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Abstract 

 

The aim of this study is to investigate how chemistry teachers at secondary school and 

universities work with learning strategies and models of perception. This thesis leans on the 

works of Lev Vygotskij and his likes but also on the theory of conceptual metaphors by George 

Lakoff and Mark Johnson as a tool to analyze the collected data.  

The Empirical data that this study is based upon have been collected through semi-structured 

interviews with teachers as primary respondents. 

The study has resulted in a two practical assignments for secondary school which are built 

around the concept of open assignments. This thesis has also generated a suggestion for a new 

structure of the bachelor programme in chemistry at KTH. 
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Inledning  

Detta är ett examensarbete i enlighet med kursen KTEX4N, examensarbete i teknik och lärande, 

som delas mellan KTH och SU med huvudhandledning på KTH. Fokus för arbetet har varit 

kemiämnets arbete med de laborativa momenten både inom gymnasieskolan och på högskolan.  

Bakgrund  

Bakgrunden till denna rapport är något komplex. Det började med en vild tanke om att dels studera 

inlärningen hos elever på gymnasiet samtidigt som man parallellt tittar på hur studenter på 

högskolan lär sig. Då 2011 är utsedd av UNESCO till kemi året så passade det utmärkt att fokusera 

på detta ämne. Ett ämne som är väldigt fascinerande då det har ett stort inslag av både teoretiska 

och laborativa moment. Kemi är lika mycket en vetenskap som det är ett hantverk. En kemist 

behöver både tänka med huvudet och med händerna för att kunna kalla sig en duktig kemist.  

 

Att studera hur de båda utbildningsväsendena förhåller sig till laborationer föll sig av detta väldigt 

naturligt. Som en spegling av det dynamiska system som den högre utbildningen är vart även 

projekt beskrivningen levande för att möte de båda nivåernas krav. Högskolan ville få fram ett 

förslag på en laborationskurs med koppling till CDIO (Conceiving--Designing--Implementing--

Operating) projektet och jag själv var nyfiken på hur gymnasieskolorna arbetar med laborationer. 

Detta gav mig en underbar möjlighet att få studera den enskilda elevens progression genom sex års 

kemi utbildning, gymnasiets tre år och högskolans tre första år fram till en kandidat examen, med 

speciellt fokus på de praktiska momenten. 

 

Hur ser det ut på KTH? 

En ingenjörsutbildning på KTH är idag uppdelad i två delar. En kandidatutbildning och en 

masterutbildning på 3 respektive 2 år vardera. Allt i enlighet med Bologna processen och dess 

strävan efter en mer unison utbildnings struktur runt om i världen. På grund av detta så framträder 

det dock en vis konflikt inom de framtagna examensmålen för en kandidat- och masterexamen med 

de examensmålen som finns för en civilingenjörsexamen. För att värna om att en 

ingenjörsutbildning behöver ha karaktär av både ett teoretiskt och ett praktiskt program har KTH 

bestämt sig för att implementera CDIO (Conceiving--Designing--Implementing--Operating)  

konceptet i deras utbildningar.  

 
I ljuset av ovanstående reformarbete kommer detta examensarbete in och undersöker de 

lärstrategier och perceptionsmodeller som KTH arbetar med för att kunna utforma en ny 

laborationskursstrutkur. Genom att lägga fokus till utbildningsgången för de laborativa momenten 

inom grundutbildningen inom kemivetenskapsprogrammet kunna ge förslag på hur man kan 

fortsätta arbetet med utvecklingen av programmet. För en kemi utbildning spelar de laborativa 

momenten en central del både som hjälp vid inlärningen av kunskapsstoffet samt som förberedelse 

för det stundande arbetslivet. 
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De gymnasiala förutsättningarna. 

Situationen på gymnasiet skiljer sig ganska markant från universitet och högskola både till det 

positiva och till det negativa. Klasserna är betydligt mindre där de oftast befinner sig mellan 20-30 

elever mot högskolans klasser på uppåt 150 studenter. Detta öppnar upp för en närmare relation 

mellan lärare och elev än högskolan. Dock så är oftast resurserna begränsade både när det kommer 

till material samt till hur många anställda kemilärare som det finns på en skola. Eleverna har en 

något breddare ämnesupphämtningsbas än vad studenterna på högskolan har, under gymnasietiden 

läses flera kurser parallellt inom vitt skilda ämnen som till exempel kemi, samhällskunskap, 

historia, svenska med mera. Detta i kontrast till högskolan där man antingen läser en kurs eller 

några få parallellt men då inom ett inte allt för diffust ämnesspann.  

 

Att här gå in och undersöka hur gymnasiet arbetar med det som kommer bli grunderna i elevernas 

kemiska förståelse kändes både lockande och intressant. Genom att använda de laborativa 

momenten som kontrastskapande objekt studera hur eleverna tar till sig olika lärstrategier och 

perceptionsmodeller för att få en helhetsblick över sex års utbildning från gymnasiet till 

kandidatexamen.  

 

Syfte  

Syftet med denna studien/rapport är att genom intervjuer med kursansvariga och kemilärare 

undersöka vilka arbetsformer som högskolan samt gymnasier använder sig av (säger sig använda) 

vid de laborativa momenten inom kemiämnet. Ett vidare syfte är att analysera vilka 

perceptionsmodeller och lärstrategier som kan hänföras till respektive undervisningsnivå, 

högskolan/gymnasierna. Ett ytterligare syfte är att presentera ett förslag på laborationskurs för 

KTH. 

Forskningsfrågor  

Som utgångspunkt användes följande forskningsfrågor som redskap för att kunna genomföra denna 

studie. 

Hur ser kursansvariga och gymnasielärare på kemi?  

Vilka aspekter avser laborationer inom utbildningen att tillgodose enligt empirin?  

På vilka sätt anknyter undervisningen som anges i empirin till elevers tidigare erfarenheter? 

Hur tar sig kursansvariga samt gymnasielärares vilja att förmedla kemin sig uttryck i empirin?  

Vilka lärstrategier förstärks genom lärarens handlande?  

Mål  

Målsättningen med examensarbetet är att kunna belysa olika sätt att arbeta laborativt inom 

kemiämnet samt visa vilka fördelar och nackdelar olika förhållningssätt för med sig. Utifrån en 

kvalitativ studie baserad på djupintervjuer med lärare och kursansvariga på gymnasiekolor i 

Stockholm och på KTH ge förslag på förändringar. Rent konkret kommer detta examensarbete att 
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presentera: 

• Hur laborativt arbete kan användas för att öka elever/studenters förståelse för kemiämnet. 

• Ett par laborationer som visar på olika sätt att närma sig det laborativa arbetet. 

• Ett förslag på hur en laborationskursstruktur kan se ut för KTHs grundutbildning inom 

kemi. 

Avgränsning  

Studien har ett antal olika avgränsningar då den försöker få en överblick på sex års 

kunskapsprogression där en fullstädning analys dels kanske inte ens är möjlig och sträcker sig långt 

över den tidsram som ett examensarbete kan erbjuda. 

 

För delen som vänder sig till gymnasiet har jag tagit fram ett par laborationer med olika ingångssätt 

och haft de som grund för de djupintervjuer med kemilärare på ett antal skolor i Stockholms 

kommun. Detta har sedan jämförts med forskning om hur laborativt arbete påverkar inlärningen 

både på gymnasial- som högskolenivå. Då studien har valt att fokusera på lärarens förförståelse för 

kemiämnet samt hur de planerar undervisningen.  

 

För framtagandet av laborationskursstruktur har enbart kemivetenskapsprogrammets första tre år 

valts för genomlysning. 

Teoretiska perspektiv 

För att kunna analysera något behövs det en teoretisk grund att stå på med teoretiska begrepp som 

ger möjlighet att koda och strukturera den insamlade datamängden. Denna studie lutar sig primärt 

på tre teorier nämligen behaviorismen, det sociokulturella perspektivet och teorin om konceptuella 

metaforer. Utöver dessa tre grundpelare bygger studien även på ett antal mindre teorier som 

komplement vid analys steget. Nedan följer en kort introduktion till de tre grundpelarna av denna 

studie. Samt de kompletterande teoretiska perspektiven. 

 

Behaviorismen 

Denna teori fick sin största genomslagskraft i och med att psykologen B. F. Skinner började 

intressera sig för de processer som föreligger och/eller utgör inlärningen. För att kunna tillgodogöra 

sig det behavioristiska tankesättet så som Skinner presenterar det måste några av de grundläggande 

begreppen förklaras. För att kunna förklara inlärningsprocessen tar Skinner fram något som han 

kallar för instrumentell betingning. Instrumentell betingning bygger på att ett på förhand valt 

stimuli, när den väl utförs, belönas med en positiv respons. För att exemplifiera detta kan man anta 

en råtta som är instängd i en bur med en spak som när den trycks ner (stimuli) ger råttan mat 

(respons), på detta sätt belönas råttan för varje gång som det önskade beteendet genomförs och 
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råttan stimuleras att genomföra det önskade beteendet med hjälp av den positiva responsen.1 Det 

finns nu en koppling mellan ett visst stimuli och en viss respons. Genom denna process blir ett vist 

beteende betingat hos individen och individen kommer därefter att försöka upprepa beteendet vid 

lämpligt tillfälle, enligt behaviorismen så har individen lärt sig något. 

 

Enligt Skinner så är undervisning inget annat än ett på förhand valt arrangerande av 

förstärkningsbetingelser som påskyndar uppkomsten av önskat beteende hos eleven2. I det 

behavioristiska synsättet så är undervisning att på ett så effektivt sätt skynda på framträdandet av 

önskat beteende. En individ har möjligheten att lära sig själv i den naturliga miljön det gynnsamma 

beteendet men denna process är oftast en ytterst slumpartad process som kan ta mycket lång tid om 

den alls sker, undervisningen blir därför ett redskap för effektivt och påskyndat framträdande av 

önskat beteende.3 

 

I exemplet ovan så har det visats på en positiv förstärkning, det önskade beteendet (dra i spaken) 

som är under betingning fick en positiv respons (mat). Dock så är inte alla förstärkningar positiva 

förstärkningar. Skinner lyfter även fram det han kallar för aversiv styrning. Principen bakom 

aversiv styrning är att med hjälp av bestraffningar, fysisk plåga eller annan typ av obehag ge 

negativ respons på ett bestämt uppvisat beteende och målet är att få individen att upphöra med detta 

beteende genom vetskapen om att beteendet leder till bestraffning.4 

 

Sociokulturella perspektivet 

Den revolutionerande utgångspunkten för det sociokulturella perspektivet är att den ser på inlärning 

som en företeelse som alltid sker inom en social kontext. Det är genom samspelet med andra 

människor som en individ utvecklas och när man så lägger upp en planerad utveckling måste man 

alltid ta hänsyn till den kontext och det samspel som individen befinner sig i. Kunskapsöverföring 

sker inom ramen för det sociokulturella perspektivet genom att omvärlden tolkas åt oss av det 

samhälle och den kultur som man råkar vara född inom. I och med att samspelet är något som sätts 

som centralt inom detta perspektiv så blir även språket något som är av central betydelse, detta då 

som ett redskap för att kunna förmedla kunskap.5 

 

Som definition av denna tolkning av omvärlden, eller för all del också möjligheten för döda ting att 

vara kunskapsbärare, så talar teorin om begreppet mediering. Genom att använda sig av mediering 

så kommer teorin att se på mänsklig inlärning som en följd av att både språkliga/intellektuella samt 

fysiska redskap används för att förstå omvärlden6. Detta får till följd att den enskilda individen inte 

kan ses som helt självständig i sin upplevelse av omvärlden. Snarare är det så att det krävs ett antal 

                                                        
1 Skinner s. 57 

2 Skinner s-13-14 

3 Skinner s. 59 

4 Skinner s. 84-89 

5 Säljö s. 66-67 

6 Säljö s. 81 
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redskap, så kallade artefakter, för att kunna få en större och mer komplett bild av världen. För att 

studera fenomen långt borta kan en kikare behövas, ett mikroskop möjlig gör upplevelser av 

världen som inte ses med blotta ögat, med hävstänger kan individen lyfta saker som annars skulle 

vara orubbliga. Det är dock inte bara fysiska fenomen som behöver redskap utan det finns även 

intellektuella redskap som hjälper till och driver utvecklingen framåt. Språket kan ses som ett 

sådant medierande redskap som möjliggör inte bara bevarandet av kunskapen utan även 

förflyttningen av kunskap inom tid och rum. Från dessa tankar så följer det att den bild av 

omvärlden som en människa idag besitter är färgad både av den kultur och den sociala kontext som 

individen är uppväxt och lever i7.  

 

Inom denna studie/rapport finns ett fokus på hur kunskap förmedlas mellan individer och speciellt 

hur en elev/students tänkande utvecklas i relation till ämnesstoffet. Enligt läsning av Vygotskijs 

”Tänkande och språk” framgår att individens tankeutveckling är beroende av individens utveckling 

av ett språk. Vygotskijs tes som han kom fram till formulerade han på följande vis. 

 

”[…] utvecklingen av barnets tänkande är beroende av att det behärskar  

tänkandets sociala verktyg, dvs. språket.”8 

 

Detta implicerar ett synsätt som bygger på att tanken fullbordas i ordet. Genom strukturen som 

språket ger kan kunskap medieras både till sig självt samt till en omvärld. För individen så blir 

språkbruket något som Vygotskij benämnde för det inre språket och som används för att ordna de 

egna tankebanorna medans det yttre språket är hur individen kan förmedla tankar till sin omvärld. 

Språket blir på detta sätt både något som är ett kollektivt samt ett individuellt redskap som både 

påverkar och påverkas av dess utövare.9 

 

Konceptuella metaforer 

På vilket sätt använder människor sig av metaforer för att kommunicera kunskap och uppfatta sin 

omgivning? I den västerländska filosofi traditionen ges metaforerna en mycket liten betydelse för 

både kunskapsförmedlandet samt hur man förstår sin omgivning. Metaforer anses enbart vara något 

direkt kopplat till språket. Detta stod i kontrast till hur Lakoff och Johnson såg på metaforernas 

betydelse efter egna förutfattade meningar. Tillsammans börjar dessa två fundera kring hur 

metaforer används i människors liv och vilken natur som dessa är av.10
 

 

I vårt dagliga liv använder vi oss av mängder av metaforer i de mest mångfacetterade sammanhang. 

För att göra detta tydligt lyfter Lakoff och Johnson fram vårt sätt att resonera. En metafor för att 

argumentera är argumentation är krig, där man kan göra uttalanden om diskussioner som att: 

Dina argument är oförsvarbara,  

Han attackerade varje svag punkt i mina argument, 

                                                        
7 Säljö s. 81 

8 Vygotskij s. 165 

9 Säljö s. 87 

10 Lakoff s. 3 
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Jag vann argumentationen,  

Min argumentations strategi är...
11

 

 

Med detta exempel visas en struktur där en svårförklarad, abstrakt, domän (argument) beskrivs med 

en mer handbegriplig domän (krig). På detta sätt förmedlas kunskap och tankar mellan två eller 

flera individer som delar samma förförståelse kring dels hur metaforerna är uppbyggda samt 

erfarenheter av metaforerna. Konceptuella metaforer är ett tvåeggat svärd då de dels ser till att 

kunskap bevaras inom samhället som stort genom tidens gång men de låser fast tänkandet i gamla 

tankebanor. För att fortsätta exemplet med ”argumentation är krig” så möjliggör det en snabb 

kommunikation mellan individer hur en vis företeelse utspelade sig men metaforen för även med 

sig aspekter som kanske inte var menade att finnas där. Krig är något som förknippas som något 

negativt där det är viktigt att vinna ty hela ens överlevnad hänger på det vilket kan färga av sig på 

hur man förhåller sig till argumentationen och får då till följd att parterna lättare blir arga på 

varandra.12 Ett tanke experiment som Lakoff försöker illustrera dessa dolda förförståelser är genom 

att tänka sig ett samhälle där ”argumentation är en dans” är vilken sinnestämning som då skulle 

vara rådande under argumentationen.13 

Metod 

För gymnasiet har ett par laborationer tagits fram som diskussionsunderlägg för att kunna belysa 

olika sätt att arbeta laborativt 

 

Denna studie har använt sig av kvalitativa intervjuer som metod för att samla in data. Anledningen 

till detta metodval ligger i problemets natur. Forskningsområdet berör inställningar, förutsättningar 

och det egna arbetet med kunskapsförmedling inom kemiämnet. För att få komma åt dessa områden 

konstruerades intervjuerna med syftet att ha en låg grad av strukturering och standardisering som 

enligt Runa Patel och Bo Davidsson kännetecknar de kvalitativa intervjuerna14.  

 

Intervjufrågorna var på förhand konstruerade och utgjorde en grund att stå och falla tillbaka på men 

de var inte tänkta att följas till punkt och prickar. Beroende på vilken instans som frågorna riktades 

till så var dess syfte att belysa ett antal olika områden. Intervjufrågorna togs fram i enlighet med 

”tratt-tekniken”15 vars syfte är att börja generellt och sedan vandra ner genom materialet mot det 

specifika för att avsluta med generella tankar och kommentarer om det som sagts. Genom detta 

upplägg underlättas den kvalitativa analysen då respondenten blir mer styrande i intervjun och får 

själv visa på de aspekter som respondenten tycker är viktigt. Det blir även lättare att kunna komma 

                                                        
11 Lakoff s. 4 

12 Lakoff s. 4-9 

13 Lakoff s. 5 

14 Patel s.72 . 

15 Patel s.74. 
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åt de viktiga tankarna i och med att respondenten får lite tid på sig att tänka igenom materialet 

under sin färd ner mot det essentiella stoffet.  

 

Intervjuerna som riktades mot personal på KTH hade som syfte att belysa uppfattningen om kemi, 

reflektera över hur det egna lärandet går till inom ämnet, hur de laborativa momenten används inom 

utbildningen och vad dess syfte är. Ytterligare en aspekt av intervjuerna handlade om att kunna 

presentera det laborationskursförslag som är under utveckling samt fånga upp åsikter om det. Det 

var viktigt att kunna komma åt den diskurs som används inom kemi på KTH för att få en så bra bild 

över vilka lärstrategier som premieras på högskolan. Genom att kunna se hur föreläsare behandlar 

ämnet kan man få en bild över hur studenterna själva jobbar med ämnet. 

 

De intervjuer som genomfördes mot gymnasiekemilärare syftade till att på liknande sätt bidra till 

förståelsen över lärarnas uppfattning om kemi. Hur de använder sig av laborationer, vilket syfte 

dessa fyller samt vad mer det ger till eleverna i form av ökad förståelse, träning i färdigheter eller 

som inspiration för fortsatta studier. Frågor som berör bedömning och kollegiala samtal återfinns 

även här. 

 

Genomförande 

Varje respondent fick en förfrågan per mail om de skulle vilja ställa upp i en intervju med syfte att 

vara en del i detta examensarbete. Mailet redogjorde för examensarbetets syfte, varför just han/hon 

hade blivit utvald samt vilka områden som intervjun skulle beröra, längden på intervjun 

specificerades även till cirka en timme.  

 

Inom KTH har tio stycken berörda personer blivit tillfrågade och nio av dem har accepterat samt 

genomfört en intervju, dessa är både kursansvariga samt programansvarig. Varje intervju har skett 

enskilt på respektive respondents kontor. En diktafon har använts som dokumentationsredskap och 

varje respondent har blivit tillfrågad om de accepterar att intervjun spelas in samt att deras 

medverkan kommer att behandlas konfidentiellt. Hälften av intervjuerna har skett på förmiddagar 

och den andra hälften har skett på eftermiddagar. I enlighet med vald metod har intervjuerna 

behandlat samma områden dock inte i riktigt samma ordning eller med samma specifika frågor. 

 

Det har genomförts tre stycken intervjuer med tre stycken olika skolor inom Stockholms kommun. 

Två stycken förortsskolor norr respektive söder om innerstaden samt en innerstadsskola. Totalt har 

fyra stycken kemilärare intervjuats samt en VFU (verksamhetsförlagd utbildning) kandidat, där två 

lärare och en VFU kandidat från samma skola intervjuades. De skolor där enbart en lärare 

intervjuats skedde intervjun enskilt medans skolan med två lärare och en VFU kandidat 

genomfördes intervjun i grupp på grund av tidsbrist från lärarnas sida. På de två förortskolorna 

kontaktades enskilda lärare med information om examensarbetet. För innerstadskolan skickades 

informationen först till en kollektiv kontaktsadress, där skolan sedan valde ut en lärare som tog 

kontakt. Även denna lärare fick likvärdig information som de andra om syftet med intervjun samt 

vilka förutsättningar som rådde. Intervjuerna med gymnasielärarna tog mellan 45 – 60 min. Även 

till dessa intervjuer så användes en diktafon som dokumentationsredskap och alla respondenter blev 

tillfrågade och accepterade användningen av diktafonen samt att intervjuerna behandlades 

konfidentiellt. 
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Urval 

Urvalet har anpassats efter de olika nivåerna samt efter de begränsningar som sattes upp inför detta 

arbete. Grundtanken har varit att intervju personal som ansvarar för den utbildning som bedrivs. 

 

På gymnasienivå har undervisande kemilärare intervjuats för att komma åt hur arbetssättet läggs 

upp. I enlighet med de begränsningar som satts upp för denna studie så har det inte skett några 

intervjuer med varken studenter eller skolledning. För att få en större spridning så har både 

innerstadsskolor och förortsskolor kontaktats.  

 

På högskolenivå har kursansvariga för kemikurser med laborationer inom de tre första åren för 

programmet kemivetenskap kontaktats för förfrågan om intervju. Efter flertalet förslag från de 

primära respondenterna att en intervju med programansvarig vore lämplig så genomfördes även 

detta. 

Materialbearbetning 

De inspelade intervjuerna transkriberades och skrevs ut i fysiskt format. Med hjälp av en flerfärg 

penna markerades utsagor som ansågs tillhöra något av följande områden: ”kunskapssyn”, 

”utbildningens syfte”, ”syn på hur man lär eller lär ut” samt ”arbetssätt och bedömning”. För att på 

ett bra sätt kunna göra denna urskiljning har fokuset legat på de teoretiska modeller och begrepp 

som denna studie lutat sig på under genomläsningen.  Denna typ av datareduktion motsvarar det 

förfarande som beskrivs i boken ”Intervjumetodik” av Annika Lantz och är första steget mot att 

kunna presentera ett resultat av kvalitativa intervjuer.16 För att hålla validiteten uppe har varje 

reduktion kontrollerats mot en kopia av de insamlade rådata och genomläsningar gjorts för att se till 

att de bevarade meningarna fortfarande speglar respondentens åsikter utan att ha blivit för neutrala 

eller snedvridna.17 

 

För att kunna genomföra någon form av vetenskaplig studie baserad på kvalitativa intervjuer måste 

det finns någon möjlighet till att kunna belysa abstrakta idéer samt visa på den komplexitet som 

råder. Med hjälp av de teoretiska förklaringsmodellerna byggdes nya dimensioner och abstraktioner 

upp av de utsagor som gets för att finna nya mönster och spåra respondentens bakomliggande 

teoribild.18 

Etiska frågor 

I och med att den primära metoden för att samla in data har varit kvalitativa intervjuer så behandlas 

den insamlade datamängden konfidentiellt. För att vara trogen detta åtagande har en ansträngning 

gjorts på att koda om de intervjuer där material uppkommit som kan knyta uttalanden till specifika 

personer.  Detta kan ses i att specifika kursnamn ersatts med kursnamn numrerade med bokstäver. 

 

                                                        
16 Lantz s. 107 

17 Lants s. 109 

18 Lantz s.100 & s. 110 
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Resultat 

Resultatbeskrivning 

Det resultat som denna studie har tagit fram kommer att redovisas i en blandad form med löpande 

text samt belysande citat från de genomgående intervjuerna. Detta i enlighet med den metod för 

redovisning som återfinns i ”Forskningsmetodikens grunder”.19 De olika respondenterna har 

tilldelats en bokstav för att indikera på variationen av intervjuer och svar. 

 

Syftet med detta studien/rapporten är att genom intervjuer med kursansvariga och kemilärare 

undersöka vilka arbetsformer som högskolan samt gymnasier använder sig av (säger sig använda) 

vid de laborativa momenten inom kemiämnet. Ett vidare syfte är att analysera vilka 

perceptionsmodeller och lärstrategier som kan hänföras till respektive undervisningsnivå, 

högskolan/gymnasierna. Ett ytterligare syfte är att presentera ett förslag på laborationskurs för 

KTH. 

Hur ser kursansvariga och gymnasielärare på kemi? 

För att kunna tala om ett givet ämne behöver grundförutsättningarna för förståelsen vara någorlunda 

samstämmig. Genom att förstå hur en person reflekterar och tänker kring ett ämne kan handlingar 

både förklaras samt förutspås. Därav var det av stor vikt för projektet att börja med att utreda vad 

kemi är för något för den enskilda respondenten. 

 

Ett genomgående tema bland alla respondenter var att det var svårt att beskriva vad just kemi är för 

något. Detta dels på grund av att kemi blivit mer tvärvetenskapligt och att kemi finns överallt på så 

många olika nivåer. Det anses vara svårt att dra en tydlig gräns för när till exempel kemi övergår till 

fysik eller hur det ser ut när man rör sig i gränslandet mellan kemi och biologi som är fallet med 

molekylärbiologin.  

 

A ”Det jag försöker säga är att det inte finns någon klar definition på vad kemi är 

och det finns alla de här delarna som hamnar i kanterna […] som 

molekylärbiologi.” 

 

D ”Jag tycker inte det finns någon tydlig gräns mellan kemi och fysik och inte så 

mycket mellan kemi och biologi längre.” 

 

C ”Jag tycker ju kemi är nästan allting så att säga.” 

 

                                                        
19 Patel s. 120-122 
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B ”Jag brukar ganska ofta vara i skolan, alltså låg- mellan- och högstadiet […] Då 

får jag förklara vad kemi är och då brukar jag peka på allting i rummet. På dem och 

på saker och på luften och allting. Kemi är ju överallt.” 

 

När frågan ytterligare drogs vidare för att hitta en förklaring till vad kemi egentligen handlar om 

vart utfallen lite olika. Dels blev förklaringen vinklad mot det delområdet som respondenten själv 

arbetade mest inom likaså hamnade förklaringen på olika förklaringsnivåer. En svag generell trend 

som gick att urskilja var att det ingick reaktioner i synsättet. 

 

D ”För mig är egentligen kemi allt som har med förändringar i molekyler och 

atomers elektronstrukturer.” 

 

E ”Det är ju så olika nivåer, antingen så är man nere på reaktionsnivå där kemi 

handlar om reaktioner, stora som små, som bygger ihop något eller så kan man på 

en högre nivå säga att det är, att kemi handlar om livet.” 

 

G ”Det första man kommer att tänka på är ju att det handlar om reaktioner.”  

 

En av respondenterna lyfte fram hur kulturen och vetenskapshistorien specifikt för det landet 

påverkar hur man ser på ett den gråzon som ligger mellan två naturvetenskapliga discipliner. I detta 

fall exemplifieras det med hur man ser på området där fysik och kemi överlappar varandra. 

 

A ”Fysikalisk kemi är lite speciell […] det hörs ju på namnet att den ligger lite 

mellan fysik och kemi då. Vilket gör att den skiljer sig lite från mer klassiska 

kemiämnen. Det vet man ju internationellt också […] om man skall kalla det 

fysikalisk kemi eller kemisk fysik är lite tradition i olika länder. Sverige har en stark 

kemitradition med Berzelius och de här Scheele och de här 1700 talet medans 

Danmark har en väldigt stark fysiktradition med Bohr och de här. I Danmark är det 

fysiker som håller på med sånt här och även på andra ställen.”  

 

Vilka aspekter avser laborationer inom utbildningen att tillgodose 

enligt empirin? 

En intressant uppdelning som gjordes av de respondenter som arbetade på högskolan var mellan 

delområden som sågs som mer praktiska med större fokus på tillämpningar och delområden som 

klassades som mer teoretiska och fyllde antingen någon fördjupning eller grund för kemistudier. 

Dels tog denna uppdelning sig uttryck i att mängden laborativ verksamhet skiljde sig åt samt att 

syftet med den skiljde sig från att vara illustrativ till att vara förberedande för ett hantverk. Denna 

uppdelning gjorde sig mindre tydlig hos de respondenter som arbetade inom gymnasiet. 

 

A ”[…]lite mera teoretisk så att svårigheten där som vi lär ut är av typen 

databehandling där vi behandlar experimentella data på bästa sätt.” 

 

F ” Studenterna måste få lära sig det vi kallar för enhetsoperationer.” 

 

Under intervjuerna med de kursansvariga på KTH framgick det att det fanns i princip två olika 



 12 

syften med laborationer inom de olika kurserna. Störst fokus fick själva hanterandet av utrustning, 

inlärandet av diverse metoder samt att genom uppgifter aktivera studenterna. 

 

A ” [Laboration är ett]moment där man aktiverar studenterna och de får sitta och 

skriva de där labbrapporterna. De får analysera data med mera.” 

 

B ”Se olika instrument, se hur de fungerar och använda sig av dem.” 

 

C ”Att få hantera kemikalier själv.” 

 

C ”Att vänja sig vid att laborera och få bort den här rädslan för att laborera och få 

en vana att laborera.” 

 

Det andra fokuset var inte lika utbrett men fanns ändå med hos de kursansvariga. Dessa 

kompetenser handlade om att kunna se helheter, få känsla för laborerande och vad man kan göra 

samt att man bör utveckla något säkerhetstänk inom sitt laborerande. 

 

 B ”Att man får någon form av känsla.” 

 

 C ”Att få se olika kemiska koncept” 

 

C ”[…]få in det här säkerhets tänket och lära sig hur man gör saker på ett säkert 

sätt.” 

 

 

På vilka sätt anknyter undervisningen som anges i empirin till elevers 

tidigare erfarenheter? 

En intressant iakttagelse som kunde göras var att svaren skiljde sig mellan respondenter som 

arbetade på högskolan och respondenter som arbetade på gymnasiet. På gymnasiet fanns det ett 

större inslag av att knytta an kemi till samhället, miljö- och klimatfrågor samt att kunna svara på 

elevers funderingar kring sin omvärld. För högskoleanställda kom förklaringar av vad kemi är mer 

att handla om generella ”objektiva” värden och de paralleller som gjordes mot samhället var oftast 

begränsade eller kopplade till ett yrkesutövande inom industrin. 

 

T ”[…]att skapa förståelse för miljö och natur. Att förmedla denna kunskap genom 

grundämnen och kemiska föreningar som påverkar vår livskvalitet och miljö.” 

 

Q ”Ge förklaringar på det man ser runtomkring sig.” 

 

W ”Att få en ’aha-upplevelse’” 

 

E ”[…] exemplifiera genom att visa vad man jobbar med kemi ute i industrin och 

företag och vad de har för jobb någonstans […]” 

 

Något som skiljer sig mellan respondenterna som är kopplade till högskolan och respondenterna 
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som är kopplade till gymnasiet är att de på gymnasiet lägger tydligare fokus på att erbjuda en 

struktur för eleverna i sin undervisning. Detta dels genom struktur i hur man presenterar materialet 

men även i hur man erbjuder sammankopplingar mellan olika kunskaper, så kalla ”mind mapping”. 

 

 T ”Det tror jag är viktigt att man hjälper eleverna att skapa struktur i ämnet.” 

  

T ”Ja man måste vara tydlig, tydlig på tavlan […]Att hjälpa eleverna […]att plocka 

fram det väsentligaste, göra ett försök, skriva reaktioner och visa förlopp.” 

 

W ”[…] att strukturera upp kunskapen så att de ser hur den hänger ihop, mind 

mapping.” 

 

Q ”Strukturera upp så de ser hur de går från det stora till det lilla perspektivet.” 

 

Nyttan av rutiner för det kollegiala samtalet där de enskilda kursansvariga kan få inblick i 

studenternas progression samt förförståelse lyfter nästan alla respondenter oavsett nivå upp.  

Dock så sägs det vara en bristvara som respondenterna efterfrågar både på högskolan och på 

gymnasierna. För gymnasierna ligger oftast problemet i att de är ensamma i sin roll som kemilärare 

på skolan och av naturliga skäl då har svårt att ha några kollegiala möten. Respondenterna på 

högskolans svar pekar mot organisatoriska problem. 

 

A ” Som lärare vill man ju veta då liksom vart man skall lägga sig liksom eller är 

det första gången man hört det här liksom eller har man hört det förut. Det spelar ju 

stor roll på hur man lägger upp sin undervisning.” 

 

A ”Jag tycker det kunde vara mer. Jag har varit på ett annat universitet en kort 

period här nu och undervisat på ett program. Där var det mer formellt minst en 

gång per år så hade man någon lärardag där de gick igenom hela programmet och 

diskuterade hur kurserna låg före varandra och förkunskaper och sådär. Det var ju 

väldigt bra tycker jag. Men något sådant finns ju inte här. Utan här är det ju de här 

länkmötena. Mycket som fokuserar på schemakrockar. Mycket praktiskt.” 

 

B ”[…]bra samarbete och samsyn även om man gör helt olika saker tror jag är 

väldigt bra. Bara att man vet vad de har gjort innan och vad de skall göra efter, 

bara en sån sak.” 

 

En intressant iakttagelse som en respondent på högskolan ville uppmärksamma handlar om 

formuleringar i läroplanen för gymnasiet som stämmer både för Lpf94 samt Gy11. En central del av 

kemin handlar om molekyler och det är då förundransvärt varför detta inte tas upp explicit i 

läroplanerna.  

 

C ”Läroplanen! I hela den så nämns inte ordet ’molekyl’. Jag menar, för mig är 

kemi läran om molekyler liksom, absolut om ingenting annat. Har man då inte, 

nämner man då inte ens ordet molekyl då har man inte fattat nånting av kemi skulle 

jag vilja säga.” 
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Hur säger sig, enligt empirin, kursansvariga samt gymnasielärare vilja 

förmedla kemi? 

En punkt som alla respondenter var eniga om berörde frågan hur man bäst tar till sig kemi. Det som 

kom fram var att det dels var en mycket svår fråga att besvara samt att det kanske inte finns något 

optimalt sätt genomföra detta på. Den lösning som respondenterna presenterade handlade om att 

blanda teoretisk undervisning med praktisk undervisning för att kunna försöka nå fram till alla 

studenter/elever. 

 

B ”Kombination av laborationer där man får känna på det som händer och se saker 

när det händer […] Dock så måste man ha en teoretisk förståelse, speciellt när man 

kommer lite högre upp så man förstår vad det är som händer, varför det händer och 

så vidare.” 

 

C ”[…] skall vi ha kurser så gäller det att vi har en kombination av olika typer av 

undervisning så att säga.” 

 

T ”Jag har alltid en demonstration för att visa, så att det inte bara blir teoretiskt.” 

 

D ”Jag tror att olika personer lär sig kemi på olika sätt.” 

 

En skillnad mellan respondenter som arbetar på gymnasiet och respondenter som arbetar på 

högskolan handlar om att se kemiämnet som en blandning av förklaringar på de tre nivåerna mikro-

, makro- och symbolnivå. För gymnasielärarna var denna relation något levande och som de 

försökte arbeta med. Bland de respondenter som var kopplade till högskolan var det inte lika 

naturligt att prata och arbeta med detta. 

 

 C ”Viktigt att kunna vandra mellan olika nivåer och se hur de växelverkar.” 

  

Q ”Att kunna arbeta med olika förklaringsnivåer är bra för att fånga upp olika 

elever.” 

 

 T ” Det är ju praktik till teori, det är ju där det svåra är att kunna förstå[…].” 

 

 

Vilka lärstrategier förstärks genom lärarens handlande? 

Bland en majoritet av respondenterna så fanns tanken om att en av de viktigaste aspekterna för att 

någon skall lära sig något är att få dem intresserade av ämnet. Utan intresset så fanns inte viljan att 

ta tag i den personliga process som inlärning är. Detta intresse kan uppkomma på lite olika sätt allt 

ifrån att få studenterna/eleverna att känna ansvar till att få dem att se hur stoffet som man går 

igenom återfinns inom olika produkter eller att engagera dem med uppgifter. 

 

C ”[…] skall man lära sig något så någonting så måste det bygga på intresse eller 

hur.” 
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A ”[…] att aktivera studenterna så att de får sätta sig ner och räkna ut lite saker.” 

 

D ”Jag tror man skulle må bra av att känna från första dagen att här är det mitt 

ansvar till stordel.” 

 

W ”Att kunna visa på olika sorters fenomen, att ge exempel kopplade till deras 

vardag.” 

 

E ”[…]om vi har någon pulverisationsreaktion så vill jag koppla det till någon 

produkt eller en fabrik eller någonting.” 

 

I kontrast till tankarna ovan så uttalar sig även en respondent på högskolan om balansgången mellan 

att vara intresserad och att arbeta för att komma framåt i sin utbildning. På grund av det tempo som 

ändå råder på en högskoleutbildning så måste man även ha ett mål och viljan att arbeta mot detta 

målet för att kunna ta sig igenom utbildningen. 

 

C ”Det är ju lite grann därför som jag inte skulle vilja säga att det är lathet utan mer 

effektivitet för det gäller ju att, lite så är det ju på KTH, man får inte vara för 

intresserad av något för då fastnar man och kommer inte ut.” 

 

I samband med diskussionerna om laborationerna togs ett antal aspekter upp som de kursansvariga 

över lag var överens om. Nämligen att laborationsrapporter var viktiga men att det både upplevdes 

som tungt för studenter och för de som rättar dem. Tidsbrist är en vanlig orsak till denna inställning. 

Bland de positiva aspekterna nämns att studenterna får träna på att samarbeta med varandra.  

 

 

B ”Att samarbeta med varandra.” 

 

A ” Rapportskrivandet är jobbigt men väldigt nyttigt.” 

 

D ” Jag tror att många studenter upplever det [rapporter] som en tung belastning 

under visa perioder.” 

 

Ett fåtal av respondenterna knutna till högskolan uttalade sig om sin syn på sina egna och de 

doktoranders pedagogisk kunskaper, dock så framkom det bland dem som gjorde det antingen en 

bristande kunskap eller en ovilja att ställa krav på dokumenterad pedagogisk kunskap i form av 

lästa kurser både för sin egen del samt doktorandernas. 

 

B ” Då får man även in lite den här pedagogiska biten för då skall de ju vara 

pedagogiska gentemot sina kamrater då och framställa sina experiment, resultat och 

utrustning på ett pedagogiskt sätt. […] Den biten har ju inte jag kompetensen 

egentligen för att se om det är pedagogiskt men det kanske studenterna har.” 

  

F ”Jag anser inte att det är nödvändigt att de [doktoranderna] går någon pedagogik 

kurs, snarare tvärt om.” 
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När respondenterna på högskolan pratade om hur deras laborativa undervisning är i kontrast till hur 

de vill att den skall vara kom det fram en intention att studenterna skulle arbeta mera självständigt 

men den praktik som beskrivs är oftast inte av den karaktären. Dessa uttalanden belyser den 

kontrast som gör sig påmind under intervjuerna. 

 

A ” […] jag tycker att studenterna skall visa ett mått av självständighet där de 

självständigt skall bedriva verksamheten.” 
 

E ” Vi har oftast receptlabbar här man kan göra så att man går in på labbet, det står 

exakt vad man skall göra från att plocka upp skeden från lådan till hur man skall 

skriva sin rapport med vilka rubriker så att studenten inte får tänka själv. Det vore 

bättre om vi har labbar där, det finns också på vissa kurser i och försäg, där man får 

ett problem som man skall lösa.” 

 

Utbildningsstrukturen på tekniska högskolor är upplagda så att studenterna läser flera små kurser 

samtidigt, oftast omfattar en kurs 7.5 högskolepoäng. En av respondenterna från högskolan 

resonerar som följande över hur glappen mellan kurser kan uppfattas av studenterna samt vad det 

kan bero på. 

 

C ”[…] jag tror ändå att kurserna hänger ihop rätt så mycket men att det är 

studenterna som på något sätt fokuserar på att ’nu skall jag lära mig det här inför 

tentan och sen skall jag lägga det undan för att ta itu med något annat istället för att 

försöka se det större sammanhanget’.” 

Analys 
Precis som i redovisningen av den empiri som insamlats efter intervjuerna börjar denna analys med 

utgångspunkt i de för studien uppställda forskningsfrågorna. Alltid med studiens bakomliggande 

syfte nära till hands. 

 

Syftet med detta studien/rapporten är att genom intervjuer med kursansvariga och kemilärare 

undersöka vilka arbetsformer som högskolan samt gymnasier använder sig av (säger sig använda) 

vid de laborativa momenten inom kemiämnet. Ett vidare syfte är att analysera vilka 

perceptionsmodeller och lärstrategier som kan hänföras till respektive undervisningsnivå, 

högskolan/gymnasierna. Ett ytterligare syfte är att presentera ett förslag på laborationskurs för 

KTH. 

 

Hur ser kursansvariga och gymnasielärare på kemi? 

Vad är kemi? Denna fråga har kommit att bli en grundpelare i studien och återfinns alltid där under 

ytan oavsett om infallsvinkeln handlar om hur en laborationskurs bäst planeras eller vilka moment 

som är viktiga att ta upp.  

Det denna studie har funnit är att det inte råder någon samstämmig enighet mellan olika 

respondenterna om vad kemi är. Istället ses en enighet i svårigheten att kunna förklara vad kemi 

handlar om. Den vanligaste metoden handlar om att definiera kemibegreppet med hjälp av olika 

exempel på vad man kan göra med kunskaperna. Detta sätt att förhålla sig till frågan liknar det 
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tillvägagångssätt som återfinns inom teorin för de konceptuella metaforerna. Det något 

svårdefinierade domänen (kemi) förklaras med hjälp av mer lättbegripliga domäner (arbeten, 

exempel, produkter, industrier). Genom att använda sig av erfarenheter som en individ är mer 

vanvid kan ett koncept försökas ge en förklaring.20 Sen att de förklaringsdomäner som ställs upp 

även de kan vara svårbegripliga och kräva andra metaforer för att förstå visar på en komplexitet i 

ämnet. 

 

I och med att varje enskild lärare kommer att ha bildat sig sin bild av vad kemi är, i bristen på en 

allmängiltig definition, så är ett legitimt antagande att dessa lärare använder sig av vissa 

förklaringsmodeller/metaforer som inte behöver vara samma mellan olika lärare. För 

studenterna/eleverna som får uppleva de olika skiftena av förklaringsmodeller kan det få både 

positiva och negativa konsekvenser. I ”Metaphors we live by” diskuteras hur relationer mellan olika 

metaforer för samma koncept kan vara både stärkande för bilden av helheten men också 

försvagande, allt beror på hur bra de olika metaforerna överlappar varandra.21 På samma sätt 

kommer undervisningen vara stärkande eller försvagande för inlärningen beroende på hur stort 

överlapp det finns mellan de olika förklaringsmodellerna som varje lärare ger. 

 

Även fast det inte finns någon uttalad definition om vad kemi är för något bland de olika 

respondenterna så finns det ändå ytterligare en samstämmighet i hur man talar om ämnet, de är vana 

med ämnets diskurs. Varje respondent ”ser” kemin i allt runt omkring sig och alla använder sig av 

detta i sina förklaringar för den oinvigde. Det som dock händer är inte en explicit utlärning av vad 

kemi är utan en implicit utlärning av den diskurs som förs om kemi. För den invigde är modellerna 

så naturliga att det är självklart att kunna ”se” kemin i allt medans det för den oinvigde oftast inte är 

det på grund av att den inte delar samma modell av verkligheten, inte samma diskurs. För att 

exemplifiera detta så kan ätandet av en kola användas som utgångspunkt. Då det på en mikronivå 

sker en stor mängd reaktioner (nedbrytandet av kolan med hjälp av saliv, pH höjningar, frätande på 

tandemalj, kemiska signaler i nerverna som indikerar på söttman i kolan, tillförseln av livsviktiga 

ämnen till kroppen med mera) som kan sammanlänkas till en stor helhet vilket binder ihop 

mikronivån (nedbrytandet av kolan) med makronivån (människans njutning av ätandet av kola), 

medans för den oinvigde som inte delar dessa modeller eller modellens begrepp kommer en 

förklaring av detta fenomen vara mycket annorlunda. När B berättar om sina besök i skolan där 

förklarandet av kemi görs genom att peka på allt runtomkring utgår B från att den diskurs som 

denne besitter är diskurs som är allmängilltig. Detta fenomen tar även Säljö upp och visar på att 

skolväsendet oftast kommunicerar utifrån tron om att deras synsätt en helt transparant och lätt 

förståligt, modellerna eller diskurserna anses på förhand vara givna vilket leder till att konflikten 

mellan den invigdes (skolans) och den oinvigdes (eleven/studenten) modeller/diskurser inte 

uppmärksammas.22 

                                                        
20 Lakoff s.82-83 

21 Lakoff s.77-96 

22 Säljö s.224-229 
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Vilka aspekter avser laborationer inom utbildningen att tillgodose 

enligt empirin? 

Jansdotter Samuelsson återger de fyra olika slags kunskaper som Aristoteles definierar enligt 

följande:23 
 Techne –att behärska något praktiskt, vara skicklig, hantverkskunnig. 

 Epistme – vetande om begrepp, fakta och relationer. 

Fronesis – omdömesgillt handlande grundat i kunskap, erfarenhet och etiska 

överväganden, klokskap. 

Noesis – filosofiska reflektioner om den egna kunskapens ursprung och grund, 

metateori. 

 

Enligt svaren från respondenterna så ligger det största fokus på undervisningen av det praktiska 

bemästrandet, techne, av både arbete med instrumenten samt att kunna bearbeta den rådata som fås 

av experimenten. Med benämningar som enhetsoperationer förs tankar till hur Skiner lägger upp sin 

undervisning där kunskapen styckas ner i små lätthanterliga paket som tillsammans efter lyckad 

enskild inlärning producerar det komplexa beteendet.24 

 

Det andra fokuset ligger som beskrivs på att försöka få en känsla för ämnet eller att se olika 

kemiska koncept. Av respondenterna så är denna relationella kunskap, epistme, inte lika prioriterad 

av respondenterna som helhet. Genom uttalanden som att kunna få eleverna/studenterna att 

tillgodogöra sig ”känslan” för kemi återfinns syftningar dels på hantverkskunnigheten i 

laborerandet samt att låta eleverna/studenterna genomgå en massa laborerande så att de kan 

införskaffa sig erfarenhet, fronesis. Ingen av respondenterna ger någon bild av att de ser på 

laborerandet som ett redskap eller plattform för djupare studier i kunskapens ursprung, dess noesis. 

På vilka sätt anknyter undervisningen som anges i empirin till elevers 

tidigare erfarenheter? 

Från respondenterna kopplade till gymnasiet ligger ett fokus på att få eleverna att lära sig om 

världen som de har runt omkring sig. De skall kunna få nya verktyg att kunna uppfatta de processer 

som ligger bakom miljö och klimat till exempel och hur människan växelverkar med naturen. Detta 

fokus återfinns även i de styrdokument som reglerar gymnasieskolans undervisning. Från Gy11 kan 

man läsa följande utdrag där första är läroplanens definition av vad kemi är och följande är utdrag 

från ämnets syfte:25 

  

”Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av 

att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och 

hur olika livsprocesser fungerar. Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och 

funktion samt kemiska reaktioner och förändringar” 

 

                                                        
23 Jansdotter Samuelsson s. 63 

24 Skinner s.40-42 

25 Gy11 
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”Genom undervisning skall eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt 

perspektiv på sin omvärld.” 

 

”[Av undervisningens fem områden som eleven skall utveckla är detta den 4 

punkten] Kunskaper om kemins betydelse för individ och samhälle.” 

 

Med dessa styrdokument blir det därför naturligt för gymnasielärarna att utveckla en undervisning 

som fångar upp elevernas vardags föreställningar och försöker förklara detta med den diskurs som 

återfinns inom naturvetenskapen samt inom den ämnesdidaktiska disciplinen.  

 

För många av respondenterna som befinner sig på högskolan ligger fokuset på att utbilda duktiga 

ingenjörer, individer som skall kunna gå ut i industrin och driva vårt samhälle framåt. Detta är även 

ett mål för skolan och ett syfte med utbildningen. Detta ger då naturligt att respondenterna talar om 

hur kemin återfinns inom processer, företag och applikationer i studentens vardag. Från denna 

utgångspunkt läggs en undervisning upp där diskursen är starkt anknuten till den akademiska och 

yrkesprofessionella diskursen. Båda diskurserna har en gemensam punkt i den akademiska 

utgångspunkten för ämnet men skiljer sig åt i att gymnasiediskursen dels inte är lika djuplodad 

inom den akademiska diskursen samt bygger mer på elevens förförståelse och har inslag av 

ämnesdidaktiska diskursen medans högskolediskursen saknar ämnesdidaktisk diskurs och har 

istället inslag av en yrkesprofessionell diskurs. 

 

De olika målsättningarna och regleringarna för de olika utbildningsnivåerna bygger och förstärker 

den skillnad som finns inom de olika institutionella diskurserna. Detta leder till att för 

eleven/studenten finns det en trefronts konflikt där förförståelsen, gymnasiediskursen och 

högskolediskursen tävlar om tolkningsföreträde. 

 

 

Hur säger sig, enligt empirin, kursansvariga samt gymnasielärare vilja 

förmedla kemi? 

Oavsett på vilken utbildningsnivå som respondenterna arbetar på så uttrycker de en vilja att 

kombinera olika undervisningssituationer för att få så många som möjligt att förstå. Om man tittar 

på Blooms kunskapstaxonometri kan en alternativ förklaring till varför ett utbildningsväsende 

använder sig av en stort batteri av olika undervisningsformer utkristalliseras. Den ledande tanken 

inom Blooms kunskapstaxonometri ligger i en värdering av kunskapsinhämtningen eller för den 

skull kvalitén på den kunskap som eleven/studenten har lärt sig.26 Detta enligt följande uppdelning 

från lågnivå till högnivå: 

 

”Kunskap – Repetera någon annans definition av en princip 

Förstå – Förklara principer genom exempel på dess användning inom andra 

områden. 

Tillämpa – Personligen använda principen på procedurer i verkliga situationer. 

Analys – Kan separera fakta från antaganden i principer. 

Syntes – Kombinera ett antal principer till en ny fungerande strategi. 

                                                        
26 Jansdotter Samuelsson s. 71-73 
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Värdering – Bedöma användningen av den nya strategin.”27 

 

För att kunna tillgodogöra sig en, enligt Blooms taxonometri, högre kunskapsnivå kräver detta olika 

typer av undervisningssituationer samt olika typer av krav på dessa. I och med att de olika 

betygssystemen som ligger till grund för bedömningar både inom gymnasiet och högskolan bygger 

på liknande taxonometrier finns det ett organisatoriskt krav att den undervisning som bedrivs på en 

skola skall innefatta olika typer av situationer som kan ligga till grund för den kontroll av 

kunskapsinlärningen. 

Vilka lärstrategier förstärks genom lärarens handlande? 

För respondenterna på högskolan föreligger det en brist i att arbeta med pedagogiska möten samt att 

en del av dem inte enbart känner sig sakna den pedagogiska kompetensen utan även inte ens ser 

nyttan med att lära sig mer om pedagogik. 

 

År 2002 genomfördes en reform för svenska universitet och högskolor som slog fast att varje 

nyanställd adjunkt eller lektor behöver ha en pedagogisk utbildning.28 Detta på grund av att många 

av de som undervisar på högskolor och universitet saknar någon form av utbildning inom 

pedagogik. En konsekvens av detta är att den undervisning som bedrivs på högskolan, vilket 

studien även stärker, oftast är av samma karaktär som den undervisning som undervisaren själv fick 

genomgå under sin utbildning. Bristen på utbildning inom den pedagogiska ämnesdisciplinen gör 

att den självreflekterande processen inte blir lika effektiv som den skulle varit. Varje individ har 

redan befästa föreställningar, referensramar, som kan ligga som hinder för utvecklingen, därför är 

det centralt att genom undervisning kunna påvisa dessa referensramar för individen och därigenom 

få denna att kunna kritiskt granska sina förehavanden.29  

 

Referensramarna sätter inte enbart upp de antaganden som vi gör om omvärlden utan de förstärks 

och upprätthålls även av de erfarenheter som görs.30 Genom att högskolan inte har någon tradition 

av aktivt arbetande med pedagogiska frågor resulterar detta i respondenternas okunskap och ovilja 

att engagera sig i pedagogiskt arbete. I enlighet med de rådande traditionerna och referensramarna 

för den högskoleundervisning som finns så är detta inte något som prioriteras. 

 

 

                                                        
27 Jansdotter Samuelsson s.72 

28 Bron & Wilhelmson s.30-32 

29 Bron & Wilhelmson s. 64 

30 Bron & Wilhelmson s. 64 
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Diskussion 

Hur ser kursansvariga och gymnasielärare på kemi? 

När oenighet råder inom själva ämnet och hur detta skall definieras så blir en av följderna att 

bedömningen av själva kunskapsinhämtningen blir svår. För eleven/studenten framkommer då två 

problem, dels att förstå och ta till sig det som undervisas samt hur denna skall visa sin 

införskaffande kunskap. 

 

Genom att använda teorin om de konceptuella metaforerna blir markören för uppvisande av 

inlärning att kunna använda de metaforer så som den som undervisar. Det är genom att kunna 

använda det verktyg som de språkliga metaforerna är för människorna som en bekräftelse av 

inlärning kan ses. 

 

”Metaphors may create realities for us, especially social realities. A metaphor may 

thus be a guide for future action. Such actions will, of course, fit the metaphor. This 

will, in turn, reinforce the power of the metaphor to make experience coherent. In 

this sense metaphors can be self-fulfilling prophecis.”31  

 

Den oinvigde blir invigd då den kan bemästra de konceptuella metaforerna som de invigda 

använder på ett för de invigda tillfredställande sätt. Detta sätt att se på meningsskapande kan 

jämföras med den syn på kunskap som återfinns hos Skinner, där tänkandet handlar om att kunna 

visa på ett korrekt beteende under rätt omständigheter.32 Enligt läsning av Säljö sker övergången 

mellan den olärde och den lärde i vilka diskurser som individen använder sig av och hur väl den 

lyckas göra detta.33 

 

Som ses hamnar kunskapens utgångspunkt i hur individen beter sig inom vissa situationer, det som 

skiljer dem åt är antaganden om hur djupt den kognitiva processen sträcker sig. Lakoff uttrycker sig 

till den grad att metaforerna inte bara möjliggör en effektiv kommunikation mellan individer utan 

även definierar hur vi tänker.34 En liknande syn finns inom det sociokulturella perspektivet där de 

kontextuella diskurserna möjliggör ett sätt att tänka kring ett givet ämne.35 

 

                                                        
31 Lakoff s.156 

32 Skinner s.101-102 

33 Säljö s. 224-230 

34 Lakoff s.3-6 

35 Säljö s. 224 
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I och med att de konceptuella metaforerna i sin natur blir positivt förstärkande för användaren i och 

med att denne oftast blir förstådd samt förstår vad andra säger kommer de fortsättas att användas. 

Detta får då till följd att användandet av metaforer betingas in i vårt sätt att vara på grund av dess 

ständiga förstärkning, i enlighet med Skinners teori om inlärning.36 Ena sidan av metaforerna är att 

de möjliggör kommunikation då individerna delar samma mentala bilder medans den andra sidan av 

metaforerna är att dessa bilder måste vara något statiska i sin natur för att kunna möjliggöra en 

effektiv kommunikation. Detta leder fram till att metaforerna sätter begränsningar på hur vi tänker 

kring olika fenomen. Enligt Lakoff så finns det tillfällen då enda sättet att kunna organisera en 

given erfarenhet är genom användandet av metaforer.37 På detta sätt kan skapandet av en kunskap 

eventuellt enbart baseras på ett vist sätt att resonera och inte på en explicit uttalad grund premiss. 

 

För att tydligare exemplifiera detta sätt att se på det används logiken. Med utgångspunkt i 

sanningsbegreppet ”S är sann om och endast om p” kan sanningsfulla meningar skapas som till 

exempel ”Dimman är framför berget är sann om och endast om dimman är framför berget” men 

detta bygger på att det finns en viss sida av berget som är framåt samt en förståelse för vad dimman 

och berget början och slut, detta gör att denna sanning blir relativt människans förståelse av dessa 

fenomen.38 

 

 

Vilka aspekter avser laborationer inom utbildningen att tillgodose 

enligt empirin? 

Om ens egna uppfattningar om ämnesstoffet är att det är svårt att på ett smidigt sätt klargöra för en 

som ej är insatt i ämnet eller att förklaringen är för bredd och generell kan detta påverka 

undervisningens fokus. Som lärare behöver tre olika områden konstant utvecklas, kunskapen om 

ämnet, kunskapen om hur man lär ut och kunskapen om de ramar man sätter upp för 

undervisningssituationen. Det sistnämnda är nog så viktigt som de övriga två men något som oftast 

hamnar i skuggan av de andra. Att kunna formulera tydliga mål, syften och strategier för att leda 

studenten/eleven genom utbildningen är något som kan effektivisera och förbättra undervisningen. 

Ett sätt att låta denna aspekt komma till uttryck är att låta lärare tillsammans vara en del av 

utvecklingsarbetet med dessa rammar för undervisningen. I artikeln ”Teachers’ growth through 

curriculum development” beskriver Coenders hur lärarnas sätt att se på sina undervisningsmål 

förändrades efter att de hade fått vara en mer aktiv del av utvecklings processen samt att de fick 

arbeta i grupp. I artikeln följer Coenders tre lärare som tillsammans med en utvecklingsgrupp för 

vara med i processen av att ta fram nya rammar för sin undervisning och Coenders följer processen 

genom att göra djupintervjuer med lärarna under arbetets gång. Såhär förändras en av lärarnas bild 

av hur eleverna lär sig. 

 

”Before the development process started, Pete’s goals of chemistry education were 

generall in nature, and in his view students would be abel to pick up the concepts easily 

from a context. Class enactment showed that students did not automatically discover 

                                                        
36 Skinner s. 129-131 

37 Lakoff s. 156 

38 Lakoff s.183 
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concepts, and did not learn how to link the concepts they aquired. In these aspects Pete’s 

goals evolved.”39  

 

Genom de generella mål som Pete här ställde upp blev undervisningssituationen något ineffektiv. 

Det som Pete ansåg att eleverna skulle lära sig lärde de sig inte på ett fullt tillfredsställande sätt, 

mycket beroende på att de inte hade klart för sig de grundläggande aspekterna syfte, genomförande 

och strukturering. Genom att få vara en del av ett kollektivt utvecklingsarbetet kunde detta bli 

uppmärksammat för Pete. En liknande utveckling kan även urskiljas hos en annan lärare som var 

del i samma projekt. 

 

”Lisa’s beliefs about goals changed noticeably – from very general notions initially, to 

more pedagogic goals after the writing phase, to goals associated with learning at a 

conceptual level after class enactment.”40 

 

På vilka sätt anknyter undervisningen som anges i empirin till elevers 

tidigare erfarenheter? 

Varför skall en utbildning fokusera på att försöka lära ut koncept och hjälpa eleverna/studenterna 

att strukturera sina kunskaper utifrån abstrakta tankemönster? Ett svar på den frågan är att 

förberedda eleverna/studenterna på de komplexa ”verkliga” frågeformuleringarna som de kommer 

att stötta på inom sin yrkesutövning. Problem lösning handlar inte bara om att kunna återge vissa 

fakta eller att kunna lösningsmetoder utan om att kunna se vilka koncept som ett problem bygger på 

samt välja en lämplig angreppsstrategi som oftast innebär att använda sig av kunskaper inom olika 

kunskapsområden. En vanlig uppfattning är att elever/studenter kommer att utveckla den 

färdigheten samt kunna tillgodogöra sig olika koncept genom självständig övning/lösning av olika 

problem, detta är något som är felaktigt då studier visar bristande kunskaper samt dålig förståelse 

för de koncept och begrepp som finns i utbildningen.41  

 

Problem kan lättas klassificeras efter om de är ”kvantitativa” eller ”kvalitativa”, kräver precisa 

oftast numeriska svar eller om de kräver förklaringar respektive, samt om de är ”väldefinierade” 

eller ”illa definierade”, för ”väldefinierade problemet” finns alla parametrar givna och en lösning 

medans ”illa definierade” problem finns inte alla parametrar givna eller att multipla lösningar är 

möjliga.42 De vanligaste problemen i läroböcker och kemiutbildningar är de problem som hamnar i 

kategorin ”kvantitativa väldefinierade problem”.43 Man kan här fundera på vad syftet med det är då 

de problem som återfinns i en yrkesutövning är till större grad definierade som ”illa definierade 

problem”. För att göra sig förberedd på arbetslivet så bör i vilket fall den senare delen av en 

högskoleutbildning bestå mer av uppgifter av typen ”illa definierade” för att låta 

eleverna/studenterna träna på dem under ordnade förhållanden. 

 

                                                        
39 Coenders s.544 

40 Coenders s.544 

41 Taasoobshirazi & Glynn s.1070 

42 Taasoobshirazi & Glynn s.1071 

43 Taasoobshirazi & Glynn s.1071 
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I enlighet med Taasoobshirazi och Glynns studie behöver något göras åt den bristande kunskap som 

råder bland elever/studenter inom området problemlösning. Som mycket annat handlar det om att 

aktivt lära ut de färdigheter som eleverna/studenterna skall ha med sig efter avklarad kurs. Som 

Skinner skriver så skall man inte blanda ihop undervisning med någon form av urvalsprocess, 

skulle det hända att urval tar undervisningens plats är detta mycket ledsamt då urvalsprocessen är 

mindre effektiv och kan vara direkt skadlig.44 Om det finns ett disjunkt förhållande mellan de 

faktiska kunskaper som elever/studenter besitter trots avklarad utbildning och de krav som ställs av 

dem som utbildade individer så måste en aktiv förändring göras som innebär en aktiv undervisning 

inom de bristande områdena. Något som kan göra stor skillnad är att den som undervisar även ägnar 

en del av sin undervisning till att gå igenom olika tankestrategier, visar på hur eleverna/studenterna 

bör resonera för att på ett effektivt och korrekt sätt angripa problemet samt redogöra för de större 

metastrukturerna mellan det enskilda problemet och de olika koncept som ingår i problemet.45 

 

Hur säger sig, enligt empirin, kursansvariga samt gymnasielärare vilja 

förmedla kemi? 

I datamängden finns det spår av att en del respondenter inom båda nivåerna ser att 

eleverna/studenterna har svårt att se att kemins förklaringsmodeller är just modeller och inte 

verkligheten. Detta leder fram till en fråga huruvida detta beror på att människan har problem med 

att arbeta med många halvsanningar utan att man hellre vill ha en fix sanning eller om det beror på 

att eleverna/studenterna inte blir tränade i att se på förklaringarna som just modeller. I studien som 

Coenders genomförde är detta något som även slår de deltagande lärarna. 

 

”He discovered that students’ ability to think in terms of models was poorly developed: ’I 

don’t know wheter students find it difficult or not, but they don’t switch between reality 

and a model.’”46 

 

Många av respondenterna har uttryckt en åsikt om att kemi är ett komplext ämne som kan upplevas 

som ett svårt ämne att bemästra. De teorier som framkommit från respondenterna handlar om att det 

kan bero på att eleverna/studenterna behöver vandra mellan olika förklaringsmodeller på olika 

nivåer, mikro- makro- och symbolnivå, samt kunna koppla ihop teoretisk kunskap med en praktisk 

kunskap. I detta skede är det därför viktigt att fundera på hur mycket av undervisningen som 

används till att hjälpa eleverna/studenterna att finna samband mellan både begrepp samt koncept 

inom kemin. I en jämförelse mellan respondenternas uttalanden i dessa frågor är de som arbetar på 

ett gymnasium mer benägna att vilja leda eleverna till en förståelse genom att handleda dem i 

meningsskapandet och visa på strukturerna som finns i ämnet. Dessa tankar är inte lika frekventa 

bland de respondenter som arbetar på högskolan.  

 

Vilka lärstrategier förstärks genom lärarens handlande? 

Vid en jämförelse mellan högskolan och gymnasiet framgår en skillnad i varför pedagogiska möten 

inte äger rum i den utsträckning som kan anses vara lämpligt. För gymnasiets finns det en vilja av 

                                                        
44 Skinner s.101 

45 Taasoobshirazi & Glynn s.1085 

46 Coenders s.549 
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att diskutera dessa frågor med kollegor och vilja utvecklas men den viljan grusas av det faktumet att 

det oftast finns få lärare inom kemiämnet. Av de skolor som varit med i denna studie har antalet 

kemilärare varierat mellan 1-3 stycken vilket får till effekt att de olika lärarna får en mer isolerad 

roll i förhållande till kemiämnet. På högskolan rådet det omvända förhållandet. Där finns det många 

verksamma men också ett motstånd till att ordna och delta i dessa möten. Denna ovilja grundar sig 

primärt på tre saker. Okunskap om fördelar med ett sådant arbete, en organisation som inte främjar 

dessa plattformar för utveckling samt att ”man enligt tradition inte gör så” mycket av den 

utbildningsstruktur som finns inom högskolan ”sitter i väggarna”. 

 

Vikten av att finna möjligheter till förbättring och kontinuerligt arbete med pedagogiken, då 

speciellt inom universiteten och högskolorna, är något som redan Skinner påtalar under 50- och 60-

talet. Skinner går till angrepp mot det undervisning som bedrivs på universiteten och anser att den 

är mycket bristfällig. Några av orsakerna till att undervisningen är dålig är enligt Skinner att lärare 

på universitet och högskolor inte får någon utbildning inom pedagogik utan de lär ut på samma sätt 

som de själva fick lära sig saker. Detta hämmar utveckling och reducerar utlärningen till slumpvisa 

förlopp och om någon förbättring sker så sker den enbart pågrund av ödets nyck.47 

 

”Man säger att en god lärare är helt enkelt den som kan sitt ämne och är intresserad av det. 

Speciell kännedom om pedagogik som grund för undervisningen anses onödig. 

Denna inställning är beklaglig. Ingen verksamhet kan förbättra sig själv i fullaste 

utsträckning utan att undersöka sina grundläggande förlopp.”48 

 

Att ha en plattform där lärare kan få diskutera pedagogik, de resurser som de har att tillgå samt få 

bolla funderingar och tankar är något värdefullt som bör prioriteras. Så som det ser ut nu där det 

kollegiala samtalet är begränsat främjar detta inte någon utveckling av varken den enskilda lärarens 

eller skolans utveckling. Det kollegiala samtalet har flera positiva betydelser för utbildningen inom 

alla instanser. En aspekt är att det kollegiala samtalet är en nödvändighet för att kunna få tillstånd 

ett effektivt förbättringsarbete. En kultur där lärare kan samlas i grupper och granska samt förbättra 

varandras yrkesutövanden är något önskvärt. Enligt Coenders är just detta arbetssätt bland det mest 

effektiva arbetssättet där stegen mellan ide, utveckling, implementering och utvärdering blir just 

vad som är bäst för berörda lärare vilket en pålagd strategi från konsultbolag eller liknande inte kan 

erbjuda.49 

 

Likaså får ett starkt kollegialt samtal till följd att examinering och betygssättning underlättas. 

Skolan är en myndighet och dess beslut skall vara välgrundade och väl dokumenterade. Att ha en 

samsyn på vilka krav som man skall ställas och hur man skall bedöma individuella arbeten är inte 

en lätt uppgift utan kräver en aktiv och levande ämnesdiskussion.50 Detta gäller naturligtvis både 

gymnasieskolan som högskolan. Som ytterligare exempel på detta så skriver skolverket följande 

lydelse i Lpf 94. 

 

                                                        
47 Skinner s.82-84 

48 Skinner s.83 

49 Coenders s.538 

50 Jansdotter Samuelsson s.77 - 79 
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”Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 

skolan om kunskapsbegrepp, o vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur 

kunskapsutveckling sker.”51 

 

Detta är något som gäller minst lika mycket för de praktiska problemen som de rent teoretiska 

problemen. Med hjälp av laborationer kan man konstruera undervisningstillfällen där 

elever/studenter kan få möjlighet att få öva på färdigheter som problemlösning, grupparbete och 

kommunikation. Dock så kräver det en större förberedelse av den som undervisar. Denna 

förberedelse tar sig uttryck i dels laborationsmomentens konstruktion där nyanserandet av 

arbetssätt, öppenhet och redovisning är centrala men även en personlig reflektion över skillnaden i 

lärmiljö som en laborationssalssituation  kontra en föreläsningssituation erbjuder. En uppdelning av 

lärmiljöer är följande uppdelning enligt Bron och Wilhelmsson52: 

Den dualistiska lärmiljön. 

En vanlig lektion på gymnasiet med fokus på genomgång av nytt material eller en föreläsning på 

högskolan är exempel på en dualistisk lärmiljö. Det råder ett dualistiskt förhållningssätt mellan den 

som undervisar som oftast ser sig som experten eller den som skall komma med alla rätta svar och 

den som blir undervisad som utan ifrågasättande skall lyssna och lära sig av den som undervisar. 

Möjligheterna för någon form av dialog är oftast begränsad och miljön med sin ojämna fördelning 

av maktpositioner främjar inte heller ett initiativtagande till dialog. Här är uppgiften i fokus och 

kunskapsflödet sker monotont från den som undervisar till den undervisade. 

Den relativistiska lärmiljön. 

Denna lärmiljö karakteriseras av dels ett större inslag av dialog samt att maktfördelningen upplevs 

mer jämn mellan den som undervisar och den som blir undervisad. Detta leder till att situationen 

kan ses som ett givande och tagande mellan de båda parterna. Dock så är denna miljö ändå styrd av 

rammar om än inte uttalade så outtalade vilket kan leda till frustrationer över en diffus 

inlärningssituation där eleverna/studenterna kan i efterhand få veta att deras tillvägagångssätt är 

felaktigt. 

Den engagerade relativistiska lärmiljön. 

Skillnaden mellan en engagerat relativistisk lärmiljö och en relativistisk lärmiljö ligger i fokuset på 

analytiskt och kritiskt tänkande. Eleverna/studenterna förväntas att ta ett större ansvar för sin 

kunskapsinhämtning vilket leder till att större krav kan ställas på dem. Det gäller även den som 

undervisar, inom denna lärmiljö är samspelet mellan den som undervisar och den som blir 

undervisad mycket viktigt och inlärningen eller kunskapen blir något som skapas i interaktionen 

mellan dessa parter. Genom att båda parter låter sina ställningstaganden och förförståelse vara 

öppna för kritisk granskning och ifrågasättanden kan ”ny kunskap” och alternativa perspektiv på 

problem belysas. Som även poängteras hos Bron och Wilhelmson så ligger denna 

undervisningsform i linje med de krav som återfinns i högskolelagens 1 kapitel 9 § nämligen att ”ge 

studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning”.53 

 

Med ett gott organisatoriskt stöd kan laborationsmomenten få karaktären av den engagerade 

relativistiska lärmiljön. För att kunna lyckas med detta behöver de som undervisar stöd dels i form 

                                                        
51 Lpf 94 s.6 

52 Bron &Wilhelmson s.146-149 

53 Bron & Wilhelmson s. 149 
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av kollegiala samtal men även en aktiv insats från ledningen i form av uppmuntran till 

vidareutbildning samt ekonomiska incitament till planeringstid och lektionsutvecklingar.  

 

 

Reflektion över forskningsprocessen 

Denna studie har väkt en massa tankar och funderingar dels om hur utbildningen i stort läggs upp 

och implementeras både på global och lokalnivå, hur den egna inlärningen har gått till samt vad 

kunskap egentligen är och hur den görs tillgänglig. Denna undersökning har varit både stor och täkt 

ett brett undersöknings område vilket har lett till att många frågor som kommit fram har blivit 

nöjsamt förklarade tillförmån av att kunna få en generell bild över detta stora område. Det positiva 

med detta är att kunna täcka två undervisningsnivåer som inte alltid är i union med varandra och på 

det sättet kunna undersöka hur glappet är beskaffat. Det negativa ligger dock i att det blir mycket 

svårt att kunna gå tillbotten eller utredda en viss aspekt till fullo. Däremot finner jag att studien 

behövs för att kunna ligga till grund för fortsatt forskning inom området då detta är ett fält som 

beforskas dels på grund av att det är viktigt samt att det är relativt lite som är gjort.  

För att summera arbetet med denna studie så vill jag passa på att citera en av mina respondenter. 

 

”Man får inte vara för intresserad av något  

för då fastnar man och kommer aldrig ut.” 

Nya frågor/vidare forskning 

Nya frågor som denna studie givit ligger dels inom den organisatoriska området där en 

genomlysning av hur kollegiala samtal förs både i en gymnasiemiljö där bristen på lärare är en 

begränsande faktor samt på högskolan där kunskapen om dem är den bristande faktorn. Likaså vore 

ett fortsatt arbete med utvecklingen av laborationsmoment inom de båda undervisningsnivåerna 

både intressant och nyttigt. Genom att använda det som denna studie har tagit fram kan en 

uppföljning av kursförslaget genomföras där en större mängd data kan insamlas om hur det 

pedagogiska arbetet förflyter inom högskolan till exempel.  
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Förslag på ny laborationskursstruktur för KTH kemi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av: Charley Gustavsson 
Som en del av examensarbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

Bakgrund. 
En ingenjörsutbildning på KTH är idag uppdelad i två delar. En kandidatutbildning och en 
masterutbildning på 3 respektive 2 år vardera. Allt i enlighet med Bologna processen och 
dess strävan efter en mer unison utbildningsstruktur runt om i världen. 
 
Det finns både positiva och negativa saker med att göra om en femårig utbildning till tre 
plus två system. Att få en frihet att lättare kunna göra delar av sin utbildning på ett annat 
universitet ses som givande då man får ytterligare olika aspekter av sina ämnen man läser. 
Det följer också ett ansvar på att man som universitet tänker över sin utbildning och ser 
över hur man på bästa sätt skall kunna tillgodose de krav som satts upp i 
högskoleförordningen för att kunna få en civilingenjörsexamen, men även kunna vara i 
samspel med de krav som gäller för kandidatexamen och masterexamen.  
 
KTH har även påbörjat ett arbete med att implementera CDIO (Conceiving--Designing--

Implementing--Operating) konceptet i sina utbildningar. CDIO har tagits fram för att kunna 
förbereda studenterna på det arbetsliv som väntar dem både inom den offentliga och privata 
sektorn. Syftet är att studenterna skall se på de komplexa samspel mellan faktorer som 
miljö, ekonomi, kommunikation, problemformulering, problemlösning med mera. KTH har 
valt att fokusera på följande fyra spår ”Teamwork”, ”Hållbarutveckling”, 
”Kommunikation” och ”Innovation och entreprenörskap” som grundläggande54. Där utöver 
kommer varje program att ta fram sina egna spår samt hur de skall genomföras. 
 
I och med att både det praktiska och teoretiska arbetet är så centralt inom kemiämnet finns 
det en hel del att vinna genom att se över de praktiska momenten för att ytterligare förbättra 
utbildningen. Att se över hur programmet som helhet jobbar med de praktiska momenten 
kan hjälpa studenten att få djupare förståelse för de teoretiska kunskaperna men även för att 
få träna hantverket i yrket. 
 
Nedan följer ett förslag på en kursstruktur där de laborativa momenten har lyfts ut ur de 
teoretiska kurserna och fått en egen laborationskurs. 
 
Förslaget 
Vid konstruktion av denna struktur har projektet utgått från ett par grundkvalitéer som behöver 

utvecklas för att möte framtidens krav. Dessa kvalitéer berör områden som studenters inlärning, 

kursadministrationen, bedömning, dokumentation, utveckling och inspiration.  

 
Den nuvarande strukturen ser ut som följande att ett program består av ett antal fristående 
kurser som har både teoretisk och laborativ undervisning i sig. Inom en kurs kan det finnas 
ett antal olika delmoment allt ifrån skriftlig tenta till laborationer eller projekt. Dessa 
moment examineras var för sig och är värda en delmängd av hela kursens högskolepoäng. 
Kopplingen mellan teori och laboration är stark i och med att varje kurs tar hand om sina 
egna laborationer.  
 

                                                        
54 KTH hemsida CDIO 
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Det som har framkommit inom projektet är dock att kopplingen mellan olika kurser är svag 
om än obefintlig. Det finns ingen struktur där man arbetar med alla kurser inom ett 
program för att förbättra eller sätta upp långsiktiga mål för studenternas utveckling genom 
utbildningen. För att exemplifiera detta så lyfts dessa citat ut från intervjuerna, på frågan 
om det finns några möten för alla berörda lärare samt om det är något som efterfrågas. 
 

”Jag tycker det kunde vara mer. Jag har varit på ett annat universitet en kort 

period här och undervisat på ett program. Där var de mer formellt minst en 

gång per år så hade man någon sån där lärardag där de gick igenom hela 

programmet och diskuterade hur kurserna låg före varandra och 

förkunskaper och sådär. Det var ju väldigt bra tycker jag. Men något sådan 

finns det ju inte här. Utan här är det ju de här länkmötena. Mycket som 

fokuserar på schemakrockar. Mycket praktiskt.” 

 

”-Hur mycket av kollegialt samtal förs? 

-Väldigt lite på kemi skolan. Alldeles för lite.” 

 
Denna brist gör sig tydligast påmind inom de laborativa momenten i utbildningen. Efter 
intervjuerna visar det sig att det inte funnits något forum för att diskutera pedagogik, 
kursöverskridande färdigheter eller studenternas progression genom utbildningen där alla 
kursansvariga träffats och diskuterat detta. Det som finns är så kallade länkmöten men 
deras syfte är att enbart gå igenom schemakrockar. Denna brist på samsyn och möjlighet att 
få diskutera är som en av respondenterna uttrycker det. 
 
 ”Det är där vi har problemet att vi inte drar åt samma håll allihop.” 

 
Under de genomförda intervjuerna har det även framkommit att det finns en vilja till att 
skapa någon form av struktur som främjar pedagogiska möten. Några av kursansvariga tog 
upp att ett problem med deras kurser är att det är svårt att veta vad studenter har fått lära sig 
i föregående kurser samt att veta vilka praktiska kunskaper som de har tillgodosett sig. 
Detta tar sig både uttryck i att man inte vet vilka tekniker eller metoder som behandlats 
eller på vilken nivå som de har gåtts igenom. 
 
Vidare ser projektet ett behov av skapandet av en struktur där möten mellan olika 
kursansvariga kan ske för införandet av CDIO konceptet på programmet. CDIO har som 
mål en längre inlärningsprocess för studenterna där man tränar olika färdigheter under 
loppet av flera kurser och under hela ens utbildning. För att kunna genomföra detta 
kursöverskridande lärande behöver det finnas något forum som samlar alla berörda lärare 
där man kan arbeta med detta.  
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Den struktur för en ny laborationskurs som projektet föreslår ser i en grafisk representation 
ut på följande sätt: 
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Fig 1: Skiss över hur teorikurser och laborationskursen växelverkar med varandra. 
 
Laborationerna från de enskilda kurserna har lyfts ut och lagts i en egen laborationskurs. 
För studenten kommer den praktiska skillnaden vara ganska liten. Studenten börjar med att 
läsa en kurs säg kurs A och får arbeta med teorin inom den kursen. En bit in i kursen börjar 
det delmoment i laborationskursen som mappar mot kurs A. Båda dessa examineras och 
när studenten är klar går den vidare till nästa kurs i ett repetitivt mönster. 
 
För att kunna tala om olika laborationers kvalitéer så behövs begreppet frihetsgrader på en 
laboration. Frihetsgrader mäter laboranternas delaktighet i både framtagandet och 
genomförandet av laborationen. En laboration med låg frihetsgrad är mer förbestämd och 
laborantens inflytande över den är mycket begränsad. En sådan laboration kan kallas sluten 
eller i folkmun en ”recept laborationen”. Laborationer med hög frihetsgrad kräver att 
laboranterna har ett högt deltagande både i genomförandet och i framtagandet av den. 
Dessa laborationer kallas för öppna eller om de sker på tillräckligt hög nivå för forskning. 
Följande bild från Umeå universitets resurscentrum för gymnasiekemilärare, skolkemi, ger 
en ganska god bild över hur en uppdelning kan vara. 
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Figur 2: Exempel på uppdelning av frihetsgrader55 
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Laborationskursen är uppdelad i introduktionslaborationer och fördjupningslaborationer. 
Syftet med introduktionslaborationerna är att ge studenterna möjlighet att bekanta sig med 
till exempel apparaturer, specifika tekniker, viktiga synteser. Det vill säga basfärdigheter 
som studenterna behöver ha med sig för att få en djupare förståelse för teoristoffet samt för 
att kunna få ut så mycket som möjligt av fördjupningslaborationerna. I och med detta så är 
karaktären av dessa laborationer något mer styrda än vad fördjupningslaborationerna är. 
Det utesluter däremot inte att laborationerna kan ha högre frihetsgrader än rena 
receptlaborationer. Det är snarare önskvärt att de har en medelhög frihetsgrad för att även 
tjäna som förberedelser för fördjupningslaborationerna och arbetslivet. 
 
Om syftet med introduktionslaborationerna är att lära sig basfärdigheter så är syftet med 
fördjupningslaborationerna att lära sig att använda basfärdigheterna som redskap för att 
lösa problem. Kemi är ett hantverk och inom sin yrkesutövning kommer man ställas inför 
problem som är både komplexa och ej på förhand definierade. För att kunna vara förbered 
inför detta så behöver studenter få träna på att handskas med liknande problem. Det är i 
allas intresse att man tidigt i sin utbildning får en känsla för vad yrket kommer att handla 
om samt få träning inom det. Genom att införa laborationer med fler frihetsgrader kommer 
inte bara studenterna att tränas i att vara bättre förbereda på yrkeslivet utan genom ett mer 
aktivt arbete med materialet så tillgodogör sig studenterna materialet bättre och 
förtrogenheten ökar. 
 
I artikeln ”An investigation into effectiveness of problem-based learning in a physical 
chemistry laboratory course” redogör Gürses för den studie som genomförts på Atatürk 
University i Turkiet i att införa PBL, problem baserat lärande, som undervisningsmetod för 
de fysikaliska kemilaborationerna. Även fast projektets ide inte är en helt fullskaligt 
övergång till PBL så finns det ändå relevans att lyfta fram deras undersökning i detta 
projekt. De fördjupningslaborationer som är föreslagna av projektet har likheter med hur 
Atatürk University har arbetat med sina laborationer.  
 
Vid frågor till studenterna som berör vad de tycker är styrkan med PBL så svarar 40 % av 
de tillfrågade studenterna att PBL har uppmuntrat dem till att ha ett undersökande 
förhållningssätt samt använda sig av ytterligare resurser som internät och bibliotek vilket 
ledde till att de tog kursen mer seriöst. Likaså svarar en lika stor andel att deras syn på de 
dagliga aktiviteterna har förändras. Detta på grund av att många av de laborationer som 
genomförts har tagit utgångspunkt i realistiska problem som både knyter an till 
studenternas dagliga liv samt deras framtida yrkesroll56. 
 
De stora nackdelar som studenterna kan se rör resurser på universitetet. I och med att de 
förväntas ta ett större ansvar i inhämtningen av relevant information så behöver det finnas 
tillräkligt med datorer samt att biblioteket är förberett på att de håller på med PBL arbete. 
Här lyfts det även fram att lärare samt kursorganisationen behöver finjusteras för att kunna 
möta den annorlunda ”icke traditionella” undervisning som PBL står för. Detta i form av att 
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läraren behöver se över hur de skall möte studenterna inom PBL arbetet samt att fördela 
den schemalagda tiden annorlunda57. 
 
Några av de glädjande resultaten som undersökningen visar på är att studenterna som 
genomgick laborationskursen med PBL gick ut med ett högre betyg än grupper som 
genomfört liknande kurs på ett mer traditionellt sätt. De finner även att studenternas 
motivation att ta tag i sitt lärande har ökat samt att strukturen främjar ett aktivt deltagande i 
inlärningen vilket studenterna anser ger en effektivare inlärning. PBL ökar även studentens 
vetenskapliga tänkande och möjlighet att lösa problem58. 
 
Tanken med det framtagna laborationskursförslaget är att de kursansvariga för de teoretiska 
kurserna själva skall få bestämma vilka laborationer som är lämpliga att genomföra för att 
få en bra koppling mellan teori och praktik som stödjer studentens inlärning. Därför blir 
laborationskursansvarigs uppgifter mer fokuserade på arbete inom administration och 
pedagogisk verksamhet, vilket redovisas för nedanför. 
 
Förslaget har även den fördelen att förändringarna inte är orimligt stora men ändå så pass 
att man kan ta sig an utmaningen med nya friska tag. Likaså ger det utrymme för att kunna 
modifieras under tidens gång.   
 
Administration 
Som visats ovan med den skiss över hur studenternas rörelse genom utbildningen 
genomförs förstår man att det finns en del att administrera med kursen. Administrationen 
har i detta förslag brutits ner i tre delar:  
Logistik, som täcker schematekniska frågor som krockar, lokaler och liknande. 
Utbildning, att kalla till pedagogiska möten för alla inblandade kursansvariga en gång per 
termin, att se över dokumentationen i form av bedömningsmatriser och målformuleringar, 
att erbjuda utbildningsdag för laborations assistenter för den kommande terminen. 
Utvärdering, att samla in och sammanställa de utvärderingar som förts för de olika 
laborationsmomenten, att organisera ett kontinuerligt förbättringsarbete samt dokumentera 
detta arbete. 
 
Logistik. 
Projektet har tagit fasta på att det är viktigt med en stark koppling mellan teori och praktik i 
undervisning. Till skillnad från andra kurser där det finns en enskild kursansvarig som 
självständigt bestämmer innehållet kommer kursinnehållet i denna kurs att bestämmas av 
ett antal olika kursansvariga för de teoretiska kurserna. Detta för att på ett smidigt sätt 
kunna hålla laborationerna relevanta för den teoretiska undervisningen. På grund av detta 
behöver fokus ligga på administration istället för ämneskompetens. De olika kursansvariga 
för de teoretiska kurserna rapporterar antal laborationer och önskemål om när det är 
optimalt att laborationerna skall komma igång. Kursansvarige för laborationskursen 
sammanställer sedan detta och för dialoger med de olika schemaläggarna och 
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lokalbokningen. Fördelarna med detta är att all information blir mer samlad och arbetet mot 
schemaläggare, övriga kurser och lokalbokningen underlättas då det är en person som sitter 
på all information och har en helhetssyn. 
 
Utbildning 
En av strukturens stora föredelar är möjligheten att tydligt göra studentens progression 
synlig och få en bra röd tråd genom de laborativa momenten. En förutsättning till att en röd 
tråd kan skapas är en ökning i det kollegiala samtalet rörande utbildningen och den 
pedagogik som används. I och med att kurserna inom ett program finns fördelade mellan 
olika institutioner som är lokaliserade på olika geografiska platser är det spontana 
utbytandet av idéer begränsat. Detta gör att styrda möten med alla kursansvariga 
närvarande är att föredra. Dessa möten behöver göras vid start av termin för att förbereda 
för de kommande kurserna. För att få igenom dessa möten behöver det finnas en dedikerad 
person som sköter kallelser och förbereder en enklare dagordning för att kunna strukturera 
upp mötena. Något som kommit fram under projektet är dels en önskan om liknande möten 
samt att de bör vara strukturerade och effektiva för att bli meningsfulla. Belysande exempel 
på resonemang. 
 
 ”Skall vi jobba ihop så måste vi få till effektiva möten och liknande så att det 

 så att det inte bara blir en massa möten som det inte händer något på för då 

 kommer det att dö ut väldigt fort.” 

 
Under dessa möten bör det dels finnas med någon form av statusrapport från de olika 
kurserna om vad fokus ligger på och eventuella förändringar av stoffet både teoretiskt och 
laborativt. Ytterligare en del av mötet bör ägnas åt pedagogiska diskussioner rörande 
kunskapsinhämtning, bedömning, feedback, utvecklandet av nya laborationer och övningar.  
 
Utanför dessa möten så behöver kursansvarige för laborationskursen i samråd med 
kursansvariga för de teoretiska ämnena utveckla bedömningsanvisningar och kontinuerligt 
arbeta med uppdateringen och användandet av dessa. Studenterna skall kunna veta vad de 
blir bedömda på och vad som förväntas av dem. Detta gör att de kan strukturera upp sin 
tillvaro samt kunna vara förbereda på de olika momenten som de skall ganomföra. 
Ytterligare så gör detta att man mycket lätt kan se studenternas progression samt vara ett 
led i att kunna kvalitetssäkra utbildningen. 
 
Genom att engagera kursansvariga i denna process anser projektet att man kan öka de 
kursansvarigas yrkeskompetens med avseende på det pedagogiska arbetet. På liknande sätt 
som studenter behöver engageras och vara delaktiga i sitt arbete behöver även lärare vara 
engagerade och delaktiga i de reformarbeten som berör deras yrke. I artikeln ”The effects 
of the design and development of a chemistry curriculum reform on teachers’ prefessional 
growthe: A case studie” presenterar Coenders med flera de vinster som kan göras om man 
låter lärarna vara delaktiga i reform arbetet och kontinuerligt låter dem arbete med de 
tankar och material som de själva sedan skall använda sig av i sin undervisning. Coender 
visar på att genom att låta lärarna vara delaktiga så främjas deras utveckling och 



 36 

självreflektion över lärargärningen59. I och med att det är lärarens både förförståelse och 
vad denne tror på, med fokus på stoffinnehåll samt inlärningssyn, som styr hur läraren både 
undervisar och lägger upp övriga inlärningsaktiviteter så måste ett reform arbete ta sin 
utgångspunkt i dessa samt expandera dem för att låta läraren göra detta till del av sin 
kunskapsbas och på så sätt använda sig av det i sin yrkesutövande60. 
 
Den tredje delen som ligger under utbildning är att ordna genomgångar för laborations 
assistenter. Dessa genomgångar har pedagogiken som fokus. Att vara laborations assistent 
är en viktig funktion där man möter begränsade grupper av studenter och studenterna har 
oftast lättare att fråga om hjälp under dessa tillfällen. Därför behöver assistenterna kunna 
bemöta dessa frågor både utifrån ämnesstoffet och ur ett pedagogiskt perspektiv. Under 
dessa praktiska moment så blir studenters missuppfattningar ganska tydliga samt 
möjligheten att kunna ta enskilda diskussioner med studenter är oftast mer gynnsamma där 
än under föreläsningarna. På grund av detta så behöver assistenterna någon kunskap om 
pedagogisk verksamhet. 
 
Utvärdering 

Något som är minst lika viktigt som innehållet är utvärderingen av den verksamhet man 
bedriver för att förbättra och förnya. Efter varje avslutat labbmoment skall studenterna 
utvärdera både sin arbetsinsats och uppgiften de gjort. Laborationskurs ansvarig ställer 
sedan samman de olika svaren och ansvarar för förbättringsarbetet med momenten.  
 
Det är även laborationskursansvariges uppgift att sköta kraven på dokumentation som 
finns. Allt ifrån bedömningsmatriser, måldokument, rapportering av betyg, dokumentation 
av arbetet med kursförbättringar med mera. 
 
För- och nackdelar 
Det förslag som projektet här vill lyfta fram är enbart ett sätt att förnya och förbättra 
grundutbildningen inom kemi på KTH. Oavsett hur förslaget mottas så är ändå projektets 
mening att en genomlysning av de laborativa momenten och dess sammankoppling är 
något som är önskvärt att göra för att möta framtiden och dess krav. 
 
Fördelar 

De fördelar med det framtagna förslaget på laborationskursstruktur har projektet 
identifierat till följande. 
 
Den nya kursen främjar mötet mellan olika kursansvariga och ger dem ett forum där de kan 
få möjlighet att diskutera pedagogik, pågående förändringsarbeten och hålla övriga 
kursansvariga informerade om deras aktuella kursomgång. Projektet har tagit fasta på 
vikten av pedagogiska möten som ett led i att förbättra programmet. Under dessa möten 
kan problem tas upp och lösas tillsammans. Detta leder till att alla kursansvariga är 
medvetna om vilka kunskaper som studentkroppen besitter när den kommer till dennes kurs 
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och onödiga omtagningar av samma kunskapsstoff eller utelämnandet av kunskapsstoff kan 
slippas. 
Likaså kan enskilda kursansvariga få inspiration och idéer på hur man kan utveckla 
laborationer för att bättre passa det syfte man har med att laborera inom sin kurs. 
 
Genom att sätta ihop denna laborationskursstruktur kan man lättare utveckla en helhetssyn 
på studenternas utbildning. Mål- och bedömningsanvisningar kan gemensamt tas fram 
vilket gör att studenternas progression underlättas. En naturlig utveckling av de kriterier 
som behöver uppfyllas kan på detta sätt skapas och uppbyggandet av kunskap främjas.  
 
Det skulle även underlätta införandet och tränandet av kursöverskridande färdigheter så 
som muntlig och skriftlig kommunikation, innovation, laborationsvana, helhetssyn på vad 
kemi är till exempel. Om studenterna förväntas göra en kursöverskridande inlärning måste 
den underbyggande stukturen främja en sådan inlärning. Detta är något som både ligger 
tillgrund för införandet av CDIO samt en kompetensökning för studenterna då de kan 
tränas inför arbetslivets komplexitet och mångfacetterade yrkesroll. Projektet finner även 
att KTH’s omläggning av vad som styr lönerna för föreläsare och kursansvariga där fokuset 
på kursernas poäng försvinner främjar en struktur som är mer kursöverskridande.  
 
Oavsett om förslaget anses lämpligt eller inte så är det projektets förhoppning att intresset 
för dessa frågor lyfts för genom ett kontinuerligt förbättringsarbete mot undervisningen kan 
man på längre sikt öka statusen för kemiutbildningen och få fler sökande. En utbildning på 
en högskola eller universitet är en investering för livet och då vill man ha en gedigen och 
bra utbildning. Att lägga fokus på en kvalitetsökning höjer statusen både mot studenter och 
mot arbetssektorn. Det är viktigt att en utbildning motsvarar studenternas förväntningar och 
håller måttet. De skall känna sig stolta över den utbildning som de går och veta att den är 
genomarbetad och bra. 
 
Nackdelar 
Det främsta hindret som projektet ser för förslagets genomförande ligger i att det kräver en 
uppslutning av alla berörda parter. Att genomföra en kursöverskridande struktur kräver att 
alla berörda parter är med på det och att de försöker göra något av det. Om inte det görs så 
blir det ändå en struktur där varje kurs är en egen entitet som lever sitt egna liv och 
helhetsbilden går förlorad. Denna nackdel kommer tillskrivas varje försök att införa CDIO 
konceptet då det ligger i CDIO konceptets natur av att vara en samlingspunkt för grupper 
inom skolan. 
 
Ytterligare en aspekt ligger i att KTH som organisation, då främst genom kemi skolan, 
hjälper till och stödjer sina lärare i deras arbete. En förändring skall inte ligga dem som 
något tvång eller som en ytterligare pålagd arbetsbörda utan man bör underlätta övergången 
så smidigt som man kan samt visa på de positiva effekter som följer av förändringarna. Då 
den struktur som råder är inarbetad och som man säger ”sitter i väggarna” så kan man 
förvänta sig ett vist motstånd till förändringar. 
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Bedömningsmatriser 
Att på förhand kunna presentera på vilka grunder som en bedömning görs har flera olika 
fördelar. Det främjar en likvärdig bedömning, förtydligar vad som förväntas av studenten 
så att denne kan på ett optimalt sätt förbereda sig på den arbetsinsats som skall göras, det 
bidrar även till att minska eventuella konflikter efter bedömningen. Ytterligare 
användningsområden för bedömningsmatriser är att det är en del av arbetet med studentens 
kunskapsprogression. Genom att använda dessa matriser som feedback kan studenten 
arbeta med att förbättra sin insats inom olika färdigheter.  
 
Bedömningsmatriser 

Struktur God struktur enligt 
uppsatta riktlinjer 

Acceptabel struktur 
enligt uppsatta 
riktlinjer 

Ej godkänd struktur 
enligt uppsatta 
riktlinjer 

Tekniskt språk Använt korrekta 
teoretiska termer och 
visat god 
förtrogenhet i dess 
användning 

Använt korrekta 
teoretiska termer 
men ej förstått dem 
helt eller ej fått med 
allt. 

Ej godkänt tekniskt 
språk 

Tydlighet Lätt att följa 
resonemanget och 
reproducerbarheten 
är stor. 

Går att följa med 
viss ansträngning 

För 
osammanhängande 
för att vara 
acceptabelt 

Analys Resultatet är kritiskt 
granskat och inom 
rimliga gränser. 
Avvikelser är 
rättfärdigade med 
lämpliga felkällor 
med mera. 

Resultatet nöjsamt 
granskat men visar 
brister i rimlighet 
eller felkällor. 

Ej korrekt analys 

Fig 2: Bedömningsmatris skriftlig kommunikation. 
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Struktur Presentationen är 
tydlig och stoff 
innehållet väl 
genomtänkt för att 
bilda en röd tråd 
genom 
presentationen. 

Presentationen är 
acceptabelt 
strukturerad och 
man kan med viss 
ansträngning spåra 
en röd tråd. 

För 
osammanhängande 
och otydlig för att 
vara godkänt. 

Tekniskt språk Använt korrekta 
teoretiska termer och 
visar god 
förtrogenhet i dess 
användning. 

Använt korrekta 
teoretiska termer 
men ej förstått dem 
helt eller ej fått med 
allt. 

Ej godkänt tekniskt 
språk. 

Kommunikation till 
större grupp 

God kontakt med 
publiken och 
anpassat sin 
presentation efter 
dem. Tydlig och 
fokuserad i sin 
presentation. 

God kontakt med 
publiken dock ej 
anpassat 
presentationen efter 
dem eller är något 
otydlig eller är 
ofokuserad i sin 
presentation. 

Bristande kontakt 
med publiken samt ej 
anpassad 
presentation efter 
dem eller något 
otydlig och 
ofokuserad i sin 
presentation. 

Fig 3: Bedömningsmatris muntlig kommunikation. 
 
Personligt 
säkerhetstänk 

Använder personlig 
säkerhetsutrustning 
på ett bra sätt och 
iakttar ett sunt 
förhållningssätt i sitt 
arbete 

Använder personlig 
säkerhetsutrustning 
på ett acceptabelt 
sätt och håller en 
okej standard på sitt 
arbetssätt 

Visar brister i 
säkerhetstänkandet 
för sin enskilda 
person. 

Säkerhetstänk för 
omgivningen 

Visar god förståelse 
för vikten av att 
arbeta säkert för sin 
omgivning och 
utsätter inte sin 
omgivning för risker. 

Visar acceptabel 
förståelse för vikten 
av att arbeta säkert 
för sin omgivning 
och utsätter inte sin 
omgivning för risker. 

Visar brister i 
säkerhetstänkandet 
för sin omgivning. 

Kunskap om 
säkerhetsutrustning 
och kemikalier 

Visar goda 
kunskaper om 
säkerhetsutrustning, 
vart den är placerad i 
lokalen samt gör en 
god riskanalys 
baserat på 
kemikalier i 
laborationen. 

Visar acceptabla 
kunskaper om 
säkerhetsutrustning, 
placering i lokalen 
samt godtagbar 
riskanalys basrat på 
kemikalier i 
laborationen. 

Visar brister i 
kunskap om 
säkerhetsutrustning 
och har ej gjort en 
acceptabel 
riskanalys. 
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Fig 4: Bedömningsmatris laborationssäkerhet. 
Utrustning Visar god förståelse 

om 
laborationsutrustning 
och hur den skall 
användas. 

Visar acceptabel 
förståelse för 
laborationsutrustning 
och hur den skall 
användas. 

Visar brister i 
kunskapen om 
laborationsutrustning 
och dess användning. 

Instruktioner Kan lätt följa 
instruktioner både 
muntliga som 
skriftliga. 

Kan med viss 
ansträngning följa 
instruktioner både 
muntliga som 
skriftliga. 

Visar brister i sin 
förmåga att följa 
instruktioner både 
muntliga som 
skriftliga. 

Autonomi Arbetar med säkerhet 
självständigt och 
ansvarsfult. 

Arbetar med viss 
ansträngning 
självständigt och 
ansvarsfullt 

Visar brister i sin 
förmåga att arbeta 
självständigt. 

Vetenskapligt 
arbetssätt 

Arbetar bra enligt det 
naturvetenskapliga 
arbetssättet och för 
en god 
dokumentation av 
sitt arbete. 

Arbetar acceptabelt 
enligt det 
naturvetenskapliga 
arbetssättet och för 
en acceptabel 
dokumentation av 
sitt arbete. 

Visar brister i sin 
förståelse för det 
naturvetenskapliga 
arbetssättet och 
fallerar i 
dokumentationen av 
sitt arbete. 

Grupparbete Arbetar väl i grupp 
och låter alla i 
gruppen utvecklas 
och ta del av 
laborationen. 

Arbetar acceptabelt i 
grupp. 

Visar brister i sin 
förmåga att arbeta i 
grupp. 

Fig 5: Bedömningsmatris Laborationsvana.  
 
Referenser. 
 

Artiklar 
Coenders F, Cees T, Dijkstra S, Pieters J; The effects of the design and development of a 

chemistry curriculum reform an teachers’ professional growth: A case studie, Journal of 
Science Teachers Education, Vol. 21, No 5, Aug 2010, pp. 535-557. 
 
Gürses A, Metin A, Dog ar Ç , Sözbilir M; An investigation into effectiveness of 

problem-based learning in a physical chemistry laboratory course, Research in Science & 
Technological Education, Vol. 25, No 1, April 2007, pp. 99-113. 
 

Webb 
KTH hemsida om CDIO PM, den 30 mars 2011 kl 11.20, 
http://www.kth.se/ece/avdteach/cdio/aktuellt-hosten-2010-1.55424 
 
Skolkemi, Umeå Universitet, den 30 mars 2011 kl 11.20, 
http://school.chem.umu.se/Compiled/tankar.html 



 41 

Bilaga 2: Intervjuguide, gymnasiet. 

 
1. Vad är kemi för dig? 

2. Hur anser du att man bäst tar till sig kemi? 

3. Vad har du genomgått för utbildning? 

4. Vad värdesätta du mest när du själv gjorde din utbildning? 

5. Vad anser du är syftet med att ha laborativa moment inom en kemiutbildning? 

6. Hur resonerar ni kring frihetsgrader för laborationerna? 

7. Vilka aspekter av kemin vill du skall lyftas fram, med hjälp av de laborationer som 

du väljer att använda? 

8. Hur arbetar ni med det naturvetenskapliga arbetssättet? 

9. Hur arbetar ni med förmedlandet av färdigheter som grupparbete, kommunikation, 

problemlösning? 

10. Hur ser det kollegiala samtalet ut? Har ni till exempel ämnesråd eller någon annan 

struktur? 

11. Hur arbetar ni med bedömning till exempel bedömningsmatriser när det kommer till 

laborativa moment? 

12. Hur examineras laborationer? 
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Bilaga 3: Intervjuguide, högskolan. 

 
1. Vad är kemi för dig? 

2. Hur tycker du att man bäst tar till sig kemin? 

3. Vad värdesatte du själv mest när du gjorde din utbildning? 

4. Hur ser du på laborationer? 

5. Vad anser du är syftet med att ha laborativa moment inom en kemiutbildning? 

6. Hur går laborationerna till för den kurs som du ansvarar över? 

7. Vilka aspekter vill du skall lyftas fram i laborationerna i just din kurs? 

8. Hur examineras laborationerna? 

9. Hur har ni funderat när det kommer till pass/fail eller graderat betyg på 

laborationerna? 

10. Hur arbetar ni med bedömningsmatriser både mot föreläsare och mot studenter? 

11. Hur arbetar ni med förmedlandet av kunskap som grupparbete, kommunikation, 

problemlösning? 

12. Hur ser det kollegiala samtalet ut? Har ni tid att träffas där ni talar igenom kurser 

med mera som delas inom ett program? 

13. KTH skall anamma CDIO konceptet och införa detta på samtliga program. Hur ser 

du på CDIO? 

14. Redogör för projektet och tar in åsikter om det upplägget. 
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Bilaga 4: Laboration 1 ”Relationer mellan grundämnen” 

 

Vilka relationer existerar mellan grundämnen? 
 

Bakgrund 
Genom historien har olika vetenskapsmän alltid haft en vilja att både kommunicera öppet 
och dolt med varandra. Detta både på gott och ont för vetenskapen som helhet. Ett fritt ide 
utbyte främjar nya upptäckter och förklaringar. Dock så kan den enskilda 
vetenskapsmannen få problem med stölder och plagieringar av tankar. 
 
Att koda sina budskap är inte bara en säkerhetsmetod utan även något som kan vara nyttigt 
för att träna sin problemlösningsförmåga. 
 
Uppgift 
En god vän och kollega till er har funderat ut en kodningsprocess som han tror kan vara 
användbar för framtida korrespondens mellan er. Den går ut på att använda sig av olika 
grundämnen och dess kemiska beteckning för att koda olika bokstäver. För att testa dels 
kodningen och er analytiska förmåga så skickar han över lite data samt beteckningar på de 
för honom viktiga grundämnena. Ni skall försöka med hjälp av det periodiska systemet 
kunna komma fram till hans kodade periodiska system så att ni kan skicka hemliga 
budskap till varandra i framtiden. 

 
Material 
Papper med data för de kodade grundämnena. 
 
Syfte 
Syftet med laborationen är att komma in i det naturvetenskapliga arbetssättet där man 
ställer upp en hypotes, prövar den och utvärderar den. Likaså skall du så möjlighet att 
bekanta dig med det periodiska systemet och dess uppbyggnad då detta är ett mycket 
kraftfullt verktyg för varje kemist.  
 
Tips och tricks 
Innan ni börjar med uppgiften så ägna några minuter åt att tänka igenom uppgiften och 
funderar på vilka data som ni skulle behöva för att kunna komma så nära lösningen som 
möjligt.  
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Redovisning 
Det är viktigt att dokumentera sina laborationer väl så att man själv vet vad man håller på 
med och att andra forskare kan få ta del och själv testa era experiment. Hela 
naturvetenskapen vilar på principen att man skall kunna verifiera eller falsifiera hypoteser 
och modeller.  
 
På grund av detta så skall era tankar om vilka grundämnen som er kollega har skickat er 
och hur det kodade periodiska systemet ser ut dokumenteras och redovisas väl. I er rapport 
skall det framgå hur ni kommit fram till era slutsatser där alla hypoteser presenteras samt 
hur ni har upparbetat dem allt efter som ny information har tillkommit.  
 

 



Alpha, α 
 
Atommassa  132.16 
Atomstorlek  1134 
Densitet    221.2 
Kokpunkt    2548 
Smältpunkt   889 
Metallisk natur  Metall 
Oxid       α2O3 

Gamma, γ 
 
Atom masa   91.84 
Atom storlek  453.6 
Densitet    191.8 
Kokpunkt    2772 
Smältpunkt   2520 
Metallisk natur  ickemetall 
Oxide     γ2O3 

Epsilon, ε 
 
Atom masa   86.24 
Atom storlek  504 
Densitet    184.8 
Kokpunkt    3668 
Smältpunkt   3766 
Metallisk natur  Ickemetall 
Oxide     εO2 

Eta, η 
 
Atom masa   80.64 
Atom storlek  798 
Densitet    0.1484 
Kokpunkt    84.0 
Smältpunkt   54.6 
Metallisk natur  Ickemetall 
Oxide     η2O 

Tau, τ 
 
Atom masa   114.24 
Atom storlek  1348 
Densitet    169.4 
Kokpunkt    704.2 
Smältpunkt   383.6 
Metallisk natur  Ickemetall 
Oxide     τO3 

Delta, Δ 
 
Atom masa   194.88 
Atom storlek  1684.2 
Densitet    127.12 
Kokpunkt    1722 
Smältpunkt   1100.4 
Metallisk natur  Metall 
Oxide     ΔO 

Zeta, ζ 
 
Atom masa   110.88 
Atom storlek  1491 
Densitet    0.2632 
Kokpunkt    233.8 
Smältpunkt   168 
Metallisk natur  Ickemetall 
Oxide     ζ2O7 

Sigma, Σ 
 
Atom masa   172.48 
Atom storlek  966 
Densitet    79.54 
Kokpunkt    1138.2 
Smältpunkt   364 
Metallisk natur  Metall 
Oxide     Σ2O 



Lambda, λ 
 
Atom masa   145.6 
Atom storlek  1020.0 
Densitet    142.8 
Kokpunkt    1365 
Smältpunkt   904.4 
Metallisk natur  Metall 
Oxide     λO 

Nu, ν 
 
Atom masa   84.0 
Atom storlek  588 
Densitet    0.10262 
Kokpunkt    75.46 
Smältpunkt   61,74 
Metallisk natur  Ickemetall 
Oxide     ν2O5 

Omega, Ω 
 
Atom masa   118.72 
Atom storlek  1302 
Densitet    150.08 
Kokpunkt    541.8 
Smältpunkt   310 
Metallisk natur  Ickemetall 
Oxide     Ω2O5 

Kappa, κ 
 
Atom masa   150.08 
Atom storlek  289.8 
Densitet    43.54 
Kokpunkt    155.4 
Smältpunkt   443.8 
Metallisk natur  Metall 
Oxide     κ2O 

Rho, ρ 
 
Atom masa   124.32 
Atom storlek  1184.4 
Densitet    190.4 
Kokpunkt    2576 
Smältpunkt   1653.4 
Metallisk natur  Metalloxid 
Oxide     ρO2 

Xi, ξ 
 
Atom masa   81.76 
Atom storlek  672 
Densitet    0.11732 
Kokpunkt    88.2 
Smältpunkt   52.92 
Metallisk natur  Ickemetall 
Oxide     Okänt 

Pi, π 
 
Atom masa   219.52 
Atom storlek  1642.2 
Densitet    70.56 
Kokpunkt    1009.4 
Smältpunkt   329 
Metallisk natur  Metall 
Oxide     π2O 

Iota, ι 
 
Atom masa   34.72 
Atom storlek  42.0 
Densitet    0.007308 
Kokpunkt    19.74 
Smältpunkt   12.88 
Metallisk natur  Ickemetall 
Oxide     ι2O 
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Bilaga 5: Laboration 2 ”Vilka är förfalskningarna?” 

 

Vilka är förfalskningar? 
 
Bakgrund 
Den analytiska kemin utgör en intressant och stor del av de uppdrag som en kemist jobbar 
med. Det finns många tillfällen då man ställs inför frågor som ”Vad är detta för ämne?”, 
”Hur mycket finns det av ämne A i denna blandning?”, ”Har min syntes blivit lyckad?”. 
 
Som ni förstår så kommer dessa frågor upp i de mest varierande sammanhang. Till exempel 
i en tillverkningsprocess på ett företag, vid framställning av nya ämnen, renheten för 
produkter, om man vill verifiera äktheten hos olika produkter. 
 
Kromatografi är en metod som är lätt att använda och som har ett stort användningsområde. 
I denna laboration skall vi titta närmare på papperskromatografi för att lösa dagens 
problem. 
 
Uppgift 
Inom polisväsendet så används olika varianter av analytiska metoder dagligen. Vi skall titta 
på en metod och möjlig applikation. Efter ett tillslag mot en misstänkt konstförfalskare 
hittades det tre stycken identiska tavlor. Som kemister anställda på det kriminaltekniska 
laboratoriet skall ni utforma en enkel metod för att på kemiskt sätt kontrollera om 
någon/några av tavlorna är äkta genom att jämföra med en lånad tavla från ett museum. För 
att minimera ingreppet på den riktiga tavlan så bör åtgången av bläckprover vara 
begränsade. 
 
Material 
Bläckprover 
Kromatografipapper 
Avjonatvatten 
20%, 50%, 90% etanol lösningar 
Andra material efter förfrågan. 
 
Syfte 
Denna laboration har till syfte att lära dig lite mera om kromatografisk metoder i allmänhet 
och papperskromatografi i synnerhet. Genom att själv lägga upp en struktur för hur man på 
ett effektivt sätt kan jämföra två eller flera olika prover med varandra samt visa på fördelar 
och nackdelar med tekniken. 
 

Tips och trix 
Vanligt svart bläck består av en blandning av olika bläck som har olika kemiska 
egenskaper. Tillsammans med detta och hur kromatografi fungerar kan man konstruera 
olika experiment för att utreda vilket bläck som har använts när. 
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En tanke kan vara är att fundera på hur olika etanol lösningar påverkar separationen av 
bläckkomponenterna och vilken som man skall använda för att få bäst resultat. 
 

Redovisning 
Då det ni kommer fram till skall användas som bevis material så måste er rapport dels vara 
språkligt korrekt samt bestå av en kort redogörelse över tekniken, eventuella felkällor och 
säkerheten i de presenterade resultaten. När det kommer till redovisning av tekniken så kan 
den vara svår att förstå men en kvalitativ jämförelse mellan papperskromatografi och 
tunnskikts kromatografi bör vara behjälpligt för att ge rätten en insikt i er metod. 
 


