökningen blir 
objektiv och att redan i förväg fundera över hur resultaten ska kunna tolkas. 
 
Tanken är att eleverna ska undersöka effekten av sin sportdryck genom att utöva en fysisk 
aktivitet. Den fysiska aktiviteten kan antingen planeras i förväg av dig som handledare eller 
väljas av eleverna själva, lite beroende på lokalernas förutsättningar. Det senare kan medföra 
diskussioner kring huruvida tillexempel fotboll eller basket är roligare, men ger eleverna 
möjlighet att utforma undersökningen ännu mera självständigt. Eleverna kan utföra den 
fysiska aktiviteten i grupp, som exempelvis en fotbollsmatch, eller smågrupper. I smågrupper 
kan det vara enklare för dem att enas om aktivitet. Det kan även vara bra att utse en eller ett 
antal personer som ansvarar för undersökningen under aktivitetens gång – en delar ut och en 
samlar in enkäter eller en genomför intervjuer och en går efter och antecknar, som exempel. 
 
Det är viktigt att du framhåller att undersökningen är det viktiga och inte hur fort man 
springer eller vilket lag som vinner. Undersökningen utgår ifrån individen och sportdryckens 
effekt – eller icke-effekt – och vinst eller inte spelar därför ingen roll. Det som är intressant är 
individens upplevelse av sportdryckens effekt.  
 
Utnyttja gärna din omgivning – kanske finns ett företag i närheten som kan ta emot er och 
berätta om hur de testar sina produkter innan de kommer ut på marknaden, eller så kan ett 
lokalt idrottslag ta emot er på en träning. Använd fantasin! 
 
Efter den fysiska aktiviteten måste resultaten sammanställas och diskuteras. Detta kan ni göra 
på flera sätt och styrs självfallet av val av metod från början. Resultatet kan exempelvis 
sammanställas som en tabell på tavlan, om sådan finns. Låt diskussionen utgå från vad 
eleverna kan se för resultat av undersökningen och dra slutsatser därefter. Det är i detta läge 
viktigt att inte dra några slutsatser som inte visas av undersökningen. Det är möjligt att den 
enda slutsatsen som kan dras är att det inte går att säkerställa sportdryckens effekt, utan att en 
större, mer kontrollerad undersökning är nödvändig. Det är även möjligt att det går att dra 
slutsatser som inte har med sportdryckens effekt att göra, såsom ”om man anstränger sig blir 
man trött”.  
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Låt elevernas tankar få fritt spelutrymme. Diskussionen kan till exempel komma att handla 
om placebo och skillnaden mellan fysiska och psykiska effekter eller om hur elevernas 
undersökning kunde ha gjorts annorlunda för att få ett mer lättanalyserat eller rättvisande 
resultat. Alla tankar är relevanta och ska uppmuntras och diskussionen behöver inte ge ett 
konkret svar. Syftet med den avslutande diskussionen bör snarare vara att eleverna tillåts 
tänka igenom vad de gjort och hur de skulle kunna utveckla sin undersökning. 
 
Lycka till! 
 
Materiell 
Förutsatt att kranvatten finns att tillgå och att eleverna tar med sig egna flaskor behövs för 16 
elever 
 
20 gram salt (räkna med spill!) 
800 gram Dextropur eller liknande, två paket 
2 flaskor pressad citron eller lime 
Ev. 1 paket muffinsformar 
Ev. snabbvåg 
Sportutrustning till den fysiska aktiviteten 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 8:3 



   
  
 

 

 Uppdrag 1 – Enkät för undersökning av sportdryckens effekt 
 
Här följer ett exempel på en enkät som kan användas vid genomförandet av uppdrag 1. 
Enkäten är autentisk och skapad eleverna vid utprovandet av uppdragen. 
 
 
 
 
 
 
 
När fyller du i den här enkäten? 
 
 FÖRE  I HALVLEK  EFTER 
 
 
 
Hur trött är du? 
 

1 2 3 4 5 

Helt utvilad Uppvärmd Ganska trött Riktigt trött Blodsmak 

 
 
 
Ansträngde du dig? 
 
JA LITE NEJ 
 
 
 
Om du dricker sportdryck, tycker du att du märker någon skillnad mot hur det brukar kännas? 
 
JA LITE NEJ 
 
 
 
 
Tack för din medverkan!!! 
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Uppdrag 2 – Elevblad  
 
Uppdragets mål 
I det här uppdraget ska du få tillverka en hudkräm och utveckla din egen produkt. Du lär dig 
om huden – kroppens största organ – men får också fundera över vad man ska tänka på när 
man designar en produkt.  
 
Förberedelser 
I många reklamer säger man att huden ska återfuktas. Då borde det väl räcka att hälla vatten 
över huden – eller? Hudkrämer innehåller en massa annat med fina namn. Är de hudkrämerna 
bättre än andra? Fundera över varför det finns hudkrämer och vad de innehåller. Vad vill du 
ha i din hudkräm? 
 
Experimentet 
Tillverka din hudkräm enligt det recept ni kommit fram till. Vilken konsistens, lukt, färg vill 
du ha? Designa sedan din burk och ge din kräm ett namn. 
 
Uppföljning 
När du är klar med din kräm kan du prova den. Hur känns den? Om du skulle göra den igen, 
hur skulle du vilja förbättra den?  
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Uppdrag 2 – Riktlinjer till handledare 
 
Uppdragets mål 
Syftet med Uppdrag 2 är att tillverka sin egen hudkräm. I samband med detta lämpar sig 
diskussioner om människans största organ huden samt produktframtagning och innehåll 
kontra förpackning särskilt väl. Uppdraget utgår från frågeställningen Vad kan man göra när 
huden blir torr och narig? 
 
Förberedelser 
Inled uppdraget med att låta eleverna reflektera över huden. Varför har vi hud? Hur är huden 
uppbyggd? Vad behöver huden för att hålla sig smidig och fungera bra? Låt sedan 
diskussionen glida över till att handla om hudkrämer och vad de innehåller. Tillsammans tar 
ni fram en frågeställning ni kan undersöka, vilket i detta fall blir både ur ett teoretiskt och ur 
ett praktiskt perspektiv. Grunden till hudkrämen är fett, vatten och ett emulgeringsmedel som 
håller ihop fettet och vattnet. En jämförelse som kan göras är den kemiska tumregeln om att 
”lika löser lika” – jämför med salladsdressing. Ett antal elever har säkert varit med hemma 
och gjort dressing och sett att olja inte blandar sig med vinägern. En annan koppling till deras 
vardag kan vara om de någonsin droppat vatten på smör och sett att det glider undan och inte 
sugs in, som det exempelvis skulle göra i bröd. För att beskriva emulgeringsmedlet behöver 
kanske yngre elever liknelser som ”för att vattnet och oljan ska kunna samsas och blanda 
sig…” eller ”för att de små vattenbitarna ska kunna sätta ihop sig med de små bitarna i oljan 
måste något klistra ihop dem…”. Med något äldre elever fungerar kanske begrepp som ”att 
binda” och ”molekyl”. Du får själv avgöra gruppens förkunskaper.  
 
Experimentet 
Receptet på hudkrämen baseras på tre ingredienser: fett, vatten samt emulgeringsmedel. I 
receptet nedan används lanolin, men vilket fett som helst går bra. För att få önskad konsistens 
kan flera olika typer av fett användas, såsom olja, vaselin och lanolin. Låt det finnas minst två 
typer av fett finnas tillgängliga för eleverna, så att de själva kan experimentera sig fram till 
lämplig konsistens. Receptet nedan ger en ganska liten mängd och bör åtminstone dubblas om 
elevgruppen är tillräckligt liten, som på sommarforskarskolan till exempel.  
 
2 tsk lanolin 
2 tsk vatten 
3 droppar SPAN-80 
 
Börja med att låta eleverna tillsätta lika stor del fett som vatten i en behållare. Förslagsvis 
används en annan behållare än den som krämen senare ska förvaras i, då behållaren krämen 
blandas i har en tendens att bli mycket kladdig. Eleverna kan sedan droppa i några droppar 
SPAN-80 och börja röra. Vartefter vattnet fördelar sig i fettet med hjälp av 
emulgeringsmedlet får krämen en vitare, mer ogenomskinlig, färg. Låt eleverna tillsätta mer 
vatten och fortsätta röra tills emulgeringsmedlet verkar mättat. Detta kan ta flera minuter. Om 
krämen inte ser helt ogenomskinlig ut måste kanske mer SPAN-80 respektive vatten tillsättas. 
Konsistens och mängd vatten i krämen är en smaksak och du kan låta det vara upp till 
eleverna att välja. Detsamma gäller proportionerna mellan flytande fett (olja) och fast fett 
(vaselin eller liknande). Överflödigt vatten hälls av.  
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När grunden till krämen är klar kan eleverna tillsätta den doft de har valt samt eventuell färg. 
Om en elev vill tillsätta en doft som innehåller mycket vatten, såsom exempelvis läsk, bör den 
få ersätta vattnet i receptet. Annars kommer inte läsken, och därigenom doften, att fästa i 
krämen. Läsken bör också vara sockerfri, för att inte bli klibbig på huden. Det går även bra att 
använda parfym som doft, men det krävs ganska mycket för att doften ska bli tydlig. 
 
När eleverna rör ihop krämen behövs dels något att röra i och dels något att röra med. Dessa 
saker bör inte vara laboratorieutrustning som det tidigare varit kemikalier i. Detta skulle 
kunna kontaminera hudkrämen och orsaka irritationer hos den som ska använda den. En 
plastmugg av kraftigare kvalitet fungerar utmärkt, men en plastsked fungerar inte lika bra. En 
plastsked av kaffemodell går mycket lätt av, särskilt om fettet är det tröga lanolinet. Ett tips är 
att röra med baksidan av en något kraftigare plastsked, alternativt en ätpinne av hårdplast. Om 
eleverna rör med den faktiska skeden kommer de att märka att det tar mycket längre tid att 
röra ihop ingredienserna och få dem att blanda sig med varandra. 
 
Uppföljning 
En annan stor del av uppdraget är att eleverna får ta fram en produkt. Här blir en diskussion 
om produktutveckling naturlig och allt från ingredienser i krämen till huruvida krämen i sig 
eller förpackningen är det som gör att krämen säljs, kan diskuteras. Beroende på elevernas – 
och ditt – intresse kan diskussionen styras åt många olika håll. Reklam, hållbar utveckling, 
toxiner, sminkindustrin – möjligheterna är många. Låt din och elevernas funderingar och 
fantasi styra. 
 
Lycka till! 
 
Materiell 
För 16 elever behövs, förutsatt att kranvatten finns tillgängligt, 
 
16 små burkar med lock 
16 skedar el. liknande att röra om med 
16 behållare att blanda krämen i 
 
50 ml SPAN-80 (beräknat på 0,2 ml/droppe samt spill) 
Cirka 1 liter fett (beräknat på 60 ml fett per elev, det vill säga tredubbelt recept) 
Välj till exempel olivolja, solrosolja, vaselin, lanolin, kokosfett eller liknande. Undvik smör 
eller andra produkter som innehåller annat och inte är enbart rent fett. Välj gärna minst två 
olika. 
 
Etiketter och pennor för att designa burken 
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Uppdrag 3 – Elevblad 
 
Uppdragets mål 
I det här uppdraget får du lära dig mer om dina sinnen. Varje dag använder du dig av dina 
sinnen för att uppleva vad som händer i din omgivning. Du ser en bil som åker förbi, hör en 
hund skälla, smakar mjölken med frukostflingorna, känner lukten av tång vid havet och 
känner sanden mellan tårna på sommaren. Genom att sätta ord på vad du upplever med dina 
sinnen lär du dig beskriva omvärlden sakligt. 
 
Förberedelser 
Människan har fem kända sinnen – syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Upplevelsen av något, 
som till exempel nybakta bullar, kan vara positiv eller negativ men är väldigt personlig. Tänk 
till exempel på att vissa gillar lakrits och andra inte. Vad tror du att det kan bero på?  
 
Har du något minne som du förknippar med en särskild lukt? Eller ett särskilt ljud? Välj något 
som har hänt den senaste veckan, vad som helst. Använd dina sinnen för att beskriva vad du 
upplevde! Vilka adjektiv kan du komma på? 
 
Experimentet 
Det finns fem olika stationer, en för varje sinne. Se till att du stannar ordentligt vid varje 
station och fokusera på det avsedda sinnet. Anteckna vad du upplever. Tänk på att använda 
adjektiv så att andra kan förstå och leva sig in i det du upplever. Vad betyder det egentligen 
att något smakar gott? Eller låter jobbigt? Välj istället neutrala ord som sött, högt, hårt, salt, 
mjukt och så vidare.  
 
När du är klar med en station kan du ta en stund till att titta igenom vad du har skrivit. Är det 
något du vill lägga till? Gå sedan vidare till nästa station. 
 
Uppföljning 
När alla är klara med sina undersökningar samlas ni och pratar om era upplevelser. Hur 
kändes det att fokusera på ett sinne i taget? Har ni skrivit ner samma saker?  
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Uppdrag 3 – Riktlinjer till handledare 
 
Uppdragets mål 
Syftet med detta uppdrag är att eleverna, ur ett upplevelseperspektiv, ska undersöka sina fem 
sinnen. Detta görs vid ett antal olika stationer och gemensamma övningar. Stationerna och 
övningarna kan varieras i det oändliga efter tycke samt ålder och intresse hos eleverna. Låt 
eleverna, i lugn och ro, uppleva sina sinnen och vid varje station anteckna sina iakttagelser. 
Ett viktigt mål är att låta eleverna reflektera över sin egen roll i forskningen genom ord som 
subjektivt respektive objektivt, kvalitativt respektive kvantitativt. Uppdraget utgår från 
frågeställningen Hur kan vi testa våra sinnen? 
 
Förberedelser 
Börja med att låta eleverna prata om vilka sinnen vi har. Hur vi upplever olika dofter, ljud 
eller smaker kan vara högst personligt och du kan låta eleverna beskriva deras upplevelser av 
något speciellt. Hur smakar egentligen de första jordgubbarna för sommaren? Hur luktar 
gräset på morgonen efter en regnig natt? Hur låter egentligen snö? Hur känns sand mellan 
tårna? Samla tillsammans ihop adjektiv som man kan använda för att beskriva upplevelser 
med och led sedan över diskussionen på om hur vi uppfattar orden. Hur vet vi egentligen att 
vi ser samma färg som någon annan när vi tittar på en blå blomma? Introducera gärna 
begreppen subjektivt och objektivt, om du anser att eleverna kan tillgodogöra sig dem. I något 
skede av diskussionerna formulerar ni en frågeställning som kan undersökas av en serie 
delexperiment. 
 
Experimentet 
När diskussionen känns avslutad är det dags att genomföra experimenten. Låt dig inte styras 
av följande stationer, utan låt elevernas och din egen fantasi få ta plats. Om er frågeställning 
leder till andra experiment och undersökningar är det dem ni ska prioritera. 
 
Smak 
Vid denna station får eleverna smaka på vattenlösningar med fyra olika grundsmaker. 
Lösningarna ser likadana ut men smakar svagt surt, sött, salt eller beskt. De förbereds enligt 
följande recept, hämtat från Livsmedelsverkets hemsida. 

Söt: 40 g (0,5 dl) strösocker och 1 liter vatten = koncentrerad grundlösning 
1 dl grundlösning och 9 dl vatten = grundsmak söt 

Salt: 6,5 g (1 tsk) salt (NaCl) och 1 liter vatten = koncentrerad grundlösning 
1 dl grundlösning och 9 dl vatten = grundsmak salt 

Sur: 1 g (1 krm) citronsyra och 1 liter vatten = koncentrerad grundlösning 
1 dl grundlösning och 9 dl vatten = grundsmak sur 

Besk: 2 g (4 krm) rent koffein* (C8H10N402) och 1 liter hett vatten = koncentrerad 
grundlösning 
1 dl grundlösning och 9 dl vatten = grundsmak besk 

* Observera att 200-500 mg koffein bland annat kan orsaka huvudvärk, darrningar, nervositet 
och insomningsbesvär. Det är därför viktigt att se till att ingen råkar dricka av 
grundlösningen. 
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Koffein kan köpas från Kebo Lab, men även koffeintabletter från apoteket (räkna då om till 
motsvarande mängd mg för att få motsvarande antal tabletter) eller möjligtvis vanligt kaffe 
går bra. Kaffe kommer ju att skilja sig i utseende från de övriga och ha fler smaker än endast 
den beska, men kan användas som alternativ. Grundlösningarna bör förberedas i god tid innan 
så att alla lösningar hinner få rumstemperatur. Som referens kan man köpa godis med olika 
smaker (sött, salt, surt) och eventuellt något som smakar beskt, såsom grapefrukt. Förbered 
också en kanna med kranvatten, så att eleverna kan skölja munnen mellan varje provsmak. 
 
När eleverna smakar på lösningen kan de känna efter var på tungan de känner smaken, vilken 
smak det är och om smakerna känns olika starkt eller gott. Enligt en numera förkastad modell 
känns grundsmakerna på olika ställen på tungan. När eleverna sedan får berätta om sina 
smakupplevelser kan man bland annat diskutera forskningsmodeller och hur de hela tiden 
omarbetas och förfinas. Här blir det också viktigt att diskutera subjektiviteten – en elev kan 
mycket väl uppleva en smak på ett visst sätt eller ställe, medan en annan elev inte alls 
upplever smaken på samma sätt.  
 
Det finns framförallt två möjliga upplägg på stationen, utöver val av besk smak samt 
referenssmak eller ej. Antingen kan eleverna få veta vilken smak som är vilken och 
därigenom kunna urskilja de rena smakerna. Det andra alternativet är att eleverna inte får veta 
vilken smak som är vilken och att de genom sina förkunskaper får avgöra vilken som är 
vilken. I detta fall lämpar det sig bäst med fyra lösningar som ser likadana ut. Det finns en 
femte grundsmak, kallad umami, som upptäckts för inte särskilt länge sedan. Den sägs smaka 
ungefär som kött. Grundsmaken umami ingår inte i provsmakningen men kan ändå tas upp för 
diskussion.  
 
Lukt 
På den här stationen får eleverna lukta på två olika kryddor och sedan en blandning av de två. 
I en plastmugg eller liknande hälls några matskedar kanel. I en annan plastmugg hälls lika stor 
mängd vaniljsocker. I en tredje hälls lika mycket kanel som vaniljsocker och blandas 
ordentligt. Genom att lukta en längre tid på rent vaniljsocker tröttas luktsinnet ut vad gäller 
den specifika doften. När eleven sedan luktar på blandningen av de två känner denne endast 
kaneldoften. Experimentet kan även genomföras med andra dofter, såsom kanel och kaffe. 
 
Känsel 
För att testa sin känsel får eleverna uppleva hur en viss temperatur på vatten kan upplevas 
olika beroende på vilken temperatur som varit innan. Till detta krävs tre behållare, såsom 
bunkar eller baljor. De ska vara tillräckligtstora så att man får plats att doppa ner två händer i 
dem utan att vattnet svämmar över. Behållarna fylls med kallt, ljummet och varmt vatten och 
placeras bredvid varandra i ordning. Tänk på att det kalla vattnet inte får vara iskallt och att 
det varma vattnet inte får vara så varmt att det bränner. Eleverna ska sedan hålla en hand i 
behållaren med kallt vatten och den andra handen i behållaren med varmt vatten. Låt händerna 
vara nedsänkta i minst en minut. Eleverna ska sedan direkt doppa händerna i mittenbehållaren 
med ljummet vatten och observera hur det känns.  
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Låt gärna eleverna jobba två och två på denna station, där en genomför experimentet och den 
andra antecknar åt den första eleven. Sedan byter de plats. Det kan vara bra att vara på ett 
ställe där det inte gör något om det spills vatten samt att det finns en handduk för eleverna att 
torka av sig på lättillgängligt.  
 
Syn 
Den här stationen är den station som är minst styrd. Eleverna får ett antal olika bilder att titta 
på och uppleva. Det kan vara synvillor, 3D-bilder, ”trompe-de-l’oeil”-bilder eller bilder som 
testar färgblindhet. Mycket uppskattat, men även föremål för frustration, har 3D-bilderna 
varit, där flera elever fortsatt att försöka se dem i flera dagar efteråt. Här kan handledaren 
välja det som finns tillgängligt och intresserar eleverna samt handledaren själv.  
 
Hörsel 
Detta är inte en station på samma sätt som de övriga. För detta experiment krävs en större 
grupp elever, mellan 10 och 20 stycken är lagom. Se till att ni är i ett rum som är tyst och 
placera eleverna i en ring. Alla elever ska ha varsitt provrör med en torkad ärta i. En elev 
placeras i mitten med ögonbindel. Syftet är sedan att elever runt om i ringen, en i taget, ska 
skaka på sitt provrör för att åstadkomma ett ljud. Eleven i mitten ska då peka åt det håll hon 
hör ljudet ifrån. Övningen upprepas sedan men då eleven i mitten håller för sitt ena öra.  
 
Är ni två handledare kan den ena peka på de elever som ska skaka sina provrör och den andre 
hålla räkningen på hur många gånger eleven i mitten pekar rätt. Se till att inte göra för många 
försök per elev, då det finns risk att eleverna i ringen tröttnar. Se även till att alla får stå i 
mitten minst en gång var. Det är vidare viktigt att eleverna i ringen är tysta och inte fnittrar, så 
att eleven i mitten får chans att lyssna ordentligt. 
 
Uppföljning 
Följ upp elevernas undersökningar med en gemensam diskussion. Utgå från elevernas 
anteckningar och diskutera deras upplevelser vid varje station. Sannolikt har eleverna valt 
olika ord för att beskriva upplevelserna. Utnyttja detta som grund för diskussion om hur 
subjektiv vår upplevelse av omvärlden är och hur viktigt det då, i forskningssammanhang, blir 
att använda ord som inte kan misstolkas. Forskning bygger på att andra kan upprepa ett 
experiment och att samma slutsatser kan dras igen – då blir forskningen trovärdig.  
 
Ett annat spår i diskussionen kan vara att det finns biologiska förklaringar till varför vi 
upplever olika med våra sinnen. Ett exempel på detta är antalet smaklökar. Medan en person 
kan ha så få som 10 smaklökar per kvadratcentimeter kan en annan person ha så många som 
1000 smaklökar per kvadratcentimeter. Det finns även genetiska åkommor som påverkar våra 
sinnen, till exempel finns det personer som inte känner någon lukt alls. Du kan diskutera med 
eleverna hur det skulle vara att inte känna någon lukt alls – inte känna lukten av nybakta 
bullar, men inte heller må illa av lukten när man rensar avloppet.  
 
Grunden för diskussionen ska vara elevernas upplevelser. Låt dessa inleda diskussionen men 
öppna sedan upp för nya tankar och funderingar som kan dyka upp när de diskuterar med 
varandra. Lägg upp diskussionen som du själv önskar, i helklass, mindre grupper eller i par. 
Eller varva mellan diskussioner i helklass och att låta eleverna prata två och två.  
Lycka till! 
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Materiell 
För 16 elever behövs, förutsatt att kranvatten finns tillgängligt, 
 
Smak 
16 plastmuggar 
5 tillbringare 
0,5 dl socker 
1 tsk salt 
1 krm citronsyra 
4 krm koffein (alternativt färdigbryggt kaffe) 
Ev. godis eller annat som smakreferens 
 
Lukt 
1 dl kanel 
1 dl vaniljsocker eller kaffepulver 
 
Känsel 
3 jämnstora behållare, cirka 10 liter 
Ev. en handduk 
 
Syn 
Synvillor, 3D-bilder, färgblindhetstest eller liknande av olika sorter 
 
Hörsel 
15 provrör, små dricksglas eller andra små, hårda, likadana behållare 
15 gula ärtor 
Ögonbindel 
Ev. öronproppar 
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Uppdrag 4 – Elevblad  
 
Uppdragets mål 
I det här uppdraget ska du få undersöka hur ditt fingeravtryck ser ut. För att göra det ska du 
använda grundämnet jod som är farligt för människor. Därför måste du vara försiktig och 
noggrann och använda dig av säkerhetsutrusningen på rätt sätt – precis som en riktig forskare.  
 
Förberedelser 
Hur ser ditt fingeravtryck ut? Titta på din tumme och rita av den. Finns det något speciellt, 
som till exempel ett ärr? Jämför med dina kompisar. Vad ser ni för skillnader mellan era 
fingeravtryck?   
 
Experimentet 
Nu är det dags att framkalla ditt eget fingeravtryck. Du kanske behöver göra några stycken, 
innan det blir lagom. Pröva dig fram! 
 
Uppföljning 
Titta på ditt framkallade fingeravtryck. Liknar det den teckning du gjorde tidigare? Är det bra 
att alla har olika fingeravtryck? Finns det andra kännetecken som gör att man kan känna igen 
personer? 
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Uppdrag 4 – Riktlinjer till handledare 
 
Uppdragets mål 
Målet med detta uppdrag är att eleverna ska framkalla sina egna fingeravtryck. Tanken är att 
detta ska leda till diskussioner om skillnader hos individer, såsom fingeravtryck, 
födelsemärken, ärr och liknande. I och med att uppdraget kräver ett antal säkerhetsåtgärder får 
eleverna också insyn i en forskares dagliga arbete. Uppdraget utgår från frågeställningen 
Människor är lika, men ändå olika – hur är vi olika? 
 
Förberedelser 
Börja med att låta eleverna titta på sina tummar och jämföra med varandra hur de ser ut. Det 
finns tre grundtyper av fingeravtryck: båge, loop och virvel.2 Låt eleverna se om de kan hitta 
alla typer! I uppdrag 4 kan frågeställningen som ni formulerar komma i ett tidigt skede. 
 
Experimentet 
Börja med att klippa två centimeter breda och 15 centimeter långa remsor av ett papper som 
är något kraftigare än kontorspapper. Pappret bör vara matt. Var noga med att ta på pappret så 
lite som möjligt med fingrarna, använd eventuellt handskar då du klipper till remsorna. 
Uppmana även eleverna att hålla remsan endast i ena kanten. Instruera eleverna att trycka sitt 
finger stadigt mot pappret i den ände de inte har hållit i remsan. Eventuellt kan man gnugga 
fingret mot pannan eller näsan först för att se till att det finns tillräckligt med fett i 
fingeravtrycket. Placera pappersremsan i bägaren med den sidan med fingeravtrycket nedåt. I 
botten på en bägare placeras en till två jodkristaller. Korka sedan igen bägaren med ett 
plastglas som helt täpper igen bägarens mynning, så att det fungerar som en kork och 
pappersremsan kläms fast. Kontrollera i förväg att plastglasen passar i de bägare som ska 
användas.  
 
Bägaren placeras sedan på en svagt uppvärmd platta, alternativt över en liten låga. Värm 
bägaren 10 sekunder åt gången och ta bägaren från plattan mellan varje gång. Upprepa tills en 
lila ånga börjar fylla bägaren. Det är viktigt att ingen ånga släpps ut, då det är giftigt. Låt inte 
bägaren fyllas för mycket, det räcker med lite ånga för att experimentet ska lyckas. 
Fingeravtrycket framträder under experimentets gång och eleverna kan själva avgöra när de 
anser att det är färdigframkallat. Ta bägaren från plattan och låt den stå en stund så att den 
svalnar. Se till att bägaren är i dragskåp innan plastglaset avlägsnas. Eleverna kan nu ta ut 
remsan med fingeravtrycket och titta på det. Bägaren måste stå kvar i dragskåpet medan 
jodångorna får dras ut i ventilationen. Fingeravtrycket är skört och fixeras lättast med hjälp av 
en bred bit tejp. Det är även möjligt att använda stärkelseklister och spreja på.  
 
De jodkristaller som blir över samlas in för återanvändning, alternativt samlas i en bägare som 
fylls med vatten och lite stålull. Denna lösning kan sedan hällas ut i slasken dagen därpå. Jod i 
ren form är hälsovådligt och korroderande. Det är framförallt på grund av att jod är starkt 
korroderande på metaller som jod inte ska hällas ut direkt i slasken. 
 

                                                 
2 För mer information se exempelvis Amerikanska FBI:s hemsida (http://www.fbi.gov/about-
us/cjis/fingerprints_biometrics/fingerprint-overview, 2010-11-07). Båge, loop och virvel heter på 
engelska arch, loop och whorl. 
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Uppföljning 
Låt diskussionen ta avstamp i hur elevernas fingeravtryck blev. Vill du hjälpa dem att få igång 
diskussionen kan du be dem jämföra med sina fingrar och jämföra sina avtryck med varandra. 
Låt dem även reflektera över fingeravtryck som ett sätt för polisen att identifiera personer, och 
ställ frågan vad det mer finns för kännetecken som är personliga. Diskuterar exempelvis 
längd, hårfärg, tänder, födelsemärken, fotavtryck och ärr. Det kan hända att det finns ett 
ovanligt kännetecken hos någon elev, som exempelvis två hopväxta tår eller ett större 
födelsemärke. Var dock uppmärksam då ni pratar om att identifiera personer – det används 
även för att identifiera personer som omkommit i exempelvis brand, krig eller en katastrof 
som tsunamin i december 2004. En elev som upplevt något traumatiskt, som de nämnda, 
kanske inte vill prata om det i gruppen, eller alls. Om du i förväg har möjlighet att prata med 
en berörd elev är det bra, annars gäller det att vara uppmärksam under diskussionens gång. 
Låt ändå diskussionen styras av elevernas egna erfarenheter. Kanske är det några elever som 
brukar titta på tv-program som CSI (Crime Scene Investigation) eller liknande? Diskutera 
med dem hur de tror att det går till i verkligeheten. Här finns kanske möjlighet till ett 
studiebesök hos polisen? Låt din, och elevernas, fantasi styra! 
 
Lycka till! 
 
 
Materiell 
För 16 elever behövs 
 
Dragskåp 
16 bägare 
16 plastmuggar som passar som propp i bägarna 
48 pappersremsor av matt, hårdare kvalitet (räcker till 3 per elev) 
Cirka 50 jodkristaller (2-3 stycken per elev. Om eleverna framkallar sina fingeravtryck hos 
läraren behövs knappt hälften av jodkristallerna) 
Bred, klar tejp 
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