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SAMMANFATTNING 

 
 
Allt färre elever väljer att läsa naturvetenskapliga ämnen. Skolan är uppenbarligen dålig på att 

stimulera intresset för det naturvetenskapliga området. Min utgångspunkt är att 

elevers/människors nyfikenhet måste väckas innan teoretiska fakta presenteras.  

   I den här studien har två gymnasieklasser först fått besöka en glashytta för att därefter få en 

anknytande teorilektion och en laboration. Kvalitativ intervju med åtta elever visade att 

samtliga var positiva till min "teaching sequence - tema glas". Kopplingen till energifrågor 

uttalades tydligt av de flesta elever, men även den påtagliga kopplingen till kemi. 

    Min uppfattning är att undervisningen i skolämnena fysik, kemi och naturvetenskap 

kommer att upplevas mer intressant och begriplig om man får påbörja sin inlärningsprocess i 

ett konkret och stimulerande sammanhang. Skolan bör i större utsträckning engagera 

närsamhället i undervisningen. Det gäller att hitta nya sätt att kommunicera naturvetenskap. 

 

 
 
Nyckelord  
 
"Lustfyllt lärande", "kommunicera naturvetenskap",”teaching sequence”, 
"verklighetsbaserat lärande". 

 
  



Förord 
”Naturvetenskap” är en ganska sen beteckning. Carl von Linné förefaller vara den som först 
använt beteckningen på svenska (i ett brev 1763), men först under 1800-talet blir 
beteckningen vanligare (Stockholms universitet, Institutionen för litteraturvetenskap & 
idéhistoria). 
 
 I en lärobok i fysik 1853 ges denna definition av naturvetenskapen: 
”Det tillhör naturvetenskapen att redogöra för och beskrifva icke allenast sjelfva föremålen 
eller kropparne inom naturen, utan äfven hela mängden af fenomen, samt, så vidt det är 
möjligt, dessas orsaker.” (Alfred Henrik Edvard Fock, Lärobok i fysiken, Stockholm 1853). 
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Inledning 

Bakgrund 

Vilken framtid vill vi ha? 
Naturvetenskaplig allmänkunskap, kompetens och forskning är nycklarna till en framtid där 
social och ekonomisk utveckling inte behöver kompromissa med miljö och hälsa. Det sa 
Naturvetareförbundets ordförande Madelen Nilsson i en kommentar till Naturvårdsverkets 
konferens om FN's nya klimatrapport i februari 2007. 

   Vår livsstil har skapat globala problem som kommer att kräva mycket starka insatser 
framöver. Naturvetenskapliga forskningsresultat kommer att vara viktiga underlag för val av 
strategier och åtgärder i arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling. 

   Det är hög tid att höja medvetandet om vår roll i ekosystemet, för vår egen och andra arters 
överlevnad på jorden.”Det ligger något extremt paradoxalt i, att många lever i det 
teknologiskt mest komplexa och avancerade samhälle som någonsin existerat, samtidigt som 
det uppväxande släktet i de mest teknologiserade delarna av världen inte verkar så intresserat 
av förutsättningarna för sin egen konkreta existens”, säger humanekolog Per Johansson på 
nätsidan” Infontology” (Johansson 2007).  Världen behöver krafter som verkar för en ny 
upplysningstid, för inget folk är skyddat mot vidskepelse och populism (Sjöberg (2005). 

   Men det är också viktigt vad vi som individer gör i vårt dagliga liv, - våra personliga val, 
beteenden och förhållningssätt. Vi är tillsammans ansvariga för mänsklighetens framtid. Det 
betyder att behovet av allmänbildning inom det naturvetenskapliga området blir allt större.  

   Paradoxalt nog pekar utvecklingen på en flykt från de naturvetenskapliga ämnena, både 
inom gymnasieskolan och på universiteten. ”- Det är skolans fel”, hävdar Klas Fresk, chef för 
experimentariet TomTits Experiment i Södertälje. ”Man kör ner matte i halsen på ungarna så 
att de storknar innan de fått upp intresset för teknik”. En utmaning för alla pedagoger är att 
medverka till att naturvetenskap uppfattas som ett attraktivt och viktigt ämnesområde.  

   Den naturvetenskapliga allmänbildningen som skolan ska ge kallas internationellt scientific 
literacy. Vissa kan se scientific literacy som förmåga att läsa tidningsartiklar om 
naturvetenskap med god behållning, andra att få kunskaper, färdigheter och motivation att 
välja en naturvetenskaplig karriär.   
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Lustfyllt lärande! 
I en motion från år 2002 menar folkpartiet att behovet av allmänbildning på det 
naturvetenskapliga området blir allt viktigare. ”Hur skall vi kunna bedöma effekterna av den 
nya biotekniken om vi inte vet vad gener är? Hur skall man kunna ta ställning till ständiga 
larmrapporter kring mat utan en allmän förståelse för kemi och fysiologi? Hur skall man 
kunna delta på ett bra och initierat sätt i debatten om växthusgaser och klimateffekter utan 
kunskap i både biologi och kemi?” (Motion 2002/03: Ub283).  

   I motionen sägs bland annat att ”barn har en naturlig nyfikenhet på världen omkring sig. 
Tyvärr kan inte skolan alls i den utsträckning som den borde ta tillvara denna nyfikenhet. Ett 
skäl är att naturvetenskap oftast undervisas från en traditionell systematisk utgångspunkt där 
exemplen sällan hämtas från en påtaglig vardag.”  

   Målet för skolan måste vara att förändra undervisningen i naturvetenskap så att intresset och 
statusen för ämnena höjs. Inom situerat lärande betonar man vikten av att den lärande får 
arbeta med autentiska uppgifter. Motsatsen till detta är dock vanligare i skolmiljö, d v s att 
eleven får ett påhittat exempel. Detta lärandesätt har kallats ”arrogant perception”, och ger 
inte några applicerbara kunskaper utanför skolmiljön eftersom eleven bara lär sig lösa 
skoluppgifter. Dessutom får eleven inte någon motivering till varför hon ska lära sig ämnet.  

   Vad i skolan kan göra lärandet lustfyllt? frågar sig Åsa Moberg i sin bok Lustpunkten 
(2006). Hennes teori går ut på att varje elev måste hitta en punkt i inlärningen som knyter an 
till något lustbetonat i deras eget liv. Då byter lärandet form och nya kunskaper kan hakas på i 
all oändlighet. 

Attityder till naturvetenskap 
Även om Europabarometern (2001) visar att svenska folket har högsta intresset för 
naturvetenskap och teknik i Europa, så visar Skolverkets stora attitydundersökning att 
eleverna är kritiska till skolans förmåga att skapa engagemang och intresse för 
naturvetenskaplig utbildning (Skolverket, 2001). Både bland elever samt allmänhet har 
andelen som tycker att naturvetenskap är viktiga ämnen minskat sedan förra undersökningen 
93/94 (Skolverket, 2001). 

   Attityden till naturvetenskapliga utbildningar bland unga människor verkar vara negativ i 
Umeå. Västerbottenskuriren presenterade, den 1 juni 2007, en liten undersökning gjord bland 
åtta ungdomar i åldrarna 14 – 17 år. Av dessa kunde endast två ungdomar tänka sig att studera 
naturvetenskap i framtiden. Omdömen som redovisades var att naturvetenskap är jobbigt, 
svårt och inte heller roligt. 

   Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) statistik kunde bara drygt var tionde flicka bland 
gymnasiets avgångsklasser, våren 2005, tänka sig att satsa på en naturvetenskaplig utbildning 
i framtiden. 
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   Undersökningar gjorda i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 3 visar att ungdomar har en 
positiv syn på naturvetenskap och teknik som sådana medan synen på skolans undervisning i 
dessa ämnen inte är alls lika positiv. NOT, 1999-2003, är ett samverkansprojekt mellan 
Skolverket och Högskoleverket vars syfte har varit att stimulera intresset för naturvetenskap 
och teknik och utveckla undervisningen i dessa ämnen. 

   Undersökningen TIMSS 2003, visade att de flesta elever anser att naturvetenskap är mindre 
inressant än andra ämnen och att de sällan förstår meningen med att lära ett visst innehåll eller 
genomföra en laboration och inte heller vilken betydelse detta har i andra sammanhang och i 
deras egna liv. TIMSS 2003 är en internationell undersökning av elevers kunskaper i 
matematik och naturvetenskap som drivs av IEA (International Association for the Evaluation 
of Educational Achievement). Femtio länder och regioner har deltagit i studien som gäller 
elever i skolår 8. Motsvarande undersökning genomfördes även 1995.  

   Fyra av tio svenskar anser inte att den svenska skolan stimulerar till vetenskap och 
forskning, visade en undersökning som gjordes 2006 i regi av det nationella Linnéjubileet. 
Drygt tusen telefonintervjuer genomfördes med ett riksrepresentativt urval av den svenska 
befolkningen som är 16 år och äldre (VA-rapport 2006:9). Det nationella jubileet, Linné 2007, 
har bland annat som mål att inspirera ungdomar till ett ökat intresse för naturvetenskap. 

   Från både statsmakternas och näringslivets sida betonas vikten av naturvetenskaplig 
kompetens för ett konkurrenskraftigt kunskapssamhälle och ekonomisk tillväxt. Samtidigt har 
arbetslösheten bland naturvetare ökat kraftigt de senaste åren, särskilt för vissa 
utbildningsgrupper, och inte ens forskarutbildning inom det naturvetenskapliga 
utbildningsområdet är någon garanti för ett arbete (Rapport 2005:46 R. Högskoleverket). 

Ett av EU:s fem riktmärken för den europeiska utvecklingen på utbildningsområdet är att 
antalet personer med akademisk examen i matematik, naturvetenskap och teknik bör ha ökat 
med minst 15 procent fram till år 2010, utgående från år 2005. 

Svenska skolprojekt  
I Sverige pågår ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt som har som målsättning att 
stärka intresset för naturvetenskapliga ämnen. 

   Under åren 1999-2003 pågick NOT projektet som syftade till att öka intresset för 
naturvetenskap och att utveckla undervisningen om naturvetenskap. Den problembild som 
utbildningsansvariga, liksom näringslivet, utgick från var i korthet att ungdomskullarna 
minskade under 1990-talet och inom kullarna minskade också intresset för att studera och 
utbilda sig inom teknik och naturvetenskap. 

   Skolprojektet NTA- Naturvetenskap och Teknik för Alla startade 1997 och ägs gemensamt 
av Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien. Syftet är att 
förbättra allmänbildningen i naturvetenskap och teknik samt att få flera ungdomar att välja en 
utbildning och ett yrke med inriktning mot dessa ämnen. Som hjälp har man utvecklat ett stort 
antal tematiska experimentmaterial och handledningar både för lärare och för elever. 
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   Projektet NORDLAB genomfördes 2000-2003. Det har gått ut på att genom nordiskt 
samarbete ge framför allt lärare i naturvetenskapliga ämnen redskap att förbättra och förnya 
sin undervisning. Projektet har producerat 23 workshops. Samtliga kan laddas ner, var och en 
för sig, som pdf-filer från internet. 

   Det finns upp emot ett 30-tal science centers i Sverige. Alla har aktiviteter, experiment, 
teman och program som tar upp olika ämnesområden inom naturvetenskap och teknik. Syftet 
är att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik genom att erbjuda lustfyllda, 
interaktiva, tänkvärda utställningar och aktiviteter. Vidare arbetar man för att utveckla 
lärandet av naturvetenskap och teknik med moderna pedagogiska metoder.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med min undersökning är att ta reda på om studiebesök i en glashytta, med 
efterföljande teorilektion och laboration, kan upplevas som en katalysator för 
naturvetenskaplig inspiration och nyfikenhet.  – Leder den fysiska upplevelsen av hettan från 
det smälta glaset, och kontakten med ett material som nästan upphäver naturlagarna, till ökad 
naturvetenskaplig kreativitet och viljan att lära sig mer?            

 

   Jag har valt en glashytta i Visby som modell för mina hypoteser. Verksamheten utgör en 
pedagogisk illustration av ett lokalt slutet kretslopp. Råvaran är flaskor och burkar från 
restauranger i hyttans närhet. Glasblåsningen sker på traditionellt hantverksmässigt vis, utan 
mekanisk utrusning, i enlighet med 1000-åriga traditioner.             

   Min förhoppning är att undervisningen i skolämnena fysik, kemi och naturvetenskap kan 
upplevas mer intressant och begriplig om man får påbörja sin inlärningsprocess i ett konkret 
och stimulerande sammanhang. Om nyfikenheten får chans att väckas innan eleven utsätts för 
abstrakta faktamängder.  

Studiebesök

Teorilektion

Laboration
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   Naturvetenskap och teknik verkar ofta uppfattas som ren faktainlärning, eleverna förstår 
sällan vad kunskapen ska vara bra för. Men om man tar utgångspunkt i konkreta verksamheter 
i samhället så blir det också lättare att få förståelse för vikten av naturvetenskapliga begrepp. 

   Naturvetenskap måste presenteras på ett spännande och utmanande sätt, - inte bara teoretiskt 
och objektivt. Eleverna måste ges utrymme för känslomässiga upplevelser och intryck (Ekstig 
2002).  

   Mina idéer om hur man kan inspirera elever till naturvetenskaplig nyfikenhet sammanfaller 
väl med vad Lars Broman, professor vid Högskolan Dalarna, anger som skäl för att skapa 
populärvetenskapliga centra (Broman 2005): 

• Ge insikt om att naturvetenskap är förståelig. 
• Väcka nyfikenhet. 
• Ge människor mod att experimentera. 
• Bidra till naturvetenskaplig folkbildning. 
• Ge beredskap mot vidskepelse och naturvetenskapliga irrläror. 
• Förnöja och förströ. 
• Ge estetiska upplevelser.  

Ett ”Science Center” kan uppfattas som ett komplement till skolans klassrumsundervisning. 
Ett besök på ett science center ersätter inte det lärande som sker i skolan, men verkar 
förhoppningsvis stimulerande och inspirerande, ger nya infallsvinklar som levandegör stoffet 
som man arbetar med i skolan. 

   De flesta kommuner har inte tillgång till något Science Center, men antagligen finns det 
andra verksamheter som skulle kunna utnyttjas i undervisningen. Mindre tillverkningsföretag, 
bryggerier och mejerier är exempel på verksamheter som kan fungera bra som inspiration för 
naturvetenskapliga och tekniska studier. 
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Metod 

Teaching sequence –”tema glas” 
Två gymnasieklasser, från sista terminen naturvetenskaplig linje, fick ta del av en teaching 
sequence på temat glas, bestående av ett studiebesök (med möjlighet att själv prova på 
glasblåsning), en uppföljande teorilektion och en laboration.  

   Därefter fick samtliga elever svara på en enkät om sina bakgrundsvärderingar (Bilaga 3). 
Utifrån enkätsvaren valde jag ut fyra elever från varje klass för en kvalitativ intervju. 

Studiebesök i hyttan 
Varje klass fick två lektionstimmar i glashyttan. Eleverna bänkade sig på utplacerade stolar ca 
4 -5 meter från glasugnen, vilket gav en påtaglig, men närmast behaglig upplevelse av 
värmestrålningen. Lektionen inleddes med att glasblåsaren berättade om glasets 
mångtusenåriga historia. Snart övergick teorin till praktisk illustration.  

   Samtidigt som kunskap om materialet och tekniken förmedlades, så demonstrerades 
glasblåsningens svåra konst. Eleverna fick även själva prova på hantverket och blåsa varsin 
flaska under trygg handledning.  

Teorilektion 
Undervisningen skedde i ordinarie kemisal. Lektionen inleddes med att elevernas blåsta 
glasflaskor delades ut (efter att ha legat i en kylugn för att alla spänningar ska gå ur glaset). 
Utgående från en Power Point, som jag har tagit fram, höll jag en teorilektion om glasets 
sammansättning, egenskaper och användningsområden (Bilaga1). 

Laboration 
I anslutning till min teorilektion fick eleverna göra laborationen ”studsboll” (Resurscentrum i 
kemi, Umeå universitet). I laborationen används endast två kemikalier, varav den ena är 
nästan identisk med huvudbeståndsdelen i glas, nämligen natriumsilikat. Natriumsilikat i 
vattenlösning heter ”vattenglas”. När man blandar etanol och vattenglas får man en kemisk 
reaktion som ger upphov till en polymer. 

   Även om laborationen är en enkel att utföra så innehåller den mycket intressant och 
pedagogisk kemi. Eleverna hade, under besöket i hyttan, fått veta att genom tillsatts av ett 
”flussmedel” så sänks smälttemperaturen för kvartssanden. Som flussmedel används oftast 
natriumkarbonat, vilket ger ett natriumsilikatglas. Under teorilektionen hade jag förklarat, 
utifrån kristallstrukturer, varför smälttemperaturen för kvartssanden sänks genom tillsatts av 
flussmedel. 
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   En viktig poäng med laborationen ligger i överraskningsmomentet – att natriumsilikat som 
förknippas med sprött glas, plötsligt kan få elastiska egenskaper.  

   I och med laborationen hade eleverna även fått konkreta minnen från undervisningstemat 
”Glas”, nämligen ett egenhändigt (nåja!) framställt glasföremål samt en studsboll – båda 
föremålen bestående av samma grundämnen. 
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Datainsamlingsmetod 
 

 

Urval 
Eleverna informerades om syftet med enkäten, gällande bakgrundsvärderingar, och den 
planerade intervjun av åtta elever. Jag förklarade att resultaten skulle presenteras så att ingen 
enskild elev skulle gå att identifiera. Eleverna gav alla samtyckte till att lämna ut sina 
personliga ställningstaganden genom en kvalitativ intervju. 

   Samtliga elever i båda klasserna, totalt nitton elever, fick fylla i en enkät (Bilaga 2). Utifrån 
enkätsvaren (Bilaga 3) valde jag ut åtta elever som i enkäten speglade olika värderingar och 
intressen. Exempelvis elever med förstahandsval att bli forskare eller jobba med 
människor/teknik/miljöfrågor/konstnärlig verksamhet. Syftet var att försöka hitta en bredd, 
speglande de uppfattningar som man skulle finna om man intervjuade ett stort antal elever. 

   Tid avtalades med de åtta utvalda eleverna. Alla var beredda på att avsätta en timme för 
intervju. Syftet var att göra en analys av uppfattningar, frikopplade från individerna, om 
lektionerna på glastemat. 

Enkäten 
För att få en uppfattning av elevernas intressen, framtidsplaner samt föreställningar och 
uppfattningar om naturvetenskap, teknik, miljöfrågor, forskning och jobbpreferenser har jag 
valt ut 14 frågor ur ROSE-projektets enkät. ROSE står för Relevance Of Science Education 
(Bilaga 2). 
 

    ROSE-projektet leds från Oslo universitet, av professor Svein Sjöberg. Projektet inbegriper 
forskare från 35 länder som undersöker 15-åringars attityder. Den stora skillnaden med Rose 
jämfört med tidigare studier är att man frågar 15-åringarna vad de är intresserade av, inte vad 
de tycker om olika skolämnen. ROSE utgår från antagandet att flykten från de 
naturvetenskapliga ämnena beror på att eleverna inte upplever dem som meningsfulla och från 
att det är något man kan ändra på. 

Enkät

Intervju

Intervju

Intervju

Intervju

Intervju

Intervju

Intervju

Intervju
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Kvalitativ intervju 
De frågeområden som jag önskade svar på hade jag förberett noga (Bilaga 4), men jag varken 
berättade eller visade den intervjuade mina frågeställningar. Avsatt tid för varje intervju var 
en timme. 

   Intervjun inleddes med frågan – vad har du att säga om de lektioner som du har fått om 
glasblåsning?! Om eleven inte kom på något speciellt så ledde jag in samtalet på: 

• Miljö & Energiaspekter 
• Resursanvändning 
• Kemikalieanvändning 
• Kemi 
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Resultat 
- Vad tyckte eleverna om studiebesöket och lektionerna om glas? 

 

Elevernas bakgrundsvärderingar (resultat från kvantitativ intervju) 

En generalisering av resultaten visar att eleverna är intresserade av kemi och miljögifter, 
måttligt intresserade av alternativ energi och mindre intresserade av miljöteknik.  

   Man tycker att folk borde intressera sig mer för miljöfrågor och man tror att det fortfarande 
är möjligt att hitta lösningar på miljöproblemen. 

   Det är fler som vill jobba med människor, än med miljöfrågor eller konstnärligt. Många kan 
tänka sig att jobba med forskning. 

   Fördelarna med naturvetenskaplig forskning uppväger nackdelarna och det är viktigt att öka 
den naturvetenskapliga allmänbildningen. De flesta anser att skolan har visat vägen till 
spännande framtidsyrken (Bilaga 3). 

Studiebesöket 
 Samtliga elever uppskattade studiebesöket, men en av eleverna uttryckte att ”det inte tillförde 
så mycket ny kunskap, men fungerade bra som inspiration”.  Andra röster sa: ”jäkligt bra”, 
”annorlunda”, gav nya insikter”.  

   Uppskattning av den information som gavs i hyttan uttrycktes av flera elever. En elev sa: 
”det är bra med personer som pratar om sånt de kan, sådana personer träffar man inte så ofta i 
skolan” och en annan elev sa: ”bra med information i den autentiska miljön”. En elev sa att 
”allt är egentligen kemi i hyttan, men svårt att fatta”. 

   Användningen av returglas fungerar väldigt bra som illustration till miljöfrågor, tyckte 
många. En elev såg inte så stor koppling till miljöfrågor, men tyckte att lektionerna gav bra 
allmänbildning. 

   Kopplingen till energifrågor ansåg de flesta elever vara tydligast. Några elever uttryckte det 
som: ”Energin är väl det som fastnar”. ”Bra illustration till hur värmeenergi sprids, istället för 
att sitta i klassrummet o titta på ett element”. 

   Arbetsmiljön i hyttan fascinerade främst de kvinnliga eleverna, till exempel de 
hälsomässiga riskerna med glasdamm och värmestrålning. 
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Teorilektion och laboration 
Teorilektionen om glas hade kunnat återknyta mer till miljöfrågor, tyckte en elev. En annan 
elev sa att lektionen visserligen hade med kemi att göra men inte den kemin som de sysslade 
med nu.  

   Åsikten att teorin i lektionen var lagom anpassad, framfördes, ”vill man veta mer så ska 
man nog göra ett 6-veckors projektarbete”.  Majoriteten tyckte att laborationen ”studsboll” 
var bra genom att den så pedagogiskt anknöt till teorin och var så häpnadsväckande. 

Övriga kommentarer 
Besöket passade väldigt bra i 3:an, men hade fungerat även i 1:an, fast då kopplat till andra 
saker. Några elever ansåg att 3:an var klart lämpligast, bland annat för att ”nu lyssnade jag 
och var intresserad av allt, tidigare hade jag bara kollat hur han blåste ett glas”. En elev 
menade att man har störst förståelse för ” kemi och miljö” nu sista året i gymnasiet. 

   Skulle kanske passa bäst under högstadiet, tyckte en elev. ”Passar väl när som helst”, tyckte 
en elev, ”som inspiration”. 

   Beträffande upplägget med studiebesök först och teorilektion vid ett senare tillfälle fanns 
det många uppfattningar.  De flesta tyckte att det hade varit bra med en liten teorilektion 
innan studiebesöket och en fördjupad teorilektion efteråt.   

   En elev som förespråkade en teorilektion innan studiebesöket sa att han dock ”antagligen 
inte skulle ha lyssnat så mycket på den lektionen, så kanske en hemläxa om glas innan 
studiebesöket”. 
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Diskussion 

Övergripande slutsatser 
Främsta syftet var att få respons på min ”teaching sequense”, att få veta vad som upplevdes 
bra eller mindre bra, eventuella överraskningsmoment och nya insikter. Samtliga elever tyckte 
att det var ett intressant, kul och inspirerande undervisningsmoment.  

   En stor nackdel var att jag inte hade möjlighet att testa mitt koncept på andra än de klasser 
som jag arbetade med under min praktikperiod. Dessa elever gick sista terminen på 
naturvetenskaplig linje, och hade alltså redan valt en naturvetenskaplig gymnasieutbildning. 
Men försök till påverkan i detta sena skede är trots allt inte bortkastad, dessa elever ska ju 
välja en yrkesbana och forma sina värderingar. 

   Eftersom jag endast intervjuade åtta elever kan jag inte generalisera, men de elever som 
visade minst uppskattning var utpräglat forskningsinriktade och studiebegåvade. Mest 
positiva till undervisningskonceptet var de elever som var mindre intresserade av kemi och 
forskning (Bilaga 5). 

Diskussion och slutsatser om undersökningens olika moment 

Studiebesöket 
Det var tydligt att eleverna satte stort värde på upplevelsen i hyttan. Inte minst genom att 
någon som är hängiven sitt yrke förmedlar sina kunskaper. ”Det är vi inte vana vid i skolan”, 
sa en elev. Uppenbarligen fungerade uppmärksamheten och receptiviteten maximalt under 
dessa omständigheter.  

   Dessa iakttagelser stöds av Agneta Boströms forskning som rör frågan - Går det att 
återerövra elevers intresse för naturvetenskap? (Boström, 2006). I en situation då ungdomar i 
västvärlden ofta flyr naturvetenskapliga ämnen, handlar Agneta Boströms avhandling om hur 
lärare och elever på ungdoms- och vuxengymnasier skapar mening i ämnet kemi. Hon visar 
hur lärare på olika sätt kan knyta samman kemins abstrakta innehåll med sina egna och 
elevernas faktiska levda erfarenhet och upplevelser. På detta sätt kan kemiämnet göras mer 
meningsfullt, relevant och tillgängligt.  

    Hon menar att teorin måste bäras fram av människor, som med sina levda erfarenheter ger 
dimension och mening åt ämnena kemi och naturkunskap. Det måste finnas en anknytning till 
verkligheten. – Jag tror att vi måste tänka om när det gäller vår undervisning i kemi och 
naturvetenskap – när det gäller science education i världen överhuvudtaget, säger hon. 

   Min erfarenhet, från arbete i glashyttan, är att besökarnas nyfikenhet väcks av fascinationen 
inför den påtagliga hettan, det spektakulära hantverket och den mycket estetiska miljön. 
Sinnena öppnas – en utmärkt ingång för att låta människor upptäcka att vetenskap både är 
roligt och begripligt. Folk ställer alltid många frågor, den i särklass vanligaste gäller 
temperaturen på glassmältan. 
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   Internationell forskning visar att besök på science center ökar intresset för naturvetenskap 
och teknik. Science center utvecklar också undervisningen i skolan. Lärare och elever får 
möjlighet att sätta in kunskapen i ett sammanhang. 

   I en studie bland 552 elever på naturvetenskapliga programmen vid tre gymnasieskolor i 
Sverige, genomförd under ledning av Lars Broman vid Högskolan Dalarna, visas att ett 
Science Center/planetariebesök bidragit till deras val av studieinriktning (Källström & Olsson 
Granlund, 2001). 

Laboration 
Laborationen uppskattades mycket genom att vara enkel, men spektakulär. Insikten om att 
huvudbeståndsdelen i vanligt glas, tillsammans med en alkohol, kan ge ett elastiskt material 
(en polymer) är häpnadsväckande. 

Forskning har visat på den positiva effekten av en medveten strategi att utforma laborationer 
så att eleverna ser kopplingen till tidigare teoretisk genomgång. En viktig del av lärandet i 
samband med laborationer, är anknytningen till andra ämnen och ämnesområden som även 
kan ligga utanför det naturvetenskapliga fältet (White 1996).  

Övrigt 
De flesta tyckte att det hade varit bra med en liten teorilektion innan studiebesöket och en 
fördjupad teorilektion efteråt, eller en förberedande ”mindre hemläxa”. Jag tror att just dessa 
elever var så resultatinriktade att de bedömde att den ordningen skulle vara optimal. Elevernas 
kommentarer visar att elevurvalet egentligen inte var representativt för vad jag ville komma åt 
med min studie.  

   Min utgångspunkt var att den fysiska upplevelsen skulle utgöra en ingång för viljan att lära 
sig teoretisk kunskap. Konceptet var just att först utsätta eleverna för en konkret och 
spektakulär upplevelse, för att utifrån den vilja bygga på sina teoretiska kunskaper. 

   Vid intervjuerna framkom olika uppfattningar om när under skoltiden som mitt 
studieupplägg skulle passa bäst. Dock tyckte majoriteten att det var tidsmässigt lämpligt sista 
året i gymnasiet.  

   Min uppfattning är att det går att anpassa innehållet efter elevers ålder och 
kunskapsmognad, och att verkningsgraden skulle bli väl så hög i grundskolans högre klasser. 
Men jag tror även att det skulle fungera utmärkt att utgående från studiebesöket lägga upp 
lektioner på ”hög teoretisk nivå”. 

   Det var tydligt att eleverna reflekterade mycket över energianvändningen i hyttan. 
Studiebesöket som bas för undervisning om energi- och naturresursfrågor anser jag vara 
uppenbar. Kommentaren ”Bra illustration till hur värmeenergi sprids – istället för att sitta och 
titta på ett element i klassrummet”, är ett talande exempel! 
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Epilog 
Ordinarie lärare i respektive klass var mycket positiva till både studiebesök och lektioner. De 
kommer att fortsätta använda mitt koncept på ”tema glas” i sina klasser på gymnasiet. Min 
Power Point-presentation kommer att utgöra basen för lektioner som sedan varieras, beroende 
på valda kursavsnitt. 

   Jag ser även möjligheten att knyta andra intressanta laborationer till glasblåsning, som 
pedagogisk hjälp för inlärningen av olika områden inom kemiundervisningen. Försilvring av 
glas, genom laborationen ”Tollers test”, kan t ex utföras på glasföremål som eleverna själva 
varit med om att framställa.  

Den viktigaste slutsatsen är nog ändå vikten av att skolan knyter an till verkligheten, genom 
möte med människor som, genom sina erfarenheter, ger en mening och dimension åt de 
naturvetenskapliga ämnena.  

 

 

 

Bilagor: 
1. Teorilektion, Power Point 

2. Enkät bakgrundsvärderingar 

3. Grafisk presentation av enkätsvar 

4.  Underlag för kvalitativ intervju 

5. Sammanställning av synpunkter från kvalitativ intervju  
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Är du nyfiken på glas?Är du nyfiken på glas?
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Sandstrand och glas g
– hur hänger det ihop? 

Sand Kiseldioxid

Tång Natriumkarbonat

Snäckskal KalciumkarbonatSnäckskal Kalciumkarbonat
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Sand soda och kalk !Sand, soda och kalk !
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Sand –
Silikater är vanliga i naturen
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Soda

Fiskarna kan ha pH 8 i sin kropp!
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Nitrum, sa man förr ..

• SODA • POTTASKA
natriumkarbonat kaliumkarbonat
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Glasets sammansättningGlasets sammansättning

1. Glasbildare främst kvartssand1. Glasbildare  främst kvartssand

ä ä2. Flussmedel, sänker smältpunkten         
t ex natriumkarbonat

3 Stabilisatorer t ex kalciumkarbonat (kalk)3. Stabilisatorer t ex kalciumkarbonat (kalk)
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Vad är glas?Vad är glas?

• glasigt, fast material!
• material som har ettmaterial som har ett 

transformationsområde!
bild ä ält t l t tt• bildas när en smälta stelnar utan att 
kristallisera!

• underkyld vätska!
icke kristallint fast material!• icke kristallint, fast material!
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EnergiåtgångEnergiåtgång
Fö tt ält tt kil lFör att smälta ett kilo glas 

– 0,6 kWh

(1,1 kWh/”normaltvätt”)
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exiterat tillstånd.. exiterat tillstånd

.. strävar teoretiskt efter 
att övergå till detatt övergå till det 
energimässigt 
gynnsammaregynnsammare 
kristallina tillståndet.
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SpröttSprött ..
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Vad ingår i vanliga glastyper?Vad ingår i vanliga glastyper?

• Fönsterglas 
• Färglöst emballageglas 
• Färgat emballageglas
• Kristallglas
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Metalloxider färgar glasMetalloxider färgar glas

• Klara färger
• Kolloidala färger
• Grumliga färger
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ArbetsmiljölagenArbetsmiljölagen
• Värme
• UV och IR strålningg
• Damm
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Svensk glasåtervinningSvensk glasåtervinning
• Förpackningar
• Isolerfibrer
• Tillsats i betong
• Dränering vägar
• Blästringsmaterial
• Takpannor
• Radioaktivt avfall
• Isolerande byggelement
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Natriumsilikat –
å åex på andra användningsområden 

Tvättmedel
Konservering av äggKonservering av ägg
Brandsäkra produkter
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Från sprött till elastisktFrån sprött till elastiskt ..
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What I want to learn about ! 
     

 Not interested Very interested 

1. Chemicals, their properties and how they react ...........................  □ □ □ □ 

2. Deadly poisons and what they do to the human body .................  □ □ □ □ 

3. How technology helps us to handle waste, garbage and sewage  □ □ □ □ 

4. New sources of energy from the sun, wind, tides, waves, etc. ....  □ □ □ □ 
 
My relation to environmental issues! 

   
 Agree Disagree 

  

5. People should care more about protection of the environment ...  □ □ □ □ 

6. We can still find solutions to our environmental problems ...........  □ □ □ □ 
 

 
My future job! 

 Most likely Not likely 
   

7. Working with people rather than things ........................................  □ □ □ □ 

8. Working in the area of environmental protection .........................  □ □ □ □ 

9. Working artistically and creatively in art .......................................  □ □ □ □ 

10. I would like to become a scientist .................................................  □ □ □ □ 

11. I would like to get a job in technology ..........................................  □ □ □ □ 
 
 

The way I look upon science! 
 Agree Disagree 

 
12. The benefits of science are greater than the harmful effects it could have 

.  ......................................................................................................  □ □ □ □ 

13. It is important to increase scientific literacy ..................................  □ □ □ □ 
 

14. School science has opened my eyes to new and exciting jobs ...  □ □ □ □ 
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Kvalitativ intervju. 
 
Intervju med 3 elever från varje klass. 
Metod bandspelare. 
 
Jag vill få information om min ”teaching sequence” var inspirerande, om den 
stimulerade eleverna till lust att lära mer inom något område. 
 
Jag kommer att inleda intervjun med att förutsättningslöst fråga … - vad har du 
att säga om de lektioner som du har fått om glasblåsning?! 
 
 Om eleven inte kommer på något speciellt så kommer jag att leda in 
samtalet på: 

• Miljöaspekter 
• Energiaspekter 
• Resursanvändning 
• Kemikalieanvändning 
• Kemiska reaktioner 

 
Avslutningsvis gör jag en ”empatisk återkoppling” genom att 
sammanfatta hur jag har uppfattat elevens inställning. Jag frågar om det 
är någonting som eleven vill komplettera, tillrättalägga. Efter att 
eventuellt ha fått mer information gör jag en sammanfattning för att 
kontrollera om jag har uppfattat eleven rätt. 
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Kvalitativa intervjuer - Sammanställning av synpunkter från intervju i relation till de svar på 
enkäten som fått högsta eller näst högsta värdering. 
 

Elev 1- Vill jobba med människor, är inte intresserad av kemi 

• Jäkligt bra studiebesök. Alltid roligt med praktik och teorilektion. 

• Returglaset fungerar väldigt bra som illustration till miljöfrågor.  

• Lektionen återanknöt för lite till miljöfrågor. 

• Bra information i den autentiska miljön. 

• Bra med personer som pratar om sånt dom kan, såna träffar man inte så ofta i skolan. 

• Hade varit bra med en teorilektion innan studiebesöket, men antagligen hade jag inte lyssnat lika mycket på 
lektionen om jag inte hade varit på studiebesöket innan. Kanske en ”hemläxa” innan studiebesöket. 

• Energiförbrukningen är motiverad genom att glasblåsningen utgör ett kulturarv. 

• Bra illustration till hur värmeenergi sprids till hela huset – istället för att sitta och titta på ett element i klassrummet. 

• Teorin räckte, vill man veta mer så ska man nog göra ett 6-veckors projektarbete. 

• Intressant att samma råvaror kan ge olika egenskaper, - labben med studsboll var bra. 

• Jag är inte intresserad av kemi, fast allt är kemi i hyttan. Inte kemiskt jätteintressant, svårt att fatta. 

• Konceptet passar bra i 3:an. 1:an och 2:an har stressigt tempo, i 3:an gör man självvalda saker, har praktiska 
lektioner och skriver uppsats.  

• I 3:an ska allt komma från ”en själv”, man ska reflektera, då är det bra med många intryck till hjälp för vad man ska 
syssla med i framtiden. 

Elev 2 – Vill jobba med miljöfrågor eller forskning (som näst högsta prioritet) 

• Studiebesök är alltid bra, förekommer sällan. 

• Intressant att lära sig om glas, kul, fascinerande hantverk. 

• Inte så mycket koppling till miljö. 

• Förvånad över hur mycket energi som går ut, den borde tas tillvara. 

• Bra allmänbildning. 

Elev 3 – Är mkt kemiintresserad. Vill jobba med människor eller bli forskare (som näst högsta prioritet) 

• Kul studiebesök, man lär sig mer när man är med om något. 

• Studiebesök är alltid bra, bara de är välplanerade. 

• Tror att det hade varit bättre med en teorilektion först. 

• ”Energin” är väl det som fastnade mest. 

• Besöket fungerade mycket bra i 3:an, men det hade fungerat bra i 1:an också, fast kopplat till andra saker. 
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Elev 4 – Vill jobba tekniskt 

• Kul med hantverket, kul att illustrera teori. 

• Positivt med studiebesök, tänder nyfikenheten. 

• Bra med praktik och teori, som i detta fall. 

• Passade bra in i pågående studier. 

Elev 5 – Vill jobba med människor 

• Kul och annorlunda, vi åker sällan iväg. 

• Lektionerna har med kemi att göra, men inte med vad vi gör nu. 

• Tänkte inte direkt på miljöfrågor. 

• Energin, som vädras ut, däremot. Vad mycket det måste kosta. 

• Förstår inte hur man kan jobba där,  värmen och risken för ögonen. 

• Bra att lägga studiebesöket sista året i gymnasiet, eftersom man då har störst förståelse för kemi och miljöfrågor. 

• Nu lyssnade jag och var intresserad, förut hade jag bara kollat hur han blåset ett glas. 

Elev 6 – Är mkt intresserad av kemi, vill jobba med människor eller konstnärligt (som andra prioritet). 

• Roligt att komma iväg från skolan. 

• Tänkte inte så mycket på energi och miljöfrågor under studiebesöket. 

• Visste inte att det fanns bly i kristallglas, intressant. 

• Intressant att få veta att glas kan användas till så mycket. 

• Vore kanske bäst med lite teori innan studiebesöket, och sen en uppföljande teorilektion efteråt. 

• Jag fick en ny insikt om arbetsmiljörisker, att det var så farligt för ögonen t ex. 

• Jag lär mig i skolan för att göra nytta i framtiden, så det är viktigt att väcka intresset på något sätt. 

Elev 7 – Vill bli forskare 

• Roligt avbrott i skolan, men tillförde inte så mycket nya insikter. 

• Vore bättre att lägga studiebesöket tidigare i utbildningen, kanske på högstadiet. 

• Vore nog bra med lite teori innan studiebesöket och sedan en uppföljande, fördjupad teorilektion. 

Elev 8 – Vill bli forskare 

• Det var ett kul studiebesök, hantverket var mest fascinerande, vet inte hur viktigt det är med studiebesök 

• Studiebesöket fungerar bäst som inspiration. 

• Tänkte inte så mycket på miljö- eller energifrågor. 

• Lärde mig inte så mycket nytt genom lektionen. 


