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ABSTRACT

Investigations show that teachers, in contrast to many other professionals, seldom refer to 

theories in discussions about the motives in their practice. Professional discussions among 

teachers often deal with practical matters and rarely about theoretical issues. Major parts of 

teachers’ knowledge seem to be tacit. Tacit knowledge should be understood as knowledge 

received by practical experience, a type of confidential knowledge. In this work I have 

studied the relation between teachers’ reflections about their own practice and the teachers’ 

views of the students’ progression in learning during laboratory courses. The aim of this 

paper is to find some of the common thoughts shared by chemistry teachers, which are 

expressed when describing their practice. These kinds of “mind patterns” are here 

comprehended as part of the teachers’ tacit knowledge. The empirical investigation is based 

on interviews with chemistry teachers in upper level of compulsory school and in upper 

secondary school. The results of the investigation indicate connections to research and 

literature about effective learning.

Key words: Tacit knowledge, chemistry education, learning, prior conceptions, 

understanding, language
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SAMMANFATTNING

Undersökningar visar att lärare, till skillnad från många andra professionella yrkesgrupper, 

sällan refererar till teorier när de anger vilka motiv deras praktiska verksamhet har. Den 

kollegiala diskussionen bland lärare är sällan av teoretisk karaktär utan handlar ofta om 

praktiska förhållanden . En stor del av lärarkunskapen verkar vara ”tyst”.” Tyst kunskap ska 

här förstås som erfarenhetsbaserad kunskap som uppnås genom praktiserande verksamhet, en 

typ av förtrogenhetskunskap som kräver överblick över situationen man befinner sig i. I det 

här arbetet studerar jag relationen mellan lärarens reflektioner om sin egen praktik i relation 

till lärarens syn på elevernas progression under kemilaborationer. Syftet med undersökningen 

är att ge några bilder av tankemönster man möter i diskussionen kring undervisningen i kemi. 

Tankemönster i samband med undervisning ses här som delar av lärarens tysta kunskap. Den 

empiriska undersökningen baseras på intervjuer med kemilärare på gymnasie- och 

högstadieskolor. I undersökningen identifieras några aspekter av kemilärares tysta kunskap i 

relation till elevers lärandeprocess under kemilaborationer. Resultaten visar en koppling till 

litteratur och forskning inom området för hur effektiv undervisning kan bedrivas.

Nyckelord: Tyst kunskap, kemiundervisning, lärande, förförståelse, förståelse, språk
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Syfte

Syftet med undersökningen är att ge några bilder av tankemönster man möter i diskussionen 

kring undervisningen i kemi. Tankemönster i samband med undervisning ses här som delar av 

lärarens tysta kunskap.

Frågeställningen är: Går det att identifiera tankemönster som kan beskrivas som en del av 

kemilärarens tysta kunskap om hur undervisning bör utföras för att elevernas progression i 

lärandeprocessen ska befrämjas?

Inledning

En brittisk undersökning från 1967, Plowden-rapporten, visade att ”lärare väldigt sällan 

refererar till teorier när de anger vilka motiv deras praktiska verksamhet har. Till skillnad från 

andra professionella yrkesgrupper, som läkare, advokater och ingenjörer, tycks den kollegiala 

diskussionen bland lärare präglas av en ateoretisk karaktär. En stor del av lärarkunskapen 

synes vara ”tyst”.” (Engström, 1998 s. 15). Man skulle kunna uttrycka det som att 

interaktionen mellan lärare och elev i klassrummet etableras på en underhandlad eller 

förhandlad verklighet. En underförstådd kommunikation som inte är uttalad är problematisk, 

men en strävan mot att synliggöra dialogen är ett steg mot effektivare undervisning. 

Begreppet effektiv undervisning ska i den här uppsatsen förstås som ett begrepp som handlar 

om med hur undervisning bör ske för att främja elevernas intellektuella utveckling och 

därmed förmåga till fördjupad förståelse. 

Tyst kunskap

Tyst kunskap (Tacit knowledge) är ett begrepp som introducerades av Michael Polanyi 

(1958). ”Förtrogenhetskunskap, sådan kunskap som förr antogs sitta i ryggmärgen. Tyst 

kunskap utmärks av att den är svår att beskriva i ord, och om man lyckas och någon lär sig 

den beskrivningen har de därmed ändå inte förvärvat den tysta kunskapen.” (Franke-Wiberg, 

1994). Pierre Bourdieu menade att tyst kunskap är kunskap i handling, han påpekade också att 
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tyst kunskap inte representerar enbart klokskap och gott omdöme. Erfarenhet är i sig ingen 

garanti för lärande och Bourdieu pekar på skillnaden mellan vetenskap och praktik (Mattson, 

2004).

I detta sammanhang ska tyst kunskap förstås som erfarenhetsbaserad kunskap som uppnås 

genom praktiserande verksamhet, en typ av förtrogenhetskunskap som kräver överblick över 

situationen man befinner sig i. En bild av undervisning enligt vilken lärarens beslut under sin 

praktik är intuitiva och grundar sig på en preverbal kunskap.

Tyst kunskap sägs vara svår att kommunicera men det kan bero på att lärare inte har fått 

möjlighet att utveckla begrepp om och förståelse av undervisning. ”The teaching profession 

does not have enough knowledge about what constitutes effective teaching, and teachers don’t 

have a means of successfully sharing such knowledge with one another.” (Stigler & Hiebert, 

2000 s. 12).

Från praktik till teori

En lärares agerande och språk kan från observatörens perspektiv kategoriseras enligt olika 

teoretiska ansatser. En lärare som först låter sina elever brottas med ett visst problem och 

sedan berättar om olika lösningsförslag antas ofta ha anammat ett teoretiskt perspektiv som 

inte delas av den lärare som efter en diagnos låter eleverna intensivt få öva på en rad snarlika 

uppgifter. Antagligen kan man inte lätt göra sådana uppdelningar. Barbara Jaworski skriver 

”Jag tror att det är ett stort misstag att härleda konsekvenser för undervisningen, eller 

berättiga uppmaningar till lärare, utifrån konstruktivismen eller någon annan teori. Det är för 

enkelt att säga läraren ”borde”….Den komplexitet som kännetecknar praktiken i klassrummet 

går vida utöver den som något teoretiskt perspektiv kan uppvisa, och ingen teori kan redogöra 

för alla fenomen, händelser och frågor som uppstår i klassrummet.” (Engström, 1998 s. 111).

En lärare agerar sällan konsekvent utifrån en viss skolbildning utan ofta är lärarens 

förhållningssätt grundat i en blandning av olika idéer. Förhållandet att praktiken kan knytas 

till en teori utan att vara styrd av den visar på komplexitet i sambandet mellan praktik och 

teori. De olika teorierna handlar om vad lärande är, hur lärande går till och vad kunskap är.

Nedan beskrivs på ett mycket kortfattat och schematiskt sätt de idéer och teorier som har 

dominerat utbildningsvetenskapen under 1900-talet. Behaviorismen (enligt Hwang & Nilsson: 
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den ”gamla” inlärningspsykologin) dominerade den pedagogiska diskussionen fram till 1960-

talet. Lärande innebär att individen anpassar sitt beteende till ett nytt uppsatt mål. Eleven ses 

som en passiv recipient. Kunskapen är given och absolut (Hwang & Nilsson, 2006). 

Kognitivismen eller det kognitiva perspektivet kan förstås som en reaktion mot 

behaviorismen. Fokus ligger på hur människans tankeprocesser är uppbyggda, hur de 

utvecklas och hur detta påverkar beteendet. Eleven söker aktivt kunskap för att bygga upp en 

meningsfull bild av den yttre verkligheten. Fransmannen Jean Piaget (1896-1980) anses vara 

en representant för det kognitiva perspektivet. Piaget ”talar om den intellektuella funktionen 

som en adaptionsprocess där de kognitiva strukturerna gradvis förändras. Adaptionen har två 

sidor, assimilation och ackommodation.” (Sjøberg, 2005 s. 285). Genom assimilation tas nya 

intryck upp i den existerande strukturen, det nya kan passas in i det gamla. Om det nya inte 

kan passas in den existerande strukturen uppstår ett behov av att ändra strukturen –

ackommodation (Sjøberg, 2005). Kunskap är för Piaget knutet till handlingar (Engström, 

1998). I en konstruktivistisk kunskapsteori ses kunskap som något som människan 

konstruerar utifrån sina erfarenheter, att människor gör sina erfarenheter begripliga genom 

meningsskapande och tolkning, ”kunskap mottas inte passivt utan konstrueras aktivt av det 

lärande subjektet.” (von Glasersfeld i Engström, 1998 s. 23).Termen konstruktivism är ett 

samlingsnamn för ett brett spektrum av olika teoretiska positioner. De med inriktning mot 

undervisning och lärande har ofta rötter i tankar och idéer från John Dewey, Jean Piaget och 

Lev Vygotskij. De såg alla lärande som en aktiv process i vilken mening skapas utifrån 

erfarenheter. Deras teorier om pedagogik och utveckling har satt tydliga spår i dagens skola 

och utbildning. Amerikanen John Dewey (1859-1952) använde begrepp som 

aktivitetsbegrepp och verksamhetsbegrepp vilka betecknar handlingen när den har ett mål, en 

avsikt och därmed blir meningsfull. Han menade att elevernas erfarenheter och känslor ska 

vara utgångspunkten i lärandet (Forsell, 2005). Ryssen Lev Vygotskij (1896-1934) betonade 

att barnet alltid ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang. Språk och kultur påverkar enligt 

Vygotskij den kognitiva utvecklingen (social konstruktivism). Han studerade hur barn blir 

medvetna om hur de tänker när de löser ett problem, barnets metakognition (Hwang & 

Nilsson, 2006). Vygotskij menade att barnet för att utveckla sitt tänkande behöver få hjälp av 

en vuxen genom ”scaffolding” (stöttning) och proximal utveckling. Den vuxne ligger steget 

före men inte för långt före utan så nära att barnet kan få ”en byggnadsställning” 

(scaffolding), som är förankrad i barnets begreppsvärld, för att kunna ta nästa steg (proximal 

utveckling). Läraren blir ur detta perspektiv en central resurs som kan hjälpa eleven att se 

kopplingen mellan ett abstrakt begrepp och den egna tidigare erfarenheten (Forsell, 2005).
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Undervisning i kemi

Naturvetenskapens relevans som skolämne finns som kulturbärare men allra viktigast som 

allmänbildning för att eleverna som vuxna ska ha möjlighet att bilda en egen åsikt och kunna 

delta i ett demokratiskt samhälle. I många ämnen förstår eleverna ofta relativt lätt varför det 

kan vara bra att förbättra sina kunskaper eftersom ämnena är tydliga i vardagen och samhället. 

Naturvetenskap finns överallt men syns inte lika tydligt och som lärare måste man visa och 

förklara varför kunskap inom naturvetenskap är viktigt. Naturvetenskapliga studier kräver 

förmågan till abstrakt tänkande, förmågan att acceptera modeller och förmågan att acceptera 

att kunskapen är rörlig och inte helt bestämd. Vissa elever stimuleras av den nya tänkta 

världen men många elever ser ingen som helst relevans eller nytta med att de ska kämpa för 

att förstå dess begrepp och sammanhang. Uppgiften att locka de här eleverna till förståelse av 

grundläggande naturvetenskapliga begrepp är antagligen en av de svåraste utmaningarna för 

en naturvetarlärare. ”Vi måste få eleverna att se fördelar med att behärska begreppsliga 

modeller som har en bredare tillämplighet och framgång i deras erfarenhetsvärld än de 

modeller de har för närvarande.” (Engström, 1998 s. 51). 
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Teori och metod

Effektiv undervisning

I artikeln ”Teaching evolution in higher education” skriver Alters & Nelson ”Even the most 

fundamental science concepts are often ”taught” but not learned…….so why are students not 

learning what instructors think they should? Many educators would argue that if students have 

not learned, then true teaching has not occurred.” (Alters & Nelson, 2002 s. 1893). De flesta 

lärare undervisar på samma sätt som de själva har blivit undervisade på. Undervisningen är 

ofta lärarcentrerad och den typen av undervisning blir vanligare ju högre upp åldrarna man 

kommer. Läraren presenterar kursinnehållet till eleverna som om de kunde ladda ner det 

direkt i hjärnan. Detta kan tolkas som att lärarna har ett behavioristiskt perspektiv på lärande: 

”instructors who espouse this pedagogy believe that ”strong” students may figure out how to 

accommodate the information, thus truly learning, while others may not, thus not learning. It 

is the” sink or swim” approach to teaching.” (Alters & Nelson, 2002 s. 1893). Författarna 

anser att effektiv undervisning kräver ett konstruktivistiskt förhållningssätt där t ex giltigheten 

i elevernas förförståelse prövas. ”To facilitate a constructivist approach in the classroom. An 

instructor should provide situations in which students examine the adequacy of their prior 

conceptions, allowing them to argue and test them.” (Alters & Nelson, 2002 s. 1896).

Begreppet effektiv undervisning används i den här uppsatsen för att beskriva undervisning 

som främjar elevernas intellektuella utveckling och därmed förmåga till fördjupad förståelse. 

Begreppet kan användas i de flesta sammanhang som handlar om lärande och undervisning 

(The Journal of Effective Teaching, 2007). Men här betraktas alltså effektiv undervisning ur 

ett perspektiv som grundar sig i undervisning som främjar elevernas intellektuella utveckling. 

Även begreppet intellektuell utveckling innehåller många aspekter; den kognitiva och 

perceptuella utvecklingen kan innefatta varseblivning, fantasi, drömmar, värderingar, 

tolkningar, begrepp, inlärning, tänkande och problemlösning (Hwang & Nilsson, 2003). Mina 

litteraturstudier om lärande, undervisning och tyst kunskap har lett fram till att jag betraktar 

föreställningar om förförståelse, språk och förståelse som centrala delar av begreppet 

intellektuell utveckling. Följaktligen betraktas lärarens medvetenhet om förförståelsens, 

språkets och förståelsens betydelse som viktiga delar av effektiv undervisning.
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Förförståelse och lärande

En av de viktigaste faktorer som påverkar lärandet anses vara ”prior conceptions” 

(förförståelse). ”Students’ prior conceptions are a major factor affecting how and if students 

learn, and these conception can be uncovered and addressed.” (Alters & Nelson, 2002). David 

Ausbel menar att förförståelsen kan vara mycket svår att ändra på, ”Den viktigaste faktorn 

som bestämmer lärande, är vad eleven redan har lärt….förutfattade meningar är förbluffande 

motstridiga och nästan omöjliga att utrota…Att ”avprogrammera” dem kan visa sig vara den 

viktigaste faktorn när det gäller att tillägna sig lärostoff.” (Sjøberg, 2005 s. 297). För att 

eleven ska ha möjlighet att förstå nya begrepp krävs alltså att läraren kan identifiera elevens 

förförståelse, annars är risken stor att eleven bara lär för stunden och sedan återgår till sina 

gamla föreställningar. ”Students come to the classroom with preconceptions about how the 

world works. If their initial understanding is not engaged, they fail to grasp the new concepts 

and information that are taught, or they may learn them for purposes of the test but revert to 

their preconceptions outside the classroom.” (Bransford et al. i Alters & Nelson 2002).

Det naturvetenskapliga språket

En annan central faktor då det gäller lärande och begreppsförståelse är hur läraren använder 

språket och hur läraren kommunicerar med sina elever. Bauersfeld skriver: ”vad det gäller 

kvaliteten av elevernas inre betydelsekonstruktioner är kommunikationen i undervisningen 

viktigast vid inlärningen. Inte ens de främsta begåvningarna ”utvecklas” av sig själva, utan 

deras utmejsling kräver möten med andra.” (Engström, 1998 s. 59). Språkets betydelse för 

effektiv undervisning understryks, enligt min mening, av Vygotskij han påstår att möjligheten 

att utveckla kunnande om teckensystem och vedertagna symboler är en avgörande faktor för 

att utveckla tänkande (Vygotskij, 1999). Det är viktigt hur läraren använder orden och att 

läraren bemödar sig för att eleven ska börja använda ”nya” ord i sammanhang som gör att 

orden får en innebörd. Ordens betydelse får mening först när de används i sammanhang där de 

är användbara, och först då kan orden fungera som en brygga till en abstrakt modell. ”Words 

always accrue to existing significations, rather than being provided with signification, already 

exists as a background that accepts new words and language. It is by taking up a position and 

by acting in the world that it becomes articulated, allowing significations to be expressed in 

observation sentences and observations categories, the building stones of theoretical 

(scientific) language about the present situation in particular and the world in general.” (Roth, 

2005 s. 39). Extra förvirrande blir språkbruket när ord som används i vardagen plötsligt får en 
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ny betydelse inom naturvetenskapen. ”Naturvetenskapernas begrepp om rörelse, rum tid, 

kraft, arbete, energi o.s.v. är väsensskilda från vardagsspråkets användningar av samma ord. I 

populärvetenskapen (läs i skolan) redovisas dessa skillnader i allmänhet inte vilket lätt skapar 

djupa missförstånd.” (Öhman, i Forsell, 2005 s. 101. Kommentaren i parentesen är min.).

(Vem bestämmer vad ord betyder?)

”When I Use a word”, Humpty Dumpty said…”it means just what I choose it to mean –

neither more nor less.”

”The question is”, said Alice, ”whether you can make words mean so many things,”

”The question is”, said Humpty Dumpty, ”which is to be the master – that’s all.”

(Lewis Caroll, Through the looking glass, 1872 i Engström, 1998 s. 58)

Sjøberg menar att eleven genom att tillgodogöra sig ett “nytt” naturvetenskapligt språk får 

tillgång till en annan bild av sin omvärld, ”Modersmålet kan uppfattas som den mest 

grundläggande teorin om världen….Men det finns andra språk som delar världen på andra 

sätt.” (Sjøberg, 2005 s. 221). I ”The RoutledgeFalmer Reader in Science Education” beskrivs 

på samma sätt hur man för att kunna lära sig naturvetenskap måste tillgodogöra sig ett nytt 

språk och ett nytt förhållningssätt, de liknar det vid att lära känna en främmande kultur, 

”..learning science involves becoming socialized into the languages and practices of the 

scientific community……This process of enculturation into science comes about in a very 

similar way to the manner in which a foreign language is learned, i.e. through use.” (Gilbert, 

2004 s. 99). Svårigheterna med att gå från ett språk till ett annat gör att det finns många 

fallgropar som förhindrar effektiv undervisning i kemi (naturvetenskap). Att översätta sitt 

”modersmål” till ett naturvetenskapligt språk är som redan nämnts ingen lätt process. Thomas 

Kuhn jämför inkommensurabilitet mellan två paradigm med översättningen av ett språk till ett 

annat. Man tror att man vad ett ord betyder men det har inte exakt samma betydelse på de 

olika språken. ”In the transition from one theory to the next, words change their meanings or 

conditions of applicability in subtle ways. Though most of the same signs are used before and 

after a revolution - e.g. force, mass, compound, cell – the ways in which some of them attach 

to nature has somewhat changed. Successive theories are thus, we say, incommensurable.” 

(Kuhn, 1970 s. 266). Om man ska kunna bedöma och tänka kritiskt i samhällsfrågor som rör 

naturvetenskapliga ämnen räcker det inte att lära sig det naturvetenskapliga språket, man 

måste behärska språket på ett högre plan. von Wright beskiver detta: ”För att bedöma 

”förnuftigheten” i en främmande kulturs trosföreställningar, tänkesätt och samhälleliga 
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inrättningar måste vi förstå dem, d.v.s. kunna beskriva dem i vårt språk på ett sätt som återger 

deras verkliga innebörd. Svårigheten, kunde man säga, är att översätta från ett språk till ett 

annat……Att förstå ett språk är inte bara att känna namnen på en samling konkreta ting och 

företeelser, utan också att kunna ”bolla med orden” i de ”språkspel”, där de kommer till 

användning.” (von Wright, 2005 s. 19–20).

I ”The Teaching Gap” beskrivs hur definitioner ofta presenteras utan djupare förankring i 

ämnet (detta fall matematik), man menar att definitioner är nödvändiga eftersom kunskap om 

termer och definitioner krävs för att eleverna ska kunna kommunicera ämnet och därmed få 

möjlighet att skapa egna abstrakta modeller. ”What matters most, however, is what one does 

with definitions. If students simply learn definitions to increase their mathematical 

vocabulary, they are just scratching the mathematical surface. If students use definitions to 

explore the deeper properties and relationships in mathematics, then they really are doing 

mathematics.” (Stigler & James, 2000 s. 58). Jag anser att det är viktigt att man som lärare 

inte rensar undervisningen från avancerade språkelement (”svåra ord”, facktermer), man 

måste anstränga sig för att ge eleverna det avancerade språk som bär den abstrakta delen av 

vår kunskap om verkligheten. Elevernas ”enklare” språk kan i sin tur göra att deras kunskaper 

och förståelse inte bedöms på ett relevant sätt, ”kanske vårt förakt för elevernas språk och 

dagliga förståelse är en av orsakerna till att många elever utvecklar en aversion mot de 

naturvetenskapliga ämnena” (Sjøberg, 2005 s. 54). Samtidigt som det finns anledning att 

ifrågasätta naturvetenskapens stränga krav på stringens i språkbruket så måste läraren ha i 

bakhuvudet att det inom naturvetenskap är mycket vanligt att förförståelsen av vissa ord 

skapar problem: ”Vernacular misconceptions arise from the difference between the scientific 

use of a word and its everyday use, and the consequent misunderstanding of the distinction.” 

(Alters & Nelson, 2002).

Förståelse och abstrakt tänkande

Förståelse är ett vitt begrepp och betyder olika saker i olika sammanhang. Franke-Wiberg et 

al. (1994) beskriver fyra olika betydelser: a) Subjektiv känsla av att ett problem retts ut. b) 

Positivistiskt: tillgång till lagförutsägelser som slår in. c) Teoretisk förståelse = att ha en 

åskådlig abstrakt modell av något. d) Mänsklig förståelse i bemärkelsen av empati, inlevelse.
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I detta sammanhang ska förståelse ses som teoretisk förståelse, alltså att personen har, en för 

sig själv, meningsfull och åskådlig abstrakt modell av ett fenomen. Modellen måste också 

vara kommunicerbar (åtminstone till viss del) så att dess giltighet kan prövas mot andras 

modeller. Kemiämnet handlar om att fenomen i den ”makroskopiska” verkligheten förklaras 

med modeller av en abstrakt ”mikroskopisk” värld. Elevens kunskapsfördjupning handlar till 

stor del om att utveckla förmågan att förflytta sig mentalt mellan dessa två världar. Det är 

mycket vanligt att eleven inte förstår att de två olika ”världarna” inte existerar under samma

betingelser. Sjøberg ger följande exempel: ”Ofta finns föreställningen att atomerna har samma 

egenskaper som materien rent makroskopiskt och i synlig form. Eleverna vet att ett ämne 

utvidgas när det blir varmt. Många tänker sig att det är atomerna som utvidgas och blir större. 

De tänker sig också att det är de enskilda atomerna som får hög temperatur.” (Sjøberg, 2005 s. 

312). Under laborationen behöver eleverna förmåga att använda kemisk kunskap i en 

komplex och kognitivt krävande situation. Lärarens roll blir att försöka hjälpa eleven att se 

kopplingen mellan ett abstrakt begrepp och den egna tidigare erfarenheten (Forsell, 2005). För 

att eleven ska klara att förflytta sig mellan dessa tankenivåer krävs att läraren tränar eleven på 

att tänka på ett ”metakognitivt plan” (Flick & Lederman, 2006 s. 208). Bauersfeld menar att 

den här typen av tänkande måste övas som vilket ämne som helst, ”Uppenbarligen måste även 

de ”högre” intellektuella prestationerna, i synnerhet reflektion och tankestrategier, i princip 

läras in på samma sätt som själva ämneskunskaperna, d v s konstrueras i ett aktivt möte med 

frågeställningar och i den därmed förbundna, handledda reflektionen.” (Engström, 1998 s.56-

57).

Vad är vetenskaplig metod?

I tidningen ”Pedagogisk Forskning i Sverige” har docent Rodney Åsberg (Institutionen för 

pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet) skrivit en artikel med rubriken ”Det finns 

inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen. Det kvalitativa-

kvantitativa argumentets missvisande retorik” (2001 årg 6 nr 4 s 270–292). Hans 

utgångspunkt är ”insikten om att all utläggning om valet mellan så kallade kvantitativa och 

kvalitativa metoder i forskningssammanhang, som man ofta möter både i metodiska 

handböcker och i vetenskapliga arbeten, visar till en pseudofråga. Det finns inget sådant som 

kvalitativ eller kvantitativ metod.” (Åsberg, 2001). Frågan om varför man delar upp 

forskningen i kategorier och pratar om olika metoder inom forskning och vetenskap väcktes 

hos mig för flera år sedan på en doktorandkurs i ”Vetenskapernas filosofi och historia”. Jag 
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stötte då för första gången på diskussionen om teori och metod som pågår inom 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Som naturvetare blev jag förvånad över att 

man inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning verkade sträva efter det 

naturvetenskapliga sättet att forska när det så uppenbart handlar om forskning som inte kan 

avgränsas på samma sätt. Jag blev också förvånad över den argsinta retoriken hos 

samhällsvetarna/humanisterna, som om de var i ständigt underläge och därför måste visa att 

de bedrev en sorts annorlunda och mer värdefull typ av forskning. Icke-naturvetare tror ofta 

att naturvetenskaplig forskning är lika med positivistisk forskning, men numera är (och 

kanske de flesta alltid har varit) man medveten om att den ”objektiva” forskningen inte 

existerar. Även naturvetaren är medveten om att varje forskare är färgad av sina erfarenheter 

och att dessa i sin tur påverkar vilken typ forskning som bedrivs och på vilket sätt den 

bedrivs. Att mina tankar inte var nya förstod jag senare när jag läste förordet till Kuhns bok 

”De vetenskapliga revolutionernas struktur” som är skriven 1962. Han beskriver hur han i 

slutet av sina doktorandstudier i fysik kom i kontakt med ämnet vetenskapshistoria. Han 

fortsatte sedan studera detta ämne och beskriver sitt möte med samhällsvetenskaplig 

forskning; ”ett års vistelse i ett samfund som huvudsakligen bestod av samhällsvetare ställde 

mig inför oväntade problem beträffande skillnaden mellan sådana grupper och de grupper av 

naturvetenskapsmän där jag hade fått min utbildning. Framför allt slogs jag av omfattningen 

och antalet tvistefrågor mellan samhällsvetare om vad som utgjorde legitima vetenskapliga 

problem och metoder. Både historien och min egen kännedom om dem gör att jag betvivlar att 

naturvetare har säkrare eller mer permanenta svar på dessa frågor än vad samhällsvetarna har. 

Ändå är det emellertid så att utövandet av astronomi, fysik, kemi eller biologi inte normalt 

leder till de kontroverser om fundamentala ting som idag verkar allmänt spridda bland 

exempelvis psykologer och sociologer.” (Kuhn, 1997 s.11). Filosofen Georg Henrik von 

Wright har en enkel förklaring till denna skillnad; ”Det finns helt enkelt inte någon 

helhetsbild i vetenskaperna om människan med tillnärmelsevis samma enhetlighet och 

anspråk på allmängiltighet som inom naturvetenskaperna. Jag tror inte, att detta beror på att 

psykologi och sociologi är unga vetenskaper. Snarare ligger det i sakens natur.” (von Wright, 

2005 s.11). Redan i mitten på 1900-talet, skrev filosofen Peter Winch, som var influerad av 

bland andra Wittgeinstein, att ”samhällsforskning värd namnet måste vara filosofisk till sin 

natur” eftersom ”samhälleliga beteenden inte låter sig beskrivas med lagar som härleds från 

empiriska observationer” (Molander, 2003 s. 163). Och för fyrtio år sedan skrev C. P. Snow i 

”De två kulturerna”, att den naturvetenskapliga och den humanistiska traditionen utgör olika 

kulturer som saknar ”diplomatiska förbindelser” (Franke-Wikberg, 1994 s. 202). Det har 
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alltså sedan länge byggts upp motsättningar mellan naturvetare och samhällsvetare och frågan 

blir då hur området utbildningsvetenskap ska förhålla sig till teori och metod. I ”Forska i 

praktiken” skriver Matts Mattsson ”Olika krav har olika tyngd i olika vetenskapsteoretiska 

traditioner och i olika akademiska grupperingar. Inom hermeneutiken väger till exempel 

perspektivet, analysen och tolkningen tungt, inom positivismen är forskningsmetoderna och 

deras tillämpning viktig, inom praxisorienterad forskning är frågor om teori, praktik och 

förändring av största betydelse.” (Mattsson, 2004 s. 168). Mattsson antyder här de svårigheter 

som finns när det gäller att utforma de generella kriterier som skulle kunna utgöra basen i den 

utbildningsvetenskapliga forskningen. Den här ”nya” vetenskapen måste lyckas med 

konststycket att rymma alla typer av akademiska grupperingar och traditioner för att vara 

trovärdig. Jag tycker att Åsberg på ett klargörande sätt sticker hål på myten om skillnaden 

mellan olika typer av forskning och hans infallsvinkel kanske kan vara ett steg mot ett möjligt 

förhållningssätt till teori och metod inom ämnet utbildningsvetenskap. Enligt min tolkning 

menar Åsberg att det enda som egentligen påverkar forskningsresultaten är dels hur data 

samlas in, dels hur forskaren reflekterar över sin egen roll. ”Enligt Bourdieu är forskarens 

habitus av avgörande betydelse. Människan bär på en ryggsäck av erfarenheter som påverkar 

färdriktningen” (Mattsson, 2004 s. 71). Habitus utgör, enligt Bourdieu, ett slags praktiskt 

sinne för vad som bör göras i en given situation och är ett begrepp som inte i förväg är laddat 

med positiva associationer (Mattsson, 2004 s. 40-41). Sjøberg uttrycker detta på följande sätt; 

”Vi ser aldrig världen direkt, som den ”egentligen” är. Vi ser den genom våra begrepp, våra 

egna förväntningar, vår egen förförståelse.” (Sjøberg, 2005 s. 220). Forskarens förmåga och 

möjlighet att hantera hur hennes/hans begrepp, förväntningar och förförståelse påverkar 

datainsamling och analys av data är avgörande för vilka resultat som forskningen ger.

Jag tycker att en viktig del av det som bör vara gemensamt inom all forskning uttrycks i Bertil 

Mårtenssons punkter om ”det elementära man så lätt glömmer” i kapitlet ”Idéer och 

tankestilar – från Thales till Wittgenstein” (Franke-Wikberg, 1994 s. 167);

 Att man får det förväntade resultatet bevisar inte att ens teori eller hypotes är riktig. (Ofta 

gör kärleken till en viss teori att man bortser från alternativa förklaringar.)

 Att på förhand kända fakta bekräftar en teori har ringa bevisvärde. Det har större 

bevisvärde om nya oväntade upptäckter bekräftar en teori.

 En teori eller uppfattning som saknar stöd behöver inte vara felaktig. Den är kanske bara 

nyligen framlagd.
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 Tro inte att alla trender fortsätter på det sätt de hittills rört sig.

 Även osannolika händelser kan inträffa.

 Önsketänkande är som nämnts vanligt. Världen borde vara på ett visst sätt, tänker man. 

Alltså är den det. Om någon säger något annat blir man sårad och arg och bekämpar dem 

som vore de fiender till mänskligheten själv.

Vetenskaplig metod kanske sammanfattas bäst i den Norska läroplanen:

Vetenskaplig metod består av procedurer för att inte bli lurad – varken av sig 

själv eller andra.

(Sjøberg, 2005 s. 185)

Min bakgrund

Mitt habitus är färgat av långa utbildningar inom ämnet och många års erfarenhet av att arbeta 

som lärare. Någon gång under högstadiet insåg jag att jag kunde förstå strukturen i det 

periodiska systemet. Den insikten gav mig en ”respektlös” inställning till kemi och jag har 

sedan dess haft (den naiva?) inställningen att kemi är något som alla kan förstå. Jag fick också 

med mig en sorts känsla av mystik och äventyr, en glimt av en hemlig värld. Mina lärare i 

kemi, men även i fysik och matematik, lyckades förmedla en sorts förundran inför den här 

abstrakta ”hemliga” världen. En minst lika viktig faktor till att jag inte, som så många andra, 

stöttes bort från naturvetenskap var att det alltid fanns jämnåriga i min omgivning att 

diskutera med. Kemi var inte varit lika roligt hela tiden men genom åren har jag hela tiden 

kommit tillbaka till ämnet. Jag har arbetat många timmar på labb, som student, 

forskarstuderande och lärare. Jag har utvecklat ett förhållningssätt på labb som jag ville titta 

närmare på. Hur vet jag att mitt sätt att behandla eleverna under laborationen leder till att 

eleverna får bättre förståelse för kemiämnet? Jag har självklart lärt mig mycket om vad som 

fungerar och inte fungerar under ett laborationstillfälle, men mina kunskaper är intuitiva och, 

som jag har förstått under lärarutbildningen, antagligen en typ av tyst kunskap. Jag är ett 

tydligt exempel på en forskare som väljer ämne efter egna behov och drivkrafter. Men jag 

hoppas att det personligt intressanta även till viss del är det allmänt intressanta i detta fall. Vi 

är antagligen många kemilärare som bär på den här typen av tyst kunskap och det här är ett 

försök att ta ett steg mot möjligheten att utveckla begrepp och förståelse om undervisning.
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Metod

I uppsatsen har jag använt det som Åsberg kallar intervjumetod (Åsberg, 2001) eller det som 

Magne Holme & Krohn Solvang, och många andra, kallar kvalitativ metod (Magne Holme & 

Krohn Solvang, 1996). 

Kvale (1997) delade in syftet med forskningsintervjun i två delar:

 Empirisk aspekt, som syftar till att undersöka eller beskriva ett fenomen

 Teoretisk aspekt, som syftar till att testa eller utveckla en teori

Syftet med intervjuerna i denna studie är enligt Kvales definition, en empirisk aspekt med 

inslag av en teoretisk aspekt.

Den vanligaste nämnda styrkan med att göra intervjuer är möjligheten att undersöka olika 

perspektiv hos de intervjuade angående ett visst ämne. Bland nackdelarna i intervjumetoden 

kan nämnas att den tar lång tid i anspråk och under ett kortare projekt som det här finns det 

bara utrymme för ett fåtal intervjuer. Det är dessutom en subjektiv teknik och risken för 

”bias” är stor. Det kan också vara svårt att analysera de svar man får (Bell, 2006). Strömdal 

beskriver dilemmat; ”The question of the scientific status of results gained by qualitative 

research methods is under constant discussion…The main target of criticism is the alleged 

subjectivity involved in data collection/production and analysis, meaning validity and 

reliability problems.” (Strömdahl, 1996 s. 22-23).

Den empiriska undersökningen baseras på intervjuer med sju kemilärare på gymnasie- och 

högstadieskolor i Stockholm. För att undvika påverkan av olika skolkulturer har intervjuerna 

gjorts på olika skolor. Jag har intervjuat fem gymnasielärare från fyra gymnasieskolor och två 

högstadielärare från olika högstadieskolor. Respondenter är märkta från A–G, en kortfattad 

sammanställning av antal år i utbildning och yrkeserfarenhet redovisas i Appendix I.

Intervjuerna är semistrukturerade, med i förväg uppställda påståenden och frågor som ger 

stort utrymme för spontana reaktioner och öppna svar (Bell, 2005 s. 162). Beroende på svaren 

har jag ställt följdfrågor som inte på förhand har varit färdigformulerade. För att fånga 

lärarens spontana kommentarer om sin egen praktik konstruerades påståenden och frågor som 

i vissa fall kunde uppfattas som provocerande. Intervjuerna fokuserar på respondenternas 

egen argumentation och följdfrågor har använts för att få en tydligare bild. Även om 
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respondentens tankar och svar delvis styr den här typen av intervju och det därmed kanske 

inte har så stor betydelse om påståenden och frågor ställs i samma ordning i alla intervjuerna 

så har jag ändå valt att utforma intervjusituationen så lika som möjligt för alla respondenter. 

Påståenden och frågor har presenterats i den ordning som de står i Appendix II. Fyra 

påståenden och två frågor utgör basen i intervjuerna (Appendix II). Påståendena var skrivna 

på separata papper som presenterades ett i taget med en förfrågan om att kommentera 

påståendet med utgångspunkt från respondenternas yrkeserfarenhet. Innan intervjuerna hade 

respondenterna informerats om att intervjun skulle ta ungefär en timme och att deras svar 

skulle avidentifieras. Min avsikt var att respondenten skulle kommentera påståendena så 

spontant som möjligt utan att vara färgade av mina intentioner, därför inledde jag intervjuerna 

med endast en mycket kort beskrivning av min utgångspunkt; att försöka beskriva lärarens 

praktik under en kemilaboration. Efter den korta introduktionen gav jag en kortfattad 

presentation av min bakgrund. Respondenten ombads sedan att berätta om sin bakgrund i 

form av studier och yrkeserfarenhet. Därefter presenterade jag de fyra påståendena ett och ett. 

Sedan redovisade jag uppsatsens syfte samt två kompletterande frågor och bad om 

kommentarer. Under intervjun antecknade jag kontinuerligt respondentens kommentarer till 

påståendena samt svaren på frågorna och följdfrågorna. Anledningen till att jag valde bort att 

använda bandspelare var främst att jag strävade efter en otvungen stämning. Om allt som sägs 

finns kvar på band är risken stor att respondentens svar blir mindre spontana och mer 

tillrättalagda. I försöket att spåra tankemönster var jag lika intresserad av lärarnas spontana

och oreflekterade kommentarer, av det som sades som bisatser, som av svaren på påståenden 

och frågor.

Intervjumaterialet har sammanställts och organiseras efter teman med intentionen att arbeta på 

det sätt som beskrivs som systematisk analys (Magne Holme & Krohn Solvang, 1996 s. 142). 

Intervjuerna renskrevs och för att säkerhetsställa att namn och uttryckssätt inte upphäver 

anonymitetskravet gjordes ibland vissa ändringar i ordföljd och ordval. Intervjuerna lästes 

igenom och jag gjorde noteringar om vilka områden som beskrevs i svaren. Därefter delades 

svaren in efter påståenden och frågor. Efter hand blev det tydligt att svaren på olika frågor och 

påståenden överlappade varandra. Olika respondenter svarade på liknande sätt fast på olika 

påståenden och frågor. Jag ordnade då materialet i olika teman efter de områden som jag hade 

noterat under genomläsningen, och efter flera ”omplaceringar” kunde materialet delas in i 

bestämda teman.
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Analys

Hur ska intervjuer analyseras? Ord och symboler uttrycker inte i sig själva någon otvetydig 

”sanning”. Tvärtom, ordens och symbolernas mening skapas alltid i ett socialt och kulturellt 

sammanhang (Säljö i Carlsson, 1999 s. 84). Vygotskij menade att ord är tänkandets verktyg 

och att ordbetydelsen blir skärningspunkten mellan tänkande och språk (Vygotskij, 1999). 

Ord och symbolers mening är en dynamisk konstruktion som ändras om diskursen förändras 

(Foucault i Bergström och Boréus, 2005 s. 309). Av detta följer att meningen av det som sägs 

i intervjuerna tolkas genom min diskurs och därmed bör frågan om slutsatserna i uppsatsen 

äger någon egentlig allmängiltighet ställas.

Redan under intervjuerna sker en selektering av materialet genom att jag skriver ned svaren 

direkt istället för att spela in intervjuerna. Som Kvale (1997) understryker finns det många 

problem med detta tillvägagångssätt som kan härledas till en förvrängning av den 

ursprungliga intervjusituationen. Tillförlitligheten och validiteten hos ”rådata” hotas genom 

att röstläge, skratt, suckar, pauser, ögonkast, kroppsspråk m.m. försvinner och genom att det 

som sägs tolkas och sållas direkt under intervjun. Som intervjuare missar jag mycket av det 

som sägs eftersom jag försöker skriva samtidigt som jag lyssnar och formulerar följdfrågor.

Materialet har analyserats med utgångspunkten att de flesta lärare vill att eleverna ska bli 

mycket mer kompetenta än att bara komma ihåg fakta och kunna repetera grundkoncept. 

Analysfasen baseras på tolkning och analys av intervjumaterialet samt litteraturstudier om tyst 

kunskap och effektiv undervisning.
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Resultat

Resultaten visar en koppling mellan tre av de teman som identifierats i intervjuerna och 

litteratur och forskning inom området för hur effektiv undervisning kan bedrivas. De teman 

som har identifierats i materialet är: Förförståelse, språk, förståelse, kemiämnets relevans, 

säkerhet samt kursupplägg, varav förförståelse, språk, förståelse och till viss del kemiämnets 

relevans har behandlats i uppsatsen. De teman som har identifieras är en konsekvens av de 

påståenden och frågor som presenterades under intervjuerna (Appendix II). Men materialets 

tyngd ligger på förförståelse, språk och framför allt förståelse på ett sätt som, enligt min 

tolkning, inte motsvaras av upplägget av påståenden och frågorna, vilket indikerar att dessa 

teman är centrala i lärarnas praktik och del av deras tysta kunskap. De här tre begreppen 

återkommer i kommentarer och svar under hela intervjuerna och inte bara efter ett specifikt 

påstående eller en specifik fråga. Exempel på kommentarer redovisas i texten nedan. 

Förförståelse, språk och förståelse anses i den här uppsatsen vara centrala begrepp i 

diskussionen om effektiv undervisning. 

Förförståelse

En av de viktigaste faktorerna som påverkar lärandet anses vara förförståelse (Alters & 

Nelson, 2002). Det är endast eleven själv som kan ersätta sina ”gamla” föreställningar med 

nya mer funktionella. Lärarens uppgift är att hitta situationer som uppfattas så att eleven vill 

använda de nya, mentala verktyg som läraren erbjuder. Enligt Sjøberg vet vi inte mycket om 

hur en sådan process går till (Sjøberg, 1998). Lärare D ser kemilaborationen som en situation 

som gör att eleven motiveras att ersätta ”gamla” föreställningar:

D Förförståelsen är ofta felaktig, labben går ut på att ändra en felaktig 

förförståelse.

Lärare E konstaterar att läraren aldrig kan ta för givet att eleven har vissa bestämda 

förkunskaper:

E Som nyutexaminerad ser man inte svårigheterna, man förstår inte att även det 

mest banala måste förklaras.
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Elevernas uppfattningar om hur världen fungerar påverkar hur de lär sig nya begrepp. När 

eleverna lär sig nya begrepp måste dessa gå att förstå med utgångspunkt från elevernas 

verklighet. Risken är annars stor att eleverna lär endast för stunden och sedan återgår till de 

gamla föreställningarna när de kommer utanför klassrummet (Alters & Nelson 2002). Lärare 

E och C nämner just vikten av att knyta an till elevernas verklighet:

E Man måste knyta an till elevens verklighet, t ex om man gör en labb om 

löslighet och eleven ser hur det fungerar så kan man knyta an till t ex 

miljöpåverkan.

C Utan praktiska moment bli det alldeles för teoretiskt, eleverna behöver 

verklighetsanknytning till saker. Praktiska moment befäster teoretisk kunskap.

Språk

Kommunikation i undervisningen anses vara nödvändigt för att eleven ska kunna bygga egna 

begreppsstrukturer (Vygotskij, 1999; Engström, 1998). Genom att orden ges en betydelse och 

används i meningsfulla och verkliga sammanhang kan orden bli byggstenar i ett teoretisk 

språk (och i förlängningen en abstrakt modell) om den specifika situationen, men också ett 

mer generellt språk som beskriver världen ur ett, för eleven, nytt perspektiv (Roth, 2005 s.39). 

Lärarna beskriver också språkets och kommunikationens betydelse i undervisningen:

A Det är viktigt att vara närvarande och gå runt bland eleverna och man måste lära 

dem rätt handlag, instruera dem väldigt noga. Uppmuntran är viktigt och att 

ställa frågor, fråga om saker i laborationen t. ex hur apparatur fungerar, frågan 

”varför?”. Låt eleverna först få en stund att fundera.

B Mycket beror på hur psykiskt närvarande eleven är – har de fått tillräckligt bra 

frågor?

C Den viktigaste uppgiften är att prata med eleverna, fråga och diskutera 

resultaten.
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E Läraren ska alltid, alltid ställa frågor – laborationstillfället är en chans att få 

kontakt med elever som inte är så aktiva på lektionerna

von Wright menar att man för att förstå ett språk inte bara känner namnen på en samling 

konkreta ting och företeelser, utan man måste också kunna ”bolla med orden” i de ”språkspel” 

där de kommer till användning (von Wright, 2005 s. 19–20). För att lära sig kemi måste 

eleven tillgodogöra sig ett nytt språk och ett nytt förhållningssätt. Förloppet kan närmast 

jämföras med att lära känna en främmande kultur. Processen att komma in i den här nya 

kulturen blir samma process som när man lär sig ett nytt språk, det sker genom övning och 

användning (Gilbert, 2004 s. 99). Lärarna uttrycker liknande tankar:

F Kemi är ju ett nytt språk, ett ganska svårt språk. Det är svårt att hitta, eleverna 

ser bara användningsområdet på lektionen om man jämför med t ex spanskan 

som är mer levande, de svagaste eleverna har lättare att förstå nyttan av att 

kunna lite ”turistspanska” än av att kunna lite kemiska termer. Språket kommer 

mycket från de praktiska momenten, under laborationerna skapas ett behov av 

att kunna ”kemispråket”.

G Eleven förstår inte språket om den inte får laborera. Man ska utnyttja 

laborationen till att lära sig det nya språket, man måste tillämpa språket. 

Laborationen i kemi kan jämföras med att se på film eller åka utomlands för att 

lära sig t ex franska.

Termer och definitioner är nödvändiga dels för att eleven ska kunna bygga nya 

begreppsmodeller och dels för elevens möjlighet att kommunicera ämnet. Men om 

definitioner och ord presenteras utan djupare förankring i ämnet så ökar inte elevens

förståelse utan endast elevens ordförråd (Stigler & James, 2000 s. 58). Lärare E beskriver 

också detta problem:

E Om eleven har haft en kemilärare som har bedömt elevens kunskaper på 

mängden kemiska ”glosor” och inte på ”varför” blir det omöjligt för eleven att 

förstå.
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Förståelse

I detta sammanhang ska förståelse alltså ses som teoretisk förståelse, att personen har, en för 

sig själv, meningsfull och åskådlig abstrakt modell av ett fenomen. Modellen måste också 

vara kommunicerbar så att dess giltighet kan prövas mot andras modeller. Under de praktiska 

momenten i kemiundervisningen får eleven tillfälle att diskutera och utveckla sin förståelse 

samtidigt som de är medaktörer. Det finns ett starkt samband mellan effektivt lärande och 

elevernas medagerande i sitt lärande (Alters & Nelson, 2002). Enligt von Glasersfeld är 

förståelse aldrig är fråga om att passivt ta emot utan handlar om att bygga upp, och menar att 

många lärare förstår intuitivt att det inte är tillräckligt att bara berätta (Engström, 1998. s. 48). 

I linje med detta uttryckte lärarna tydligt att de ansåg att begreppet teoretisk förståelse och 

kunskap inte går att skilja från begreppet praktisk förståelse och kunskap:

A Om kemin presenteras med sina formler upplever många elever ett stort 

motstånd, det är som ett nytt språk som måste lekas in. Laborationerna gör att 

eleverna först kan iaktta och sedan sammanfatta i formler. Laborationerna ger 

också viss känsla för hur ämnena ser ut, luktar och känns.

G Jag hade svarat annorlunda för 30 år sedan men nu tycker jag att det är viktigt 

att kunna se i praktiken hur det går till (det är därför det är så svårt att undervisa 

i matematik, den fastnar inte). Hjärnan är byggd av så många delar som behöver 

stimulans för att man ska lära sig.

C De går in i varandra, man måste göra med händerna för att få in det i huvudet.

B Man måste erfara, det går inte att läsa sig till hur t ex en häftig reaktion går till.

E En del teoretiska moment kan kopplas till elevens erfarenheter (t ex fast, 

flytande och gasformigt vatten) men många gånger finns inte erfarenheten 

”naturligt” utan måste fås genom laborationen. Många saker går dessutom inte 

att beskriva i en bok utan måste upplevas t ex fällning.

G Jag hade själv kemi utan laborationer under hela gymnasiet. Kunskaperna blev 

som en matematisk begreppsvärld, bara ”utantillkunskaper”.
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Laborationen kan användas för att ”visa hur fruktbart, eller rätt, ett teoretiskt samband är. Då 

fungerar experimentet som en slags motivering eller legitimering av stoffet.” (Sjøberg, 2005 

s. 395). Den här synen på laborationens funktion delas av lärarna:

B Det finns ingen teoretisk kunskap – det som står i böckerna är en bokföring av 

det som man har lärt sig praktiskt. Upplevda fenomen som har förklarats. Teorin 

är ett sätt att kommunicera det praktiska.

F Under laborationerna får man en bra uppfattning om vilka som inte har förstått. 

Dels är laborationen en annan inlärningssituation än ”lektionen”, dels finns det 

ett viktigt överraskande moment. Överraskningsmomentet är mycket viktigt 

antingen blir det bekräftande eller också blir det en överraskning för att det inte 

stämmer med förväntningarna och då får eleverna anledning på att fundera på 

varför.

Kemiämnet handlar om att fenomen i den ”makroskopiska” verkligheten förklaras med 

modeller av en abstrakt ”mikroskopisk” värld. Elevens kunskapsfördjupning handlar till stor 

del om att utveckla förmågan att förflytta sig mentalt mellan dessa två världar. Det är mycket 

vanligt att eleven inte förstår att de två olika ”världarna” inte existerar under samma 

betingelser (Sjøberg, 2005 s. 312). Under laborationen behöver eleverna förmåga att använda 

kemisk kunskap i en komplex och kognitivt krävande situation. Lärarens roll blir att försöka 

hjälpa eleven att se kopplingen mellan ett abstrakt begrepp och den egna tidigare 

erfarenheten. Lärarna uttrycker en medvetenhet om detta förhållande:

C Laborationen ska komma in på ett tidigt stadium och ha en tydlig anknytning till 

teorin, den praktiska övningen i sig själv leder ingen vart.

G Det viktigaste är att hjälpa eleverna att förstå, när de kommer med frågor 

försöker jag föra en dialog som leder till att eleverna själva kommer på svaret.

E Kemin finns både i en mikro- och en makrovärld. För att få en brygga mellan 

dessa är laborationen nödvändig. Man måste bygga underifrån med atomen…… 
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laborationerna ska knyta an till det man håller på med. Det bästa är att ha labb 

både före och efter det teoretiska momentet.

Eleverna måste få möjlighet att uppleva glädjen i att upptäcka att den begreppsliga modellen 

som de har konstruerat faktiskt är adekvat. ”Det är endast upplevelsen av sådana framgångar 

och den glädje de skänker som intellektuellt kan motivera en elev att ta itu med uppgiften att 

konstruera ytterligare begreppsliga modeller.” (von Glasersfeld i Engström, 1998 s. 51). 

Många av lärarna vittnar om att ”aha-upplevelser” under laborationerna är en viktig del av 

undervisningen i kemi.

F Laborationen är en del av arbetet att förstå – ett inlärningssätt. Glädjen i kemi 

ligger till viss del i det praktiska - ”aha det här hade jag inte tänkt”, att anta, att 

få tro, att få gissa – det är ju kul. Eleverna tycker det är så himla kul att laborera.

C Det är viktigt att eleverna får hålla på själva, får se något och uppleva med alla 

sinnen. Det är viktigt att eleverna får jobba med ett problem och sedan känna att 

de har lärt sig något.

B Böckerna är bara det system som beskriver det som händer under laborationen. 

Det är viktigt att förstå att det praktiska kommunicerar med den teoretiska nivån. 

Vetenskap är att tolka fenomen och om man inte får uppleva fenomen så förstår 

man inte vad det teoretiska betyder. Man måste koppla det teoretiska systemet 

till det praktiska. Under laborationen aktiveras syn och 

lukt….upplevelsen……det är först när eleverna ser och känner som det förstår t 

ex rimligheten i resultaten, utan laborationer blir rimligheten bara matematisk 

(och då krävs det att eleven är riktigt duktig på matte och kan göra en 

sifferanalys för att komma fram till om resultatet är rimligt eller inte).

För att eleven ska klara att förflytta sig mellan dessa tankenivåer krävs att läraren tränar 

eleven på att tänka på ett ”metakognitivt plan” (Flick & Lederman, 2006 s. 208). Enligt 

Bauersfeld måste även de ”högre” intellektuella prestationerna, i synnerhet reflektion och 

tankestrategier, i princip läras in på samma sätt som själva ämneskunskaperna, d v s 
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”konstrueras i ett aktivt möte med frågeställningar och i den därmed förbundna, handledda 

reflektionen” (Engström, 1998 s.56-57). Exempel på frågor av metakaraktär: ”Vad håller jag 

på med?”, ”Vad behöver jag veta?”, ”Hur ska jag lösa det här?” och lärarna uttrycker en 

medvetenhet om vad detta innebär i praktiken: 

E En elev som är bra på att labba kan tillgodogöra sig tipsen, har en helhetsbild av 

vad labben går ut på, vet vad den ska komma fram till. 

F Det viktiga är att se hur de jobbar, vad de får för resultat, inte bara mätvärden 

utan också hur de diskuterar och hur de försöker förklara resultaten, själva 

slutsatsarbetet.

Relevans

Naturvetenskapens relevans finns som kulturbärare men allra viktigast som allmänbildning 

för det Sjøberg kallar ”initierad åsiktsbildning och ansvarsfullt deltagande i demokratin” 

(Sjøberg, 2005). Flera av lärarna uttrycker vikten av kunskaper i kemi som en del av en 

samhällsmedborgares allmänbildning.

E Som medborgare ska eleven kunna hantera grejor i vardagen t ex hantera bensin, 

använda propplösare och veta att bensin är brandfarligt och att propplösare är 

starkt basiskt (det kan vara smart att ha glasögon). Eleven ska lära sig att ha 

respekt men kunna hantera kemiska ämnen utan rädsla.

B Vad ska eleven kunna när den kommer ut i samhället? Precis som man kan tolka 

en roman utan att skriva något själv……men vill man ha elever som förstår och 

kan göra något måste de behärska det praktiska hantverket. Kemi skiljer sig från 

många andra ämnen eftersom det också är ett hantverk.
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Slutsats och diskussion

I undersökningen identifieras några aspekter av kemilärares tysta kunskap i relation till 

elevers lärandeprocess under kemilaborationer. Jag förväntade mig att intervjuerna skulle 

påvisa tyst kunskap både i form av erfarenhet utan reflektion och i form av reflekterad 

fördjupad kunskap. Överraskande var att materialet visar en klar koppling till aktuell litteratur 

och forskning om effektiv undervisning. De flesta av lärarna kan inte ha fått kunskapen 

genom utbildning, deras egen lärarutbildning ligger ofta långt bak i tiden och fortbildning för 

lärare har inte varit ett prioriterat område de senaste tio åren. Fortbildning inom det här 

området har inte heller, enligt min vetskap, någonsin förekommit i Sverige. Min slutsats är att 

många av lärarna har genom erfarenhet och reflektion tillägnat sig tyst kunskap om 

undervisning som korrelerar med det som kan beskrivas som effektiv undervisning.

Syftet med undersökningen var att ge några bilder av tankemönster som man möter i 

diskussionen kring undervisning i kemi. Tankemönster som en del av lärarens tysta kunskap. 

Med reservation för undersökningens begränsade format så anser jag att frågeställningen kan 

besvaras med att det går att se tendenser till tankemönster som är kopplade till tyst kunskap.

De tankemönster som identifierades handlar om språkets betydelse, betydelsen av elevernas 

förförståelse, samt betydelsen av elevernas förmåga till abstrakt tänkande som förutsättningar 

för fördjupad förståelse av kemiämnet. Utveckling av språk och förståelse utgör delar av en 

intellektuell utveckling och kan tillsammans med medvetenhet om förförståelsens betydelse 

kopplas till begreppet effektiv undervisning. Begreppet effektiv undervisning används i den 

här uppsatsen för att beskriva undervisning som främjar elevernas intellektuella utveckling 

och därmed förmåga till fördjupad förståelse. Effektiv undervisning kräver antagligen att 

läraren har ett konstruktivistiskt förhållningssätt. Jag kan inte uttala mig om respondenternas 

teoretiska perspektiv, men utifrån deras svar och argumentation vill jag påstå att det är 

sannolikt att många av lärarna har ett konstruktivistiskt förhållningssätt till lärande, i det 

avseendet att de utgår från att lärande är en aktiv process i vilken mening skapas utifrån 

erfarenheter.

Resultatet visar att många av lärarnas kommentarer och svar genomsyras av en medvetenhet 

om att det är viktigt att identifiera elevernas förförståelse, men framför allt en medvetenhet 

om att läraren genom sitt agerande och sitt sätt att kommunicera spelar en avgörande roll för 
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elevens förutsättningar att bygga upp sin förståelse. Jag tror att jag genom att intervjua lärarna 

om en undervisningssituation som jag känner så väl kunde göra intervjuerna ur det perspektiv 

som jag eftersträvade. Jag kunde fokusera på respondenternas argumentation och inte störas 

av detaljer eftersom jag inte behövde få något ord eller sammanhang förklarat och hade lätt att 

ställa följdfrågor. Lärarna kunde prata ostört och ingående om sin undervisning, och alla 

respondenter var positiva till den här typen av diskussion. Vissa av lärarna tyckte att 

undervisning behandlades ur ett för dem nytt perspektiv under intervjuerna.

Förförståelse, språk och förståelse identifierades som tre teman i materialet. Dessa tre begrepp 

går in i varandra och kan egentligen inte hållas isär i diskussionen om tyst kunskap om 

effektiv undervisning. Men jag anser ändå att uppdelningen har varit funktionell som en bas 

för att analysera materialet. De här tre begreppen går att urskilja i kommentarer och svar 

under hela intervjuerna och inte bara efter ett specifikt påstående eller en specifik fråga.

Temat som handlar om kemiämnets relevans kommer med bland resultaten som en blindtarm, 

men är på sitt sätt även det kopplad till tyst kunskap men inte till effektiv undervisning. 

Kemiämnets relevans är en hjärtefråga för mig. Kemiämnets existens är i gungning och 

tanken på ett modernt samhälle med medborgare utan kunskaper i kemi är en mycket 

skrämmande tanke. Det finns flera skäl till att kemiämnet är på tillbakagång, enligt mina 

fördomar är undervisning i naturvetenskapliga ämnen i de lägre åldrarna ganska 

styvmoderligt behandlad, lärarna tycker ofta att de inte kan tillräckligt mycket för att 

undervisa i t ex kemi. Om eleverna när de sedan blir äldre möts av en lärarcentrerad 

undervisning är det antagligen svårt att väcka deras nyfikenhet. Massmedias (journalisters) 

avvisande attityd ska inte heller underskattas. Kemilaborationens centrala roll i 

undervisningen har med all önskvärd tydlighet visats i den här uppsatsen. Men en ständig 

kamp om pengar och tid gör att antalet laborationer minskar i kemikurserna och därmed 

minskar elevernas möjligheter att förstå och fascineras av kemiämnet drastiskt.

Jag är övertygad om att tyst kunskap är ett centralt verktyg i lärarens yrkesutövning. För att 

kunna dela med sig av denna intuitiva kunskap och utveckla begrepp om och förståelse av 

undervisning fordras att lärarna delar en begreppsvärld som omfattar den tysta kunskapen. Jag 

anser därför att en verbalisering av lärarens tysta kunskap (som då inte längre kan kallas tyst) 

är nästa steg mot att få kännedom om vad som utgör effektiv undervisning. 
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I Sverige finns en ambition att öka forskningsanknytningen i läraryrket och därmed skapa en 

grund för analys och utveckling av undervisningen. Hittills har vi kanske haft för bråttom och 

inte haft respekt för att undervisning är en komplex aktivitet som enligt min mening endast 

kan utvecklas genom ett långsiktigt samarbete mellan lärare, skolledning och akademi. Min 

förhoppning är att en diskussion om vad som händer i klassrummet och en diskussion om 

lärarnas tysta kunskap ska bli en självklar del av lärarens yrkesutövning.
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Appendix I

Lärare:

Person A

Studier: 8 års universitetsstudier varav ca 3 år kemi

Yrkeserfarenhet: ca 30 år som lärare

Person B

Studier: 7 års universitetsstudier varav ca 2 år kemi

Yrkeserfarenhet: ca 10 år som lärare

Person C

Studier: 6 års universitetsstudier varav ca 2 år kemi

Yrkeserfarenhet: ca 35 år som lärare

Person D

Studier: 6 års universitetsstudier varav ca 1 år kemi

Yrkeserfarenhet: ca 25 år som lärare

Person E

Studier: 5 års universitetsstudier varav ca 1 år kemi

Yrkeserfarenhet: ca 30 år som lärare

Person F

Studier: 4 års universitetsstudier varav ca 1 år kemi

Yrkeserfarenhet: 3.5 år som lärare

Person G 

Studier: 6 års universitetsstudier varav ca 2 år kemi

Yrkeserfarenhet: 7 år som lärare
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Appendix II

Påståenden:

 För att kunna utvärdera den enskilda elevens prestation under ett laborationstillfälle 

krävs att kemiläraren har flera års erfarenhet

 Att lära sig kemi är som att lära sig ett nytt språk och de praktiska momenten är 

egentligen onödiga

 Det finns en tydlig korrelation mellan antalet laborationstillfällen på kemikursen och 

elevernas progression i lärandeprocessen

 Lärarens funktion under laborationerna är främst att se till att det inte händer olyckor

Frågor:

 Kan kemiläraren bedöma elevens praktiska kunskap?

 Vad är praktisk kunskap jämfört med teoretisk kunskap inom kemiämnet?


