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Indledning 
Hvorfor skrive om eksperimentelt arbejde i kemi i gymnasiet? Jeg har undervist i kemi, biologi og 

bioteknologi på stx i 9 år. Alle fag har ifølge læreplaner indbygget eksperimentelt arbejde, og skal mindst 

udgøre 20 procent af fagets samlede uddannelsestid. Det er en stor andel af fagenes tid, der henlægges til 

laboratoriet. Laboratoriearbejde er meget forskelligt fra undervisning i klasserummet. I laboratoriet gælder 

andre regler, og sikkerheden er i fokus. I naturvidenskabelige fag anvendes ofte faglige stoffer, og derfor er 

en streng disciplin nødvendigt. 

Jeg har ofte tænkt over, hvor meget eleverne får ud af det eksperimentelle arbejde i laboratoriet. Er det 

eksperimentelle arbejde en nødvendighed, for at lære eleverne teori i naturvidenskabelige fag? Giver det 

eksperimentelle arbejde en bedre forståelse? Læreplanen1 for kemi C siger, at teori og eksperimentelt 

arbejde skal integreres i forløbene.  

Min optakt til en undersøgelse af det eksperimentelle arbejde skete gennem en artikel af Hodsen, vi læste 

på 3. semester. Han stiller spørgsmålet, om eksperimentelt arbejde er nødvendigt for at lære naturfag. 

Efter den artikel begyndte jeg, at lave min egen lille udokumenterede undersøgelse af elever i laboratoriet. 

Jeg spurgte dem om, hvorfor de arbejder med det pågældende eksperiment. Det undrede mig, at omkring 

50 procent ikke vidste, hvorfor de udførte forsøget. Hvad der skete i forsøget og hvorfor det skete.  

Så i denne opgave, vil jeg undersøge udbyttet af det eksperimentelle arbejde på et kemi C hold. Jeg vil 

gennem observationer, interview med lærer og elever, og en tegnende tilgang til det eksperimentelle 

arbejde undersøge udbyttet og effekten af eksperimentelt arbejde. 

Forskningsspørgsmål 
Jeg vil have fokus på eksperimentelle arbejde i gymnasiet. Jeg vil gennem observationer, interview og 

spørgeskemaer undersøge elevernes opfattelse af eksperimentelt arbejde. Derefter vil jeg gennem 

tegnproduktioner fra eleverne undersøge effekten af eksperimentelt arbejde.  Det fører mig frem til 

følgende problemformulering: 

 I hvilken grad vil en visuel tilgang til det eksperimentelle arbejde i kemi øge udbyttet af elevernes 

kemifaglige (for)forståelse før, under og efter udførelsen.  

Jeg vil kun have fokus på den deduktive tilgang til det eksperimentelle arbejde. Jeg vil dermed undersøge, 

om de er beviste om teorien, og ikke undersøge om de opdager teori ud fra eksperimentelt arbejde. 

                                                           
1
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil32 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil32
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Opgaven er bevidst opbygget i to hoveddele, henholdsvis en teoretisk-metodisk del og en empirisk-

analytisk del. 

Kapitel 1. Eksperimentelt arbejde 

1.1 Kemi i gymnasiet 
Kemi i gymnasiet er defineret ud fra læreplanen for kemi. Den giver faget en identitet, formål og kernestof, 

der skal gennemgås i den daglige undervisning. Undervisningen skal centreres om tematiske forløb, som 

tager udgangspunkt i kemiske problemstillinger. Eleverne skal opnå viden om relevante stoffer, deres 

egenskaber og en forståelse af kemiens samfundsmæssige og teknologiske betydning. Arbejdet med faget 

skal give eleverne en forståelse for, at kemisk viden og kreativitet finder anvendelse til gavn for mennesker 

og natur, mens en uhensigtsmæssig anvendelse kan påvirke sundhed og miljø. Eleverne skal gennem 

kemiundervisningen opnå kendskab til naturvidenskabelig tankegang og metode2. En af metoderne er 

eksperimentelt arbejde, og i læreplanen er det angivet, at det eksperimentelle arbejde i laboratoriet skal 

udgøre mindst 20 procent af uddannelsestiden.  

En stor undersøgelse fra 2003 spurgte over 3000 elever om deres opfattelse af kemiundervisningen på C 

niveau3. Efter elevernes opfattelse bliver der brugt meget tid på at arbejde med formler, navngivning og 

afstemning af reaktioner, mens der bliver brugt mindre tid på at arbejde med atomer og molekylers 

opbygning4. Eleverne skulle også forholde sig til et spørgsmål om, hvor meget tid der bliver brugt på 

kemiens betydning i hverdagen. Eleverne gav udtryk for, at det kun indgår i begrænset omfang. I 

læreplanens formål står der ellers: 

Eleverne opnår kendskab til relevante stoffer og disses egenskaber samt forståelse af kemiens samfundsmæssige og 

teknologiske betydning såvel aktuelt som i historisk perspektiv. Arbejdet med faget giver eleverne en forståelse af, at 

kemisk viden og kreativitet finder anvendelse til gavn for mennesker og natur, men at uhensigtsmæssig anvendelse 

kan påvirke sundhed og miljø. 

Det kunne tyde på, at ifølge elevernes opfattelse, at formålet med kemiundervisningen på C niveau ikke 

lever op til dele af formålet. Undersøgelsen viste at de klasser, hvor der har været fokus på kemiens 

betydning i hverdagen, har et større antal engagerede elever, samt færre elever der er mindre engageret i 

                                                           
2
 Uddrag af formålet for kemi C i læreplanen 

3
 Andersen (2003) 

4
 Andersen (2003) s. 23 
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kemi. Samtidig giver eleverne udtryk for, at de har lettere ved at forbinde kemi med virkeligheden, og kan i 

højere grad se, hvad de skal bruge den kemiske viden til5.  

I undersøgelsen bliver eleverne ligeledes spurgt ind til det eksperimentelle arbejde, og generelt var 

eleverne meget glade for laboratoriearbejde, og en stor del af eleverne så gerne, at der skal indgå mere 

laboratoriearbejde i undervisningen. Lignende resultat foretaget blandt 1400 elever, finder praktisk arbejde 

brugbart og motiverende, sammenlignet med andre naturvidenskabelige læringsaktiviteter6.  

1.2 Nedslag i litteraturen om eksperimentelt arbejde. 
Opnår eleverne et læringsudbytte af eksperimentelt arbejde? Kan vi lærere antage, at der sker læring, når 

eleverne kommer i laboratoriet? Kan de koble teori og observationerne fra eksperimentelt arbejde 

sammen? Det eksperimentelle arbejde er underlagt stor betydning i naturvidenskabelige fag, og fylde 

mindst 20 % af den samlede undervisningstid. Hvad siger litteraturen om eksperimentelt arbejde? 

Det eksperimentelle arbejde i naturfagene bliver ofte problematiseret. Der bliver især stillet 

spørgsmålstegn ved, om elevernes læring er i overensstemmelse med lærernes ofte meget vidtrækkende 

intentioner7. Det praktiske arbejde har i naturfagsundervisningen haft en central placering i de nordiske 

skoletraditioner, og har traditionelt været tillagt stor betydning for elevers læring i de naturvidenskabelige 

fag. De nordiske læreplaner lægger stor vægt på eksperimentelt arbejde som en del af den 

naturvidenskabelige undervisning, og på alle trin af skoleuddannelserne og i læreruddannelserne bliver 

betydningen af den undervisning og læring fremhævet. En væsentlig intention i forbindelse med 

anvendelsen af naturvidenskabelige processer og metoder er, at udvikle elevernes evne til at ræsonnere og 

argumentere i forbindelse med forhold i deres omverden, som har et naturvidenskabeligt indhold8. Hodson 

(1990) skriver, at efter hans vurdering er måden hvorpå praktisk arbejde udføres, dårligt forstået, 

sammenrodet og uproduktivt. Det har kun en ringe uddannelsesværdi. Det vil så gøre, at det kun i ringe 

grad bidrager til elevernes læring af naturvidenskab eller læring om naturvidenskab. Hodson angiver, at en 

af årsagerne til at praktisk arbejde foregår utilfredsstillende i skolerne er, at lærerne bruger det 

ureflekteret. Ikke fordi lærerne er ureflekterede, men fordi lærerne ser praktisk arbejde som et 

vidundermiddel, og er den pædagogiske løsning på alle læringsproblemer. Hodson giver fem punkter som 

begrundelse for at anvende praktisk arbejde i naturfagene. 

                                                           
5
 Andersen (2003) s. 24-25 

6
 Abrahams (2008) s. 1946 

7
 Goldbech (2003) s. 6 

8
 Glodbech (2003) s. 8 
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1. At motivere ved at stimulere interesse og inspiration 

2. At undervise i laboratoriefærdigheder 

3. At fremme læring af videnskabelig viden 

4. At give indsigt i naturvidenskabelige metoder og udvikle ekspertise i at anvende dem 

5. At udvikle særlige ”naturvidenskabelige holdninger” som f.eks. fordomsfrihed, objektivitet og 

accept af, at man ikke skal drage forhastede konklusioner. 

Endvidere stiller Hodson spørgsmålstegn ved, om målene kan opnås med andre midler, og det ikke er 

sikkert at målene bedst opfyldes med praktisk arbejde. Hodsons udtalelse underbygges til en hvis grad af en 

undersøgelse, hvor eleverne blev spurgt om, hvor meget de kunne huske af en praktisk opgave, de havde 

udført tidligere. Undersøgelsen viste, at eleverne sjældent associerer til videnskabelige ideer, men mere en 

deskriptiv tilgang til opgaven. Selvom eleverne kun kunne huske brudstykker, så betyder det ikke, at de ikke 

har lært noget. Det adskiller sig bare mærkbart, fra det der var lærerens intension, som de skulle have 

lært9. Endvidere viste undersøgelsen, at lærernes fokus på de eksperimentelle moduler var, at eleverne 

skulle udvikle naturvidenskabelig viden og ikke udvikle naturvidenskabelige undersøgelser. De 

eksperimentelle moduler var gode til, at få eleverne til at gøre det der var meningen, men mindre effektive 

i at anvende de påtænkte naturvidenskabelige ideer, guide dem og skabe refleksion over indsamlet data10. 

Abrahams (2008) undersøgelse viste også, at kun en lille del af de studerende angiver, at eksperimentelt 

arbejde hjælper dem med at lære og forstå. Elevernes præference for eksperimentelt arbejde skal ses i 

lyset af interessen for at komme i laboratoriet og som et alternativ til andre undervisningsmetoder. 

Undersøgelsen står i kontrast til Andersens (2003) undersøgelse, der viste at mange elever oplever, at de 

lærer meget ved at være i laboratoriet. Så eleverne vil gerne arbejde i laboratoriet fordi det er sjovt, og de 

føler at de lærer noget ved det11. Når eleverne giver udtryk for, at de lærer meget ved at være i 

laboratoriet, så fokuserer de især på teoriforståelsen. Undersøgelsen viste, at der er en sammenhæng 

mellem elevernes opfattelse af at de lærer meget i laboratoriet, og deres vurdering af at laboratoriearbejde 

bidrager til forståelse af teorien12. En ting er, hvad eleverne selv giver udtryk for at de har lært, en anden 

ting er hvad de reelt skulle have lært, eller hvad læreren forventer de skulle have lært. Abrahams (2008)13 

undersøgelse viste netop, at eleverne har svært ved at genkalde forsøgene i detaljer. Toplis (2011) giver 

eksempel på en interviewundersøgelse af en elev, hvor læreren havde testet på ”urin”. Det pågældende 

eksempel havde lagret sig i hukommelsen hos eleven, men der var ingen indikation på, at forsøget havde 

                                                           
9
 Abrahams (2008) s. 1963 

10
 Abrahams (2008) s. 1945 

11
 Andersen (2003) s.29 

12
 Andersen (2003) s. 31 

13
 Side 1962 
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udviklet sig til læring og forståelse af den bagved liggende teori. Abrahams (2008) pointerer, at selv om 

eleverne kunne huske et bestemt eksperiment, så begrænsede det sig ofte til, at forsøget var udført, eller 

de fokuserede på en bestemt detalje eller aspekt af eksperimentet. Eksperimenter med en klar visuel, lyd 

eller lugt gav en bedre genkaldelse hos eleverne. 

Flere steder i litteraturen angives det, at eleverne ser praktisk arbejde som en bedre undervisningsform 

end at sidde stille og regne opgaver, lytte til læreren eller læse i lærebogen. Praktisk arbejde ses som et 

mindre kedeligt alternativ til de andre undervisningsformer, eller foretrækkes i forhold til ikke praktiske 

læringsteknikker14.  En anden undersøgelse viste, at 47 % af de adspurgte studerende gav udtryk for at 

praktisk arbejde gav en bedre forståelse af teorien, og 12 % mente at det gav en dybere forståelse15. 

Eleverne mente, at praktisk arbejde gør det er nemmere at huske naturvidenskab, og de har nemmere ved 

at genkalde det i hukommelsen16. Naturvidenskab og naturvidenskabelige begreber blev husket bedre, hvis 

de blev bakket op af praktisk arbejde17. De studerende kan få opfattelse af, at naturvidenskabelig læring 

beror på praktisk arbejde, men det kan også skyldes den visuelle eller den kinæstetiske oplevelse ved 

udførelsen af praktisk arbejde, som tillader dem at tilgå tidligere læring fra hukommelsen. Praktiske 

aktiviteter som en del af undervisningen, kan gøre begreber meningsfulde og udvikle kognitive 

læringsstrategier18. 

En forsigtig konklusion på nedslag i litteraturen viser, at elevernes læring og lærens forventning til det lærte 

ikke stemmer overens. Endvidere viser undersøgelserne, at fremkaldelsen af eksperimentelt arbejde er 

begrænset og ofte består af brudstykker, og at arbejdet ikke bidrager til en større teoretisk 

læringsforståelse. Eleverne giver selv udtryk for, at lærer meget ved eksperimentelt arbejde 

1.3 Hvad er eksperimentelt arbejde ifølge Undervisningsministeriet? 
Eksperimentelt arbejde indgår som en naturlig del af naturvidenskaben og karakteriseres ofte som ”to do 

science”. I vejledningen til kemi C fra Undervisningsministeriet19 gives bud på tilrettelæggelsen af det 

eksperimentelle arbejde. Vejledningen anvender både begrebet praktisk arbejde og eksperimentelt arbejde 

for elevernes arbejde i laboratoriet. Vejledingen foreslår, at eksperimenterne kan tilrettelægges både som 

induktivt eller deduktivt metode, og det eksperimentelle arbejde bør tilstræbes variation og progression. 

Der kan veksles mellem forskellige former for eksperimenter og vejledninger. Eleverne skal opnå gode 

                                                           
14

 Abrahams (2008) s. 15. Hodson (1990). Osborne (2000) s. 27. 
15

 Cerini (2003) citeret i Toplis (2013). 
16

 Toplis (2011) s. 544 
17

 Osborne (2000) 
18

 White (1988) citeret i Toplis (2011) 
19

 http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF14/Vejledninger/stx/140630%20Stx%20Kemi%20C.pdf 

http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF14/Vejledninger/stx/140630%20Stx%20Kemi%20C.pdf
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laboratorievaner, og skal færdes med omtanke og sikkerhedsmæssigt forsvarlighed under udførelsen af det 

eksperimentelle arbejde. Vejledningen angiver, at det kan være nyttigt med ”kogebogsopskrifter” i starten 

af forløbet, men det bør stræbes, at der er en progression i det eksperimentelle arbejde så eleverne opnår 

større selvstændighed. Det foreslås ligeledes, at kogebogsopskrifterne efterhånden udskiftes med mere 

kortfattede vejledninger. Eksperimenterne skal både bestå af kvalitative og kvantitative eksperimenter. 

Vejledningen foreslår endvidere, at en del af eksperimenterne kan tage udgangspunkt i dagligdagens kemi, 

og dermed gøre undervisningen nærværende og vedkommende. 

1.4 Definitioner på laboratoriearbejde. 
Er laboratoriearbejde praktisk arbejde? Praktisk arbejde dækker over en bred vifte af arbejdsformer. Det 

kan være laboratorieundervisning, feltarbejde, ekskursioner, demonstrationsforsøg eller eksperimentelt 

arbejde. Begrebet bruges for alle de undervisningsformer, der indeholder elementer af observationer, 

beskrivelse, klassifikation, databehandling osv.20. Abrahams (2008) angiver, at det ikke giver mening, at 

spørge om praktisk arbejde generel er en effektiv læringsstrategi, men man skal undersøge om en bestemt 

del af praktisk arbejde giver mening, f.eks. eksperimentelt arbejde. Med begrebet eksperimentelt arbejde 

afgrænser jeg mig til den undervisningsmetode, hvor eleverne planlægger, udfører og rapporterer deres 

praktiske arbejde i et laboratoriemiljø på undervisningsstedet21. Så demonstrationsforsøg, forsøg uden for 

skolen og virtuelle laboratorier medtages ikke i begrebet eksperimentelt arbejde. Skal arbejdet i 

laboratoriet så kaldes et eksperiment eller forsøg? Begge begreber anvendes i litteraturen på må og få. 

Definitionen på eksperiment ifølge den danske ordbog22 er, 

 videnskabeligt forsøg som skal vise noget, be- eller afkræfte en bestemt antagelse eller føre til en 

opdagelse. 

Jeg vil derfor gennem opgaven bruge begrebet eksperimentelt om elevernes arbejde i laboratoriet. 

Abraham (2008) definerer eksperimenter som en planlagt intervention, der tester en forudsigelse udledt 

fra en teori eller hypotese. Jeg vil igennem opgaven anvende begrebet eksperiment. 

                                                           
20

 Forord af Rie Troelsen i Hodson (1990) 
21

 Jacobsen (2008) 
22

 http://ordnet.dk 
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1.5 Metodologi 
Metodologi kan defineres som en redegørelse og refleksion over de metoder, jeg anvender i min 

undersøgelse23. Man kan overordnet karakterisere min undersøgelse som en feltundersøgelse med en 

eksplorativt tilgang, hvor jeg vil observere undervisning og udførelse af eksperimentelt arbejde. En 

feltundersøgelse er en metode til, at opnå viden om mennesker og konkrete sociale fælleskaber. 

Feltarbejdet egner sig ikke særlig godt til at indsamle kvantitative data, men bruges til at skaffe viden om 

det, der foregår mellem mennesker og samfund, en kvalitativ undersøgelse24. En kvalitativ metode er 

eksplorativt dvs. undersøgende eller udforskende. En kvalitativ undersøgelse gå i dybden inden for et 

afgrænset empirisk felt, og har typisk få respondenter i undersøgelsen25. Hvis min indsamlede empiri viser, 

at der er en udfordring med eksperimentelt arbejde, så vil jeg forsøge, at forandre praksis ved et 

interventionsstudie. Interventionsstudie forstås ofte, som det brede overbegreb for det, at flere aktører 

indgår i og påvirker en forandringsproces i et bestemt felt. Med felt forstår man et bestemt veldefineret og 

afgrænset fællesskab eller gruppe26. Mit felt er en 2.g klasse med obligatorisk kemi C. 

Min interesse for at undersøge udbyttet af eksperimentelt arbejde udspringer fra min egen lille 

eksplorative udokumenterede undersøgelse. Jeg gik rundt til forskellige klasser eller hold, når de befandt 

sig i laboratoriet, og spurgte diskret hvad de foretog sig. Svarerne var ofte af formålskarakter, altså formålet 

med forsøget. Hvis spørgsmålene blev indsnævret til en mere teoretisk vinkel, så var der mange der ikke 

kunne forklare/gengive teorien bag eksperimentet. Der kan være mange grunde til, at eleverne har svært 

ved at forklare teorien bag eksperimentet. Den eksplorative metode til at forstå, hvorfor feltet har svært 

ved den teoretiske del, vil jeg ikke undersøge i min empiriindsamling. Jeg vil ikke undersøge hvorfor, men 

afdække om der er en manglende bevidstgørelse eller forstpåelse ved eksperimentelt arbejde. Min 

empiriindsamling til den eksplorative del består af spørgeskema før og efter udførelsen af eksperimentet 

alkohol i bioethanol og interview med elever og lærer. Undersøgelserne skal afdække, om der er behov for 

at ændre praksis og forandre feltet på kemiholdet. 

En metode til at indsamle empiri og dermed undersøge både den eksplorative og intervenerende del af mit 

studie er interviewmetoden. Interviewet giver adgang til feltets oplevelser af verden eller deres oplevelse 

af det eksperimentelle arbejde. Selve den analytiske proces, med at forstå interviewpersonerne og deres 

udlægning af oplevelserne, aldrig angriber hvordan det er at opleve det der bliver fremlagt. Det der 

fortælles vil altid være konstrueret i den samtaleinteraktion som et interview udgør. Målet med et 
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interview er at komme så tæt på det interviewpersonen oplever27. Jeg benyttede et semistruktureret 

interview til at interviewe to elever og kemilæreren. Det er en fordel, at begynde med et hvad-spørgsmål 

og på den måde finde frem til hvordan man vil gå frem i undersøgelsen. Man gør det klart, hvad man 

ønsker at vide noget om, og efterfølgende hvordan opnår jeg så den viden. Mit overordnet hvad-spørgsmål 

er, at undersøge hvad eleverne får ud af eksperimentelt arbejde. Spørgsmålet dækker både den 

eksplorative og den intervenerende undersøgelse.  

Jeg udarbejdede en interviewguide med forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål med inspiration fra 

Brinkmann (2010, s. 38). Mine forskningsspørgsmål ligger op til mit hvad-spørgsmål, så jeg opnår en viden 

omkring feltets opfattelse af eksperimentelt arbejde. Interviewguiden er styrende for mit interview, så jeg 

er sikker på at komme omkring de spørgsmål jeg ønsker svar på. Interviewguiden28 er ikke mere styrende 

end jeg godt kan afvige fra den. 

Efter endt interview skal interviewet transskriberes. En transskription er en oversættelse fra tale til tekst. 

Det kan være problematisk at transskribere, og man må gøre op med sig selv, hvordan transskriptionen skal 

forekomme. I mundtligt sprog er det ikke givet, hvornår en sætning starter og slutter, og der hoppes nemt 

frem og tilbage mellem sætninger. Endvidere vil en vis mængde information gå tabt som kropssprog og 

stemmeføring29. Jeg vil i min transskription lægge mig fast på sætninger og ikke medtage øhh og andre 

pauseord. Interviewtransskriptionerne kan ses i bilag 5, 6, 19 og 20. 

En anden benyttet metode jeg brugte til indsamling af empiri var klasserumsobservationer. Observationer 

koncentrerer sig om menneskelige aktørers handlinger og interaktioner i klasserummet, og den praksis de 

indgår i30. Observationer foretages for at følge hvordan mennesker handler i forskellige sammenhænge. Der 

er fokus på direkte aflæselige træk ved situationen, altså deltagernes interaktion med det materielle og 

sociale miljø31. Mine observationer havde fokus på kemilærerens præsentation af det eksperimentelle 

arbejde, efterbehandling og opsamling af data, elevernes modtagelse og udførelse af at tegne en tekst32 og 

deres adfærd i laboratoriet. 

En ting er, at observere og danne min egen opfattelse af situationen i klasserummet. En anden ting er at 

spørge eleverne. Derfor valgte jeg at udarbejde et spørgeskema og give flere respondenter ordet. Det er 

vigtigt under udarbejdelsen af et spørgeskema, at det har en præcis problemformulering, så spørgsmålene 
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bliver korrekt fokuseret. Det er en god ide at fremsætte nogle hypoteser, der har tilknyttet nogle 

underspørgsmål. Det vil have den fordel, at spørgsmålene udformes bedst mulig for at besvare 

problemformuleringen. En anden vigtig pointe er, at spørgsmålene udformes så eleven ikke kan 

fortolke/fejltolke dem. Eleverne skal forstå spørgsmålene på samme måde, ellers kan jeg ikke anvende 

empirien og sammenligne besvarelserne. En måde at undgå misforståelser er at tilføje hjælpetekster til 

hvert spørgsmål. Udover det skal der tages hensyn til, hvad respondenten kan huske så implicitte 

antagelser undgås. Det er vigtigt at der ikke spørges om flere ting på en gang, undgå negationer, undgå 

ledende spørgsmål og undgå superlativer. Når et spørgeskema skal udfyldes, er det vigtigt der ikke går for 

lang tid imellem den udførte opgave og besvarelsen af spørgeskemaet33. Eleverne udfyldte spørgeskemaet 

umiddelbart efter eksperimentet var afsluttet. Så eksperimentet var frisk i hukommelsen.  

I min undersøgelse benytter jeg mig af metodetriangulering. Triangulering er en betegnelse for at 

sammenligne to eller flere forskellige undersøgelser af samme fænomen. Det gør jeg ved at sammenligne 

interview med observationer og spørgeskemaer. Ved kvalitative metoder benyttes triangulering til at finde 

frem til forskellige aspekter i undersøgelsen, der kan sammenlignes og dermed styrke validiteten. Metodisk 

triangulering kan bruges til at kompensere for en andens metode svagheder34. 

Kapitel 2. Det at lære kemi 

2.1 At forstå læring ifølge Kress og Selander  
En metafor præsentereret af Kress og Selander35 er, at se uddannelse som en have og elever som blomster, 

der skal vandes, passes og plejes. Elever kan også være som stæreflokke, der drager af sted i forskellige 

retninger, som albatrossens måde at flyve vidt omkring på og skabe overblik, eller som muldvarpens 

borende og gravende måde. Lærere kan ses som regissører, ledere eller socialarbejdere. Metaforen giver et 

godt billede af, hvordan en klasse kan være repræsenteret af mange forskellige individer.  

Forestillingen om hvad uddannelse og læring skal omfatte har ændret sig gennem tiden. For nogle årstider 

siden blev livslang læring introduceret, og medførte et nyt syn på læringsmiljøer og relationen mellem 

viden og arbejde. Et nyt begreb i forlængelse af livslang læring er blevet introduceret som udvidet læring, 

der sigter på den læring, der foregår uden for uddannelsesstedernes mure som sciencecenter eller 

museum. 
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Kress og Selander36 ser mennesket som et tegnskabende væsen, og er udgangspunktet for deres forståelse 

af kommunikation og læring. Læring sker ud fra et socialsemiotisk perspektiv som en tegnskabende 

aktivitet. Den måde mennesket klassificerer verden på, bygger på biologiske, psykologiske og sociale 

forudsætninger. Mennesket klassificerer det som sanserne og hjernen tillader at erfare og bearbejde 

(biologisk forudsætning). Bearbejdningen er afhængig af, at det fremstår meningsfuldt for individet i sociale 

sammenhænge (psykologiske og sociale forudsætninger). Det som forener de tre er, at mennesket skaber 

tegn som repræsenterer noget. Disse tegn handler ikke om afbildning, men udgør repræsentationer for, 

hvornår noget fremtræder som meningsfuldt. De tegnverdner (eng: modes) som mennesket udvikler, 

består af mange forskellige slags: lyde, gestik, bevægelsesmønstre, linjer og punkter, overflader og 

farveskalaer, som kan blive til matematiske tegn, tegninger, malerier, film osv. Af alle de mulige 

tegnverdner og medier, har det skrevne sprog og det trykte ord en særstatus. Men i dag er kommunikation 

bygget op om mange forskellige slags tegnverdner, udtryksformer og medier, og de skal også tages alvorligt 

når der tales om kommunikation og læring. Læring forstås her, som en udvidet evne til at engagere sig i 

verden på en meningsfuld måde. Læring er en øget evne til på en meningsfuld måde, at anvende og 

videreudvikle forskellige tegnverdner i et specifikt miljø, om det er af mere teoretisk eller praktisk art. 

Derfor er det vigtigt, at forstå læringsmiljø og rammerne for læring.  Meningsskaben kan ligesom læring 

forstås som kreative handlinger, hvor man omdanner allerede eksisterende repræsentationer. 

Meningsskaben og læring kan ses som to sider af samme aktivitet. Forskellen imellem dem handler snarere 

om, at læring kan forstås som forskellen mellem meningsskabende repræsentationer på to forskellige 

tidspunkter37.  

En repræsentation består af tegn, som formes i en bestemt orden i en konkret situation. Udgangspunktet 

tages i allerede eksisterende repræsentationer og semiotiske ressourcer, udvælger elementer og 

sammensætter et nyt billede, en ny repræsentation. Gennem transformationer og tegnskabende aktiviteter 

demonstrerer man sin læring. En repræsentation er således en måde, hvorpå man kan vise hvordan man 

opfatter verden. I et didaktisk perspektiv er man interesseret i, hvordan forskellige repræsentationer 

forandrer sig over tid. 

Transformation kan ses som en måde, hvorpå man bearbejder og omformer information, redesigner. Det 

kan ske ved, at man læser en tekst og skriver en ny tekst for at kommentere, beskrive eller analysere det 

læste, dvs. transformation indenfor samme tegnverden. Det kan også ske ved, at teksten forvandles til en 

film eller tegning, så noget nyt formes gennem en ny tegnverden (transduktion)38. Tegn på læring udgør 

forskellen mellem repræsentationer på forskellige tidspunkter, som når information er blevet bearbejdet 
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på forskellige trin. Læreprocessen kan derfor følges, ved at iagttage de mange små valg som en person 

foretager sig i løbet af en læringssekvens39. 

Tegnverdner præsenteres gennem begrebet multimodalitet. Multimodalitet tager udgangspunkt i de 

forskellige ressourcer, som er tilgængelige, for at tolke verden og skabe mening. Multimodal 

kommunikation eller kommunikation ved hjælp af forskellige tegn og forskellige medier40. 

2.2 Tranformativ læring 
Mezirow lancerer i 1978 begrebet om transformativ (omdannende) læring.  I dag er Mezirows begreb og 

arbejde kendt og udbredt i det meste af verden med eget tidskrift og internationale konferencer. 

Transformativ læring drejer sig om overvejende kognitiv personlig udvikling gennem en ændring af 

individets meningsperspektiver og referencerammer41. 

Læring kan defineres som en proces, der skaber en ny eller revideret fortolkning af en erfaring, som er med 

til at forme den efterfølgende forståelse, vurdering og handling. Når vi lærer indebærer det 

nyfortolkninger, som gør at vi kan bearbejde, differentiere og forstærke vores på forhånd etablerede 

referencerammer eller skabe nye meningsskemaer. Så når voksne bearbejder allerede etablerede 

meningsskemaer, for at reflektere over tidligere læring, så sker for at finde ud af, om det man har lært er 

korrekt i en bestemt situation. Det at kunne reflektere over noget, er som regel ensbetydende med højere 

mentale processer42. For Dewey betød refleksion, det at bedømme grundlaget for sine overbevisninger. Det 

vil sige rationelt at undersøge, de antagelser hvormed vi har retfærdiggjort vores meninger43. Hvis man 

automatisk trækker på det man allerede ved, så er det ikke det samme som at reflektere. Reflekterede 

handlinger er handlinger baseret på kritisk vurdering af antagelser, og kan være en integreret del af at tage 

beslutninger. 

Ikke al læring drejer sig om at lære at gøre noget. Ved voksen læring har det stor betydning, at forstå 

meningen med dét andre kommunikerer. Den kommunikative læring fokuserer på at opnå en 

sammenhængende forståelse, og at den lærende forsøger, at forstå hvad andre udtrykker gennem tale, 

skrift osv. Refleksion i kommunikativ læring er en kritisk vurdering af den pågældende 

problemløsningsproces, og at der er sket en identifikation af afgørende indhold, og skaber sammenhæng i 

forhold til et meningsperspektiv. En måde at skabe mening på, er gennem en fortolkning af det ukendte. 

Meningsskemaer og meningsperspektiver som ikke er brugbare omdannes gennem refleksion. Ukritisk 
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tilegnet meningsperspektiver, som er afgørende for, hvad, hvordan og hvorfor vi lærer, kan transformeres 

gennem kritisk refleksion. Refleksion over ens egne præmisser kan føre til transformativ læring44. 

Transformativ læring er en erkendelsesmæssig forandring, og ikke kun en forandring i adfærdsmønster eller 

en forøgelse af viden. Transformativ læring sætter selve formen i spil gennem en forandring og øget 

kapacitet.  

Informativ læring øger vores viden og vores færdigheder, og den sørger for at bringe nyt indhold til vores 

allerede eksisterende erkendelsesmønstre. Hvis man læser historie, så vil informativ læring øge kendskabet 

til historieske begivenheder, mens transformativ læring vil øge kapaciteten til abstrakt tænkning, og stille 

kritiske spørgsmål omkring de historieske kendsgerninger. Begge typer af læring er forøgende og 

værdifulde, den informative indenfor den eksisterende referenceramme, mens den transformative 

rekonstruere referencerammen45. 

2.3 Tegn og Tegning 
I artiklen Repræsentation, læring og subjektivitet fra 1998 anlægger Kress et socialsemiotisk perspektiv på 

præsentation og kommunikation med udgangspunkt i børns tegnproduktion46. I artiklen analyserer Kress 

sin 3 årige søns tegning af en bil. Tegningen forstiller 7 cirkler på et stykke papir. Sønnen giver udtryk for, at 

det er en bil og den har hjul. Kress skriver, at tegningen giver værdi for en 3 årige, der er i højde med 

hjulene, som sikkert er det mest interessante, da de bevæger sig. Så en bestemt repræsentation udspringer 

af en persons interesse i et givent øjeblik, og de træk ved tingen som personen anser for centrale og 

afgørende. De træk ved tingen der gengives, gengiver hele tingen, uafhængigt af om det er børns eller 

voksnes tegninger. Det er aldrig hele tingen der gengives, men de centrale og afgørende træk ved den, og 

for personen vil tegningen fremstå fuldgyldig og troværdig. Sønnens tegning af en bil består i dannelsen af 

en metafor. En bil er hjul, og hjul er cirkler. Semiotisk set etableres strukturen i kraft af en analogi. Tegn er 

slutresultatet af metaforiske processer der bygger på analogidannelser. Tegn består af en motiveret kobling 

mellem en form og et indhold. Tegnproducenter forsøger at finde den mest hensigtsmæssige form til det 

indhold, der skal udtrykkes uanset mediets karakter47.  

Hvis et barn kravler op ad en stejl bakke, og siger at det er en ”tung” bakke, så kan det skyldes, at barnet er 

begrænset i sit ordforråd og ikke råder over ordet stejl. Tung bakke er et motiveret tegn for barnet. Barnet 

har fokuseret på, at det er hårdt at kravle op ad en bakke. At bruge det der er til rådighed er en 

grundlæggende strategi for alle der producerer tegn. Det kan føre til den opfattelse, at barnet eller den 
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tegnproducerende stadig mangler noget. Det kan give et negativt forhold til en idealforestilling om den 

komplette tegnproduktion, men børn og voksne skaber deres egne repræsentationelle ressourcer ud fra 

hvad der er tilgængeligt. Barnet opbygger sine egne repræsentationelle ressourcer, som led i en løbende 

produktion af tegn, og tidligere produceret tegn omdannes til nye tegn. Kravene til en repræsentation 

består i, at tegnproducenten vælger en passende form til det indhold der skal formidles. Cirkler er hjul på 

bilen og en tung bakke, kraftanstrengelse, demonstrerer det princip. Hvis man som nybegynder skal 

formidle et sprog, så står man i samme situation som barnet. Man vil vælge den nærmeste og mest 

hensigtsmæssige form der er til rådighed, for at udtrykke det man gerne vil, f.eks. slå op i en ordbog. 

Tegnproducentens interesse i det givne øjeblik gør, at man vil vælge et træk ved den ting der skal gengives, 

ud fra en betragtning om at det er det centrale, hvorefter der foretages et valg blandt den mest 

hensigtsmæssige form der er til rådighed48. 

Repræsentationsformer indgår altid i et samspil med individets følelser, og som alle teorier om læring er 

nødt til at tage hensyn til. Når repræsentationsformer er knyttet til emotionalitet, kan de både virke 

hæmmende og fremmende på personens erkendelse og engagement i læreprocessen49.  

Kapitel 3. Multimodalitet  

3.1 Multimodalitet 
I uddannelsessystemet er der en generel mangel på den visuelle orientering og ikke-sproglige ressourcer50. 

Billeder og andre visuelle repræsentationsformer bliver ikke tillagt den store opmærksomhed for at 

fremme børns forståelse. Den visuelle literacy tillægges ikke meget opmærksomhed, og lærerne betragter 

ikke bevægelse fra billeder til ord som en intellektuel progression. De fleste læreres agenda ser tegning som 

en overgang til skrivning. Tegninger bliver betragtet som noget undværligt51. Billeder bliver ofte brugt til at 

skabe interesse og motivere, men linket mellem visuel form for viden og læring gøres sjældent52. De 

naturvidenskabelige fag har længe været bedre til at anvende observationer og tegninger, og har været en 

central del af naturvidenskabelig læring53. 

Skrivning gør brug af billeder, til at vise læseren hvad der skal bemærkes i teksten, mens billedet illustrerer 

skrivningen. Billede og skrivning gør den samme ting og uddyber hinanden.  
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Hvordan viden bliver præsenteret, i hvilken genre og hvilket medie, betyder noget for konstruktionen af 

viden. Måden begreber præsenteres på, viser hvad der skal læres, som hvordan det skal læres 

(eksperimentelt arbejde). Billeder og anden ikke sproglige genrer har en speciel rolle i konstruktion af 

viden. Præsentation af en celle ved et billede, animation og tekst giver en klar præsentation af, hvad der 

forstås ved begrebet celle. Billede og tekst skaber forskellige krav til den lærende, giver forskellige 

muligheder for læring, og hvordan der navigeres gennem teksten. Valg af genre er central til indholdet, og 

hvordan viden skabes54. 

Det aktive engagement af læseren fremhæves ved at bruge det visuelle element. Tekst og billeder giver 

læseren flere muligheder for at fortolke viden på flere måder. Teknologien giver muligheder for bruger-

genereret indhold som animationer. Forskellige genrer giver mulighed for studerende at genere og 

producere deres egne svar. Studerendes multimodale produktioner er et vigtig aspekt af læring, og 

undersøgelser viser, at værdien af egne produktioner understøtter læring. Arbejdet med at producere 

tvinger studerende til at vise deres tænkning, og dermed vise hvilke huller de har i deres viden, og dermed 

opstår en bevidstgørelse af, hvad de mangler at lære55. Studerende kan designe multimodale tekster ved at 

bruge nettets mange muligheder, omskrive, organiserer og farvelægge billeder, og derved skabe sin 

identitet gennem social interaktion. Eleverne danner dermed deres egne produktioner, og giver 

produktionen en personligt stil, ved at bruge de mange tilgængelige ressourcer der findes på nettet. Det 

kreative potentiale der har ført til en kultur af ”copy paste literacy”, en form for plagiat, kan løses hvis man 

ser på teksten som et resultat af design, og man tænker på skrivere som designere56. 

En undersøgelse af børnehavebørn undersøgte børnenes respons på to bøger. Bøgerne blev udvalgt på 

grund af samspillet mellem billeder og tekst. I hver bog var den visuelle tekst bygget op, så interaktionen 

mellem ord og billede gav mening. Børnenes svar var udelukket baseret på billederne selv om nogen også 

anvendte ordene. Børnene brugte billederne til at forstå og genfortælle historien ud fra, og billederne blev 

anvendt til at fortolke historien57. 

Ved at arbejde med en multimodal tekstproduktion, i stedet for at skrive en tekst, vil mange elever 

forbedre sig. Elever som har svært ved at skrive, kan respondere positivt ved at arbejde med multimodale 

produkter. Uddannelsessystemet lægger vægt på og vurderer, hvad en elev kan gennem en 

tekstproduktion. Når en elev udtrykker sig gennem en skrevet tekst, er det ”nemt” at vurdere og 

sammenligne. Vincent (2006) fulgte 26 elever i folkeskolen. Eleverne blev bedt om at udarbejde en 

                                                           
54

 Jewitt (2008) s. 34 
55

 Jewitt (2008) s. 35 
56

 Jewitt (2008) s. 41 
57

 Walsh (2003) 



17 
 

deskriptiv tekst af et lys der brænder. En gruppe på 5 elever havde skriveproblemer. Når eleverne blev sat 

til at producere multimodale tekster blev teksterne mere komplekse. Undersøgelser har vist, at mange børn 

der har problemer med tekstproduktioner, kan kommunikere effektivt i andre genrer. Når børnene 

introduceres til multimodale tekstproduktioner øges tekstudbyttet. En udfordring med multimodale tekster 

er, at de kan være svære at vurdere. Når en multimodal tekst skal vurderes, så skal grammatikken for hver 

brugt genre, billeder, tegninger, lyd, musik, animation og tekst vurderes. Ved at udelukke multimodale 

tekstproduktioner sætter vi begrænsninger hos de elever, som har svært ved den skriftlige udtryksform, og 

dermed fratages de en succesoplevelse. Elever oplever verden gennem multimodale 

kommunikationsformer, og når de kun vurderes på deres skriftlige udtryksform, så sættes der 

begrænsninger hos en del elever58. 

Den visuelle kommunikationsform har fået en central placering i den multimodale kommunikation. Det 

teoretiske og didaktiske fokus ved brede kommunikationsformer, vil støtte lærernes undervisning i de 

ressourcer eleverne bringer med sig ind i klasseværelset59.  

En multimodal tilgang til undervisningen kræver nye didaktiske overvejelser. Der skal ske en bevisliggørelse 

indenfor de forskellige former for kommunikation i forhold til hvilke semiotiske ressourcer lærere og elever 

har til rådighed. Anvendelsen af de forskellige genrer skal ses i forhold til emnet. Giver det mening at bruge 

en genre frem for en anden. Den didaktiske overvejelse og anvendelse af genrer, skal ses i relation til 

forklaringspotentialet. Skaber tekst og billeder en sammenhæng, støtter de hinanden, eller er der en 

konflikt mellem tekst og billede af modsigende karakter60? 

3.2 ”Mere end ord” – multimodale tekstproduktioner 
I dag oplever eleverne et bredere udvalg af tekster, der kombinerer tekst og billeder. UKLA61 har udgivet et 

hæfte, hvor de undersøger, hvilken betydning multimodale tekster har for undervisningen. Hæftet ”More 

than words62” undersøger og giver bud på, hvordan multimodale tekster kan analyseres. Fokus i hæftet 

ligger på tegninger og tekster, og hvordan de kombinerer hinanden. De mange nye kommunikationsformer 

stiller nye spørgsmål og krav til undervisningen. Mange bøger og andet undervisningsmateriale indeholder 

multimodale tekster, og det giver ikke mere mening kun at have fokus på tekst alene. Multimodale tekster 

læses anderledes end ren tekst, og det vil være individuelt hvor øjnene starter afhængig af læseren. Det 
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kan være ved farvet tekst, et farvefuldt billede eller et diagram. Med ren tekst afhænger forståelse af, 

hvordan vi tolker på teksten. Ved første møde med teksten vil læseren normalt læse i læseretningen, men 

efterfølgende kan der springes rundt i teksten efter bestemte passager.  

Børn kender til mulighederne med forskellige layout, og deres læseviden influerer på, hvordan de bruger 

ord og billeder til at kommunikere deres egne ideer. Når børn bruger multimodale tekster til at præsentere 

ideer, bruger de både deres rummelige forståelse og deres formuleringsevner63. 

Eleverne vil ved hjælp af tekster og tegninger vise hvilke styrker de besidder, demonstrere deres forståelse 

indenfor forskellige emner og på forskellige måder, og de vil udvikle forskellige strategier til at 

kommunikere effektivt. For lærerne vil multimodale tekster vise, hvad eleverne forstår, hvordan tekst kan 

sammensættes, og hvordan informationer og ideer formidles gennem anvendelsen af tekst og billeder. De 

multimodale produktioner vil forstærke elevernes udbytte af tekster, og hvordan de kommunikerer64. 

De multimodale tekster vurderes ud fra nogle kriterier65 (min oversættelse): 

 

Sammensætning og effekt 

Elevernes evne til at skrive fantasifulde, interessante og tankevækkende tekster, 

og producere tekster, der er relevante for opgaven, læseren og formål: 

 Vælg og tilpasse form og indhold efter formål, synspunkt og læseren; 

 Formidler ideer og temaer i passende stil. 

Tekststruktur og organisation 

Elevernes evne til at organisere og præsentere hele tekster effektivt, sekvensering og strukturere 

information, ideer og begivenheder; konstruere afsnit og brug samhørigheden indenfor og mellem afsnit: 

 Vælge og bruge de strukturelle enheder til afholdelse af tekster. 

 Ordne, gruppér ideer og indhold indenfor tekstafsnittene for at uddybe forståelse. 

 Bevare samhørigheden i tekster med stigende variation og kompleksitet. 

Sætningsstruktur og tegnsætning 

Elevernes evne til at skrive med nøjagtig syntaks og formulere sig, tegnsætning, sætninger og variation i 

sætningerne for klarhed, formål og virkning: 
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 Vælg og implementere en varieret og kompleks form af sætningsstrukturer; 

 Bruge tegnsætning til at markere grammatiske skel, og tydeliggøre meningen præcist og 

konsekvent. 

 Kombinere grammatiske struktur og tegnsætning for at øge forståelsen. 

En stor del af forskningen i effektiv undervisning, understreger vigtigheden af lærernes professionelle 

faglige viden. Når multimodale produktioner anvendes, er det vigtigt at udvikle meningsfulde måder at 

fortolke på forståelsen. Lærerne skal have har en stor viden at trække på, som grundlaget for at kunne 

beskrive børns produktion af tekster, der bruger mere end en genre. Forskellen på at læse en tekst, en 

billedebog, et blad, en novelle eller hjemmeside kræver viden om, hvordan forskellige tekster skal tilgås. 

Noter, diagrammer og mind maps er en del af lærernes teksterfaring, og kan anvendes til at diskutere 

visuelle udtryksformer. Fotografier, film og TV skal alle aflæses anderledes end en bog med tekst. Alle disse 

medier er vigtige for lærerne, så de ikke kun opfattes som illustrationer eller motivatorer for mindre 

erfarne læsere66. 

3.3 Visuel grammatik 
I foregående afsnit blev forskellige kriterier til analyse af multimodale tekster gennemgået. I dette afsnit vil 

visuel grammatik kort blive berørt. 

Når vi ser en repræsentation, om det er fra en voksen eller barn, som forsøger at udarbejde en 

repræsentation af et objekt, om det så er fysisk eller semiotisk, vil objektet der udarbejdes være afhængig 

af mange forhold. Det kan være kulturel, social og psykologisk historie der er medbestemmende for, 

hvordan objektet67 bliver repræsenteret. Så forholdene har indflydelse på hvordan tegn-skaberen68 

producerer tegn. Det interessante er, hvordan det kritiske perspektiv på objektet udvælges, og hvordan det 

perspektiv kommer til udtryk. Det afhænger af, hvordan objektet opfattes i en bestemt sammenhæng eller 

situation. Det vil aldrig være hele objektet, der er repræsenteret, men kun det kritiske perspektiv. Det 

kritiske perspektiv bliver repræsenteret ud fra tegn-skaberens øjeblikssituation, og dermed den mest 

rammende og troværdige repræsentation i den gældende situation69. 

Der er to kategorier når man kigger på visuel grammatik, og prøver at forstå tegn-skaberens præsentation. 

Den ene kategori kaldes narrativ (fortælling) og den anden er konceptuel (begrebsmæssig). Narrative 
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billeder fortæller, hvad der sker i verden, mens konceptuel bygger mere på en analytisk tilgang, en 

symbolsk betydning.  

Narrative processer 

En af forskellene mellem narrative og konceptuelle billeder er, at narrative billeder altid indikerer en 

retning, hvor der udføres en handling, eller der portrætteres noget. I en narrativ proces er der altid en aktør 

og et mål. I narrative processer forbinder en vektor (aktøren) med målet. Grammatiske vektorer kan bruges 

til at anvise en retning på mange måder. Det kan f.eks. være en tegning af vandet kredsløb, hvor pilene 

angiver vandets bevægelse på jorden. Hvis kun en aktør er repræsenteret i billedet og målet ikke er, så 

kaldes det ikke-transaktion70, sammenlignet med en transaktion, hvor både aktør og mål er repræsenteret. 

Et eks. på ikke-transaktion kan være et billede af en bue-skyder, hvor aktøren (bueskyderen) er 

repræsenteret, men ikke det der skydes efter (målet). Hvis kun målet er repræsenteret kaldes det en 

begivenhed71. Der sker noget, men vi ved ikke hvem der udfører handlingen, som f.eks. i vandets kredsløb. 

En reaktor72, den der udfører handling ser på et fænomen. Fænomenet behøver ikke at være vist. Hvis en 

mand graver i jorden, så vil manden være reaktoren, mens jorden vil være fænomenet. Så er det et 

reactional billede, mens i eksemplet før med bueskyderen, så vil bueskytten være reaktoren, som kigger på 

målet, men målet er ikke vist. Hvis reaktoren er til stede, men ikke fænomenet, så er den grammatiske 

betegnelse non-reactional. I tegneserier ses en anden type vektorer, hvor figurerne forbindes med tanker 

eller talebobler ved hjælp af cirkler eller linjer73. En oversigt over narrative begreber kan ses i bilag 1. 

Konceptuel proces 

Kress (2006) bruger en model, til at klassificere forskellige visuelle repræsentationsformer74,75.  

 

Figur 1. Et eksempel på en klassificeringsmodel. 
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En konceptuel proces kan indeholde følgende: 

Klassificering 

 Klassificeringsproces  

Analytisk 

 Analyse processer. Ingen vektor (narrativ proces), ingen symmetri eller træstruktur (klassifikation)  

Symbolsk 

 Skabe en følelse, en stemning, en atmosfære i billedet 

3.4 Tegne en tekst 
Med sætningen, tegne en tekst, forstås at eleverne læser en tekst, og derefter gengiver teksten i form at 

tegninger.  

Når en tekst læses sker der en produktion af nye tegn for læseren på grundlag af et eksternt tilgængeligt 

tegn, det tegn der læses. Læsning er en kritisk proces, hvor teksten tilpasses af individet, samtidig med at 

teksten transformeres i læseprocessen, og indgår aktivt i transformationen af læserens eksisterende 

repræsentationelle ressourcer, og dermed ændre læserens opfattelse. Læsning af multimodale tekster er 

en kompleks proces, hvor læseren påvirkes af forskellige repræsentationsformer, hvorefter de forskellige 

tegnkomplekser skal integreres i en sammenhængende læsning. Forskellige former for læsepraksis 

resulterer i forskellige opfattelser. Rene tekster uden billeder vægter en afkodende synsvinkel, mens 

multimodale tekster lægger vægt på læserens muligheder for at anvende forskellige 

repræsentationsformer, og dermed opfattes læsning af multimodale tekster som en transformativ proces. 

Det resulterer i en anden form for opfattelse sammenlignet med rene tekster76. 

For i det hele taget at kunne læse og forstå en tekst, er det vigtig med læseforståelsen. Læseforståelse 

defineres af Bråten (2007) på følgende måde: 

 Leseforståelse innebærer å utvinne og skape mening ved å gjennomsøke og samhandle med skrevet 

tekst. Min oversættelse: Læseforståelse indebærer at udtrække og skabe mening ved at gennemgå 

og interagere med skreven tekst. 

Når der skal tegnes en tekst, er læseforståelsen et meget centralt begreb. At læse en tekst handler om, at 

lede og finde frem til den mening, som forfatteren på forhånd har lagt ind i teksten, og som eksisterer i 
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teksten. Det kræver, at læseren gennemsøger teksten på en fuldstændigt og nøjagtigt måde, og dermed vil 

læseren være tro mod teksten. Det er afgørende for læseren, at forstå meningen som forfatteren og 

teksten formidler. Hvis læseren skal opnå en dybere forståelse med teksten, om det emne teksten 

beskriver, må læseren skabe forståelse med udgangspunkt i teksten. Det kræver, at læseren aktivt 

interagerer med teksten, og ikke overtager forfatterens og tekstens forudbestemte forståelse. Det handler 

om, at skabe en forståelse i eget hovedet, ved at forene tekstens bidrag med eget bidrag hentet fra 

allerede eksisterende viden om teksten emne.  

Den aktive konstruktionsproces skal tage udgangspunkt i teksten. Læseren kan ikke frit konstruere uden om 

indholdet i teksten, og dermed hævde at teksten er forstået. For at der kan være tale om læseforståelse, 

må læseren varetage og føle sig bundet af tekstens indhold, men samtidig går ud over det indhold, og 

tilføre teksten noget nyt, konstruere en ny forståelse baseret på allerede eksisterende viden. For at opnå en 

god læseforståelse, er det vigtigt at kunne afkode77 begreberne i teksten. En god afkodning af begreber 

øger læseforståelse, mens en svag afkodning gør, at læseforståelsen som regel vil være begrænset. Hvad en 

elev opnår ved at læse en tekst, afhænger af elevens forudsætninger. Hvis eleven har minimale 

forudsætninger er det meget svært, at skabe en forståelse af teksten. Gode læsere træffer beslutninger, 

som gør at de forstå hovedideerne i teksten. Det er muligt, idet de anvender deres kompetencer til at 

kompensere for manglende eller mangelfuld information i teksten, og dermed udfylder huller og skaber 

sammenhæng, der hvor sammenhængen i teksten opfattes som mangelfuld78.   

3.5 Effekt af simulation 
Under min empiriindsamling skulle eleverne undersøge en simulation, der demonstrerede på mikroskopisk 

niveau, hvad der skete under eksperimentet i laboratoriet.  

Begreberne simulation og animation kan til en hvis grad minde om hinanden. Jeg definerer begrebet 

animation, som en kortere animeret sekvens, der fortæller et budskab, mens en simulation minder om en 

animation, men man interagerer med indholdet. Simulationen vil reagere på det den sættes til at udføre. 

Undersøgelser har vist, at computerbaserede animationer og simulationer kan øge studerendes forståelse 

for kemi, og er med til at fremme udviklingen af mentale modeller af kemiske processer på molekylært 

niveau79. En stor undersøgelse med animationer, viste at studerende udforskede, og forstod komplekse 

kemiske emner, når de fik mulighed for at kontrollere konkrete kemiske emner. Simulation gav de 

studerende mulighed for at opdage viden, og fremme deres egen forståelse for komplekse emner. 
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Undersøgelsen viste endvidere at udfordringen ved kemi er, at forklare det makroskopiske niveau (det 

observerede), ud fra de mikroskopiske interaktioner80. Atkins81 mener, at det er en udfordring at 

kommunikere kemi ud til de studerende. Han beskriver det, som broen mellem det observerbare 

makroskopiske niveau, til forklaringen af det observerede som eksisterer på det mikroskopiske niveau. 

Nødvendigheden af at kunne abstrahere, konceptualisere begreber, er essentiel og gennemtrængende i 

kemi. Så brugen af virtuelle simulationer kan være med til at understøtte abstrakt tænkning og dermed 

transformativ læring, og burde underbygge læring og undervisningen i kemi82. Når simulationer anvendes i 

undervisningen, giver det den studerende mulighed for at manipulere variablerne i systemet, og 

efterfølgende observere effekten af manipulationen En vigtig pointe ved anvendelse af simulationer er, at 

selvom en simulation er en meget præcis gengivelse af virkeligheden, og virker klar og lige til for 

kemilæreren, er det ikke sikkert at de studerende har samme opfattelse. Simulationer og animationer har 

potentialet til at skabe en dybere forståelse af kemien, en tydeliggørelse af processerne og teorien bag det 

eksperimentelle arbejde. De studerende kan observere ting, der ellers ikke kan observeres, manipulere 

variablerne og observere resultatet af deres aktivitet. Simulationerne giver også mulighed for at 

samarbejde med andre studerende, komme frem til fælles konklusioner, og dermed øge udbyttet i 

klasserummet83.  

En dansk undersøgelse viser, at simulationer vil øge læringsudbytte, og at studerende fandt det mere 

interessant, at bruge laboratoriesimulationer sammenlignet med almindelig øvelser. 97 % af de studerende 

fandt modulerne mere interessante, når der blev arbejdet med spilbare simulationer. Endvidere 

tilkendegav 89 %, at de lærte noget ved at anvende simulationerne. Empirien indikerer, at simulationer er 

med til at øge de studerende engagement og motivation. En anden undersøgelse med det virtuelle 

laboratorie Labster, viste at de studerende øgede læringsudbyttet sammenlignet med traditionel 

undervisning. Det bedste udbytte blev opnået ved at kombinere de to læringsstile84. 

Kapitel 4. Empiri 

4.1 Kort præsentation af min empiriindsamling 
I dette kapitel vil jeg gennemgå og samle op på min empiri, der er opnået gennem min feltundersøgelse. 

Empirien blev indsamlet i en 2.g klasse med studieretningen biologi A, idræt B og matematik B. klassen 
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består af 19 piger og 9 drenge. Kemi C er et obligatorisk fag på studeretningen. Jeg havde ikke noget 

kendskab til klassen, inden jeg startede undersøgelsen. 

Jeg har delt min undersøgelse op i tre dele. Første del er min eksplorative undersøgelse, hvor jeg 

observerede undervisningen og udførelse af eksperimentelt85 arbejde. Jeg observerede undervisningen for 

at belyse, hvordan eleverne blevet præsenteret for eksperimentet, og hvilke repræsentationsformer der 

blev anvendt, for at forberede eleverne på eksperimentelt arbejde. Jeg interviewede efterfølgende to 

elever, for at opnå viden om deres opfattelse af eksperimentelt arbejde. Eleverne blev udvalgt tilfældig. 

Eneste kriterie var, at det skulle være en pige og en dreng. Jeg udvalgte nr. 10 og 20 på elevlisten. Hvis 

listen viste samme køn, så gik jeg frem fra nummer 20 indtil jeg mødte en af modsatte køn. Jeg startede 

min empiriindsamling, ved at eleverne udfyldte et spørgeskema om det eksperimentelle arbejde de skulle 

ind og udføre, og spurgte dem igen efter arbejdet i laboratoriet var udført. Jeg kan så efterfølgende 

analysere, om eleverne har en ide om eksperimentets omfang, har de kendskab til teorien, og sker der en 

forandring ved udførelsen af eksperimentet. I anden del af min empiriindsamling udførte jeg et 

interventionsstudie, hvor jeg gennem tegninger blev præsenteret for elevernes viden om eksperimentet86. 

Klassen blev delt op i to hold, hold 1 og hold 2. Hold 1 gik i laboratoriet med det samme, fik en kort 

præsentation af kemilæreren, og udførte derefter eksperimentet. Hold 2 tegner teksten87 de har læst 

hjemme88, der forklarede teorien til eksperimentet, og fremgangsmåden der er præsenteret i 

øvelsesvejledningen. Efterfølgende gik hold 2 i laboratoriet og udførte eksperimentet. De fik samme 

præsentation af eksperimentet som hold 1. Efter end udførelse interviewede jeg to elever og kemilæreren. 

Begge hold skal undervejs i eksperimentet udfylde et observationsskema, hvor de skal skrive deres 

observationerne (makroskopiske niveau), og hvorfor det sker (mikroskopiske niveau). Skemaet forventes, at 

bidrage med analysen af at tegne en tekst, om eleverne har en bedre forståelse for det mikroskopiske 

niveau. I tredje del af min undersøgelse skal eleverne anvende en simulation89, som gengiver eksperimentet 

titrering af saltvand. Alle skal efterfølgende tegne, det de har observeret i simulationen. I bilag 2 er der en 

oversigt over mit tidsforløb ved indsamling af empiri. 

                                                           
85

 Alkohol i bioethanol 
86

 Titrering af saltvand 
87

 Mygind (2010) s. 112-114 
88

 De har haft teksten for som lektie – om alle har læst ved jeg ikke. 
89

 www.ekemi.dk/titrering (udviklet af undertegnede) 

http://www.ekemi.dk/titrering


25 
 

4.2 Analyse af empiri – del 1 eksplorativ studie 

4.2.1 Observation af undervisningen, spørgeskema og interview 
Observation af undervisningen skal give mig et indblik i, hvordan eleverne får præsenteret eksperimentet, 

hvordan eleverne arbejder i et laboratorie, samt deres viden omkring eksperimentet. Undersøgelsen i del 1 

er bygget op omkring observationer, spørgeskemaer og interview. Det er kemilæreren, der udfører og 

planlægger al undervisning. Mine observationer for to moduler kan ses i bilag 3 og 4. Jeg stifter 

bekendtskab med klassen første gang den 3. marts, da jeg observerede klassen udføre eksperimentet 

alkohol i bioethanol.  Eksperimentet indgår i forløbet globalopvarmning og skal skitsere, hvor meget alkohol 

der er i bioethanol. Eksperimentet udføres på rødvin, og eleverne skal egentlig finde ud af hvor meget 

alkohol, der er i rødvin. Man kan diskutere uddannelsesværdien i det i forhold til emnet global opvarmning, 

og er lidt i tråd med det Hodson (1990) angiver om eksperimentelt arbejde, som ofte er dårligt forstået, 

sammenrodet og uproduktivt. Der er ikke noget i vejen med selve eksperimentet, idet eleverne skal lære at 

destillere, men selve eksperimentets indhold med rødvin i stedet for bioethanol kan virke forvirrende på 

eleverne. I det efterfølgende elevinterview (bilag 5) med eleverne angiver de begge, at eksperimentelt 

arbejde ofte er svært og udbyttet er ringe. De følger bare en opskrift på eksperimentet. Hodson angiver, at 

en af grundene til de ringe udbytte af eksperimentelt arbejde er, at lærerne ofte bruger det ureflekteret og 

anser det som et vidundermiddel, som et godt didaktisk redskab.  Flere elever fortalte, at de havde 

destilleret alkohol før, og for de elever var der en vis genkendelsesværdi i eksperimentet. Mine 

observationer (bilag 3) viste, at eleverne gik hurtigt i gang, og fik opstillet apparaturet uden de store 

problemer. Det er forholdsvis en del der skal samles. Det fik opstilling præsenteret ved en 

demonstrationsopstilling ved tavlen, men det kan ikke afvises, at genkendelsesværdien også har en stor 

betydning. Toplis (2011) undersøgelse viste, at studerende har nemmere ved at genkalde naturvidenskab, 

når der er udført eksperimentelt arbejde. I interviewet har begge elever udført eksperimentet før, og de 

angiver begge, at de viste hvad det gik ud på. Abrahams (2008) undersøgelse vidste, at eleverne har svært 

ved at genkende forsøgene i detaljer. Det begrænser sig ofte til, at eksperimentet var udført eller en 

bestemt detalje eller aspekt af eksperimentet. Ifølge Abrahams undersøgelse har eleverne svært ved at 

genkende forsøget i detaljer. Mine observationer viste ikke de store problemer med apparatopstilling, men 

kun fem grupper ud af syv kunne angive kogepunktet for alkohol90, hvilket er en meget vigtig detalje i en 

destillering. Temperaturen skal ligge omkring 78 grader, som er kogepunktet for alkohol, ellers vil der 

komme vand med over i destillatet. Selv om mange havde udført forsøget før, så kan de ikke huske at 

temperaturen skal forblive omkring 78 grader.  

                                                           
90

 Korrekt kemisk betegnelse er ethanol. 



26 
 

Min anden observation (bilag 4), var modulet efter det eksperimentelle arbejde. Første halvdel af modulet 

var en fælles opsamling på eksperimentet. Opsamlingen viste, at tre grupper ud af syv fik et brugbart 

resultat, hvilket efter min analyse skyldes, at eleverne ved udførelse af eksperimentet ikke tog hensyn til 

kogepunktet for alkohol.  

Jeg ser to problematikker ved udførsel af dette eksperiment. Det første er gennemgangen og forberedelsen 

af eksperimentet. Eleverne får udleveret vejledningen kort før udførelsen, og tiden er knap, da den første 

halve time bruges på en prøve.  

I interviewet med kemilæreren (bilag 6) angiver læreren, at normalt så udleveres øvelsesvejledningen som 

lektie, og det antages at eleverne har læst. Der bruges normalt ikke meget tid på, at gennemgå 

eksperimentet inden eleverne går i laboratoriet. Det stemmer overens med en af Hodsons pointer, om at 

lærere ofte bruger eksperimentelt arbejde ureflekteret og ukritisk. Kemilæreren bruger så deres 

afleveringsrapporter til at evaluere udbyttet af eksperimentelt arbejde. Eleverne angiver i interviewet, at 

når der arbejdes med rapporten, så begynder det eksperimentelle arbejde at give mening. Hvis der nu ikke 

udarbejdes en rapport, så er der mulighed for, at udbyttet af det eksperimentelle arbejde er ringe. I 

elevinterviewet (bilag 5) fortæller eleverne om et andet eksperiment91, de har udført. Udførelsen af 

eksperimentet sker i mellem alkohol i bioethanol og interviewet. De angiver, at eksperimentet var svært, og 

de har svært ved at forklare, hvorfor eksperimentet blev udført. Udbyttet af fortyndingseksperimentet 

virker ringe. 

I bilag 7 og 8 spørger jeg indtil eksperimentet før og efter udførelsen, og i bilag 9 efter opsamlingen på 

eksperimentet. Spørgeskemaerne har det formål, at klargøre om der sker en bevidstgørelse fra før 

udførelsen til efter udførelsen af eksperimentet, og om den fælles opsamlingen af eksperimentet har en 

effekt. Bilag 7 er fra før forsøget blev udført og jeg spørger ind til: 

1. Hvordan fik I præsenteret forsøget? 

2. Hvad er formålet med forsøget? 

3. Hvorfor skal I udføre forsøget? 

4. Hvilken teori er knyttet til forsøget? 

Spørgsmål 2 skal tilkendegive om feltet er bevisdte om, hvorfor de udfører eksperimentet. I bilaget viser 

deres svar, at langt de fleste godt kender formålet med eksperimentet. Spørgsmål 3 spørger ind til, hvorfor 

det eksperiment skal udføres. Pointen med spørgsmålet er, at se om feltet knytter det sammen med emnet 
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global opvarmning. Langt de fleste angiver at forsøget udføres, da der skal skrives en rapport. Mange 

angiver under spørgsmål 2, at formålet er at bestemme alkoholindholdet i bioethanol. Selve teorien bag 

eksperimentet, er der ikke mange der kan gengive. Med lidt god vilje er der 492 besvarelser ud af 22, der 

kan angive, at alkohols kogepunkt er vigtigt ved en destillering. Det stemmer godt overens med mine 

observationer, hvor 2 grupper ud af 7 kunne svare på alkohols kogepunkt. Konklusionen er altså, at feltet 

ikke har gjort de store teoretiske overvejelser omkring eksperimentet, og hvorfor lige netop det 

eksperiment skal udføres. Til gengæld kender de godt formålet med eksperimentet, som er at destillere 

alkohol fra rødvin, og bestemme alkoholindholdet i rødvinen. 

Bilag 8 viser spørgeskemaet efter eksperimentet er udført. Spørgeskemaet har den funktion, at jeg kan 

analysere, om der sker en ændring i elevernes forståelse ved udførelsen af eksperimentet. Er 

eksperimentet med til, at øge elevernes udbytte af teorien? Sker der transformativ læring? Bliver eleverne 

dygtigere til at reflektere over data? Hvis eksperimenter i laboratoriet skal have en effekt på de 

studerendes udvikling, udover laboratoriekundskaber, så er det det relevant at undersøge om der er sket 

en udvikling. I Abrahams (2008) undersøgelse viste, at de eksperimentelle moduler var gode til, at få de 

studerende til at gøre det der var meningen, men mindre effektive til at reflektere over indsamlet data. I 

bilag 8 spørger jeg om: 

1. Hvad var formålet med forsøget? 

2. Hvad viste jeres resultater? 

3. Passer jeres forsøgsresultater overens med teorien? 

4. Hvad var dit udbytte af forsøget efter din egen mening (1-5)? 

Spørgsmål 2 og 3 lægger op til, at eleverne kan reflektere over data. I bilaget er det svært at konkludere, 

om eleverne gør sig de store refleksioner over indsamlet data. Kress (2012) skriver, at læring sker gennem 

transformationer og tegnskabende aktiviteter, og det kræver repræsentationerne forandrer sig over tid. 

Ved elevernes repræsentationer fra før udførelsen til efter udførelse af eksperimentet, er det svær at 

konkludere om der er sket en forandring. Transformation er en måde, hvorpå man bearbejder og omformer 

information. I bilag 7 og 8 er markeret de svar93, som jeg finder interessante, og viser at der kan være sket 

en transformation hos nogle elever. Mit Feltarbejde består hovedsageligt af kvalitative undersøgelser, og 

når jeg vurderer og konkluderer på empirien, så gør jeg det ud fra det jeg forventer, der er det korrekte svar 

med visse frihedsgrader. Så når jeg vurderer, om der sket en transformation hos nogle elever, så omdanner 

jeg mine kvalitative data til kvantitative data ved at tælle ”korrekte” svar. I bilag 7 der omhandler svar fra 
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før eksperimentet er udført, har jeg vurderet 4 ”acceptable” svar, mens i bilag 8, har jeg vurderet 8 

”acceptable” svar. Så en forsigtig konklusion viser altså, at der sker en transformation hos elever, og deres 

repræsentationer ændres ved at udføre eksperimentet. Det kan sammenlignes med Toplis (2011) 

undersøgelse, hvor 12 % mente eksperimentelt arbejde gav en dybere forståelse. I sidste kolonne i bilag 8, 

bliver elever spurgt om, at vurdere eget udbytte af eksperimentet på en skal fra 1-5 med 5 højest. 17 elever 

ud af 22 vurderede udbyttet til 4 og 5, altså efter eget udsagn et stort udbytte ved eksperimentelt arbejde. 

Når elever vurderer deres udbytte, så kan det hænge sammen med, at eleverne tager udgangspunkt i 

allerede eksisterende repræsentationer og semiotiske ressourcer, og sammensætter en ny repræsentation 

ud fra tilegnede laboratoriekundskaber, og vurderer deres udbytte ud fra det. Spørgeskemaet viser 

endvidere, at hvis eleverne ikke når at blive færdige med eksperimentet, så har det en negativ indflydelse 

på vurderingen af udbyttet. I bilag 8 har 5 elever angivet, at de ikke nåede at blive færdige med 

eksperimentet, og giver karakteren 1,3,4,3,2, hvilket giver et gennemsnit på 2,2 sammenlignet med hele 

holdets vurdering på 3,9. Så tid er altså en vigtig faktor, der har indflydelse på udbyttet efter elevernes 

vurdering. Sidste spørgeskema i bilag 9, viser elevernes svar efter en fælles opsamling med kemilæreren. 

Her kan der ske en udvikling og transformation, idet stort set alle nu angiver hvorfor eksperimentet 

udføres. Efterfølgende er jeg ikke helt tilfreds med formuleringen af mit spørgsmål: 

1. Hvorfor udfører I en destillering når alkoholindholdet skal bestemmes? 

Svaret ligger nok implicit i spørgsmålet, og derfor vil jeg ikke tilegne undersøgelsen i bilag 9 den store 

betydning. 

4.3 Analyse af empiri – del 2 interventionsstudie  
I denne del af min undersøgelse skal eleverne i gang med at tegne henholdsvis før og efter eksperimentet 

er udført. Jeg observerer begge hold, mens de tegner. Mine observationer af klassen ses i bilag 10. Kommer 

kun kort ind i laboratoriet. Begge hold skal udfylde observationsskemaer, mens de udfører eksperimentet. 

Observationsskemaerne kan ses bilag 11 og 12. 

Eleverne har i starten svært ved at tage i mod udfordringen, og ser på mig med en vis skepsis, når jeg beder 

dem om at tegne en tekst og fremgangsmåden til eksperimentet. Efter 10 min falder der mere ro på, og 

eleverne begynder at føle sig mere sikker ved opgaven 

4.3.1 Observationsskemaer udfyldt af elever 
Det er svært at se en forskel på elevernes besvarelse af observationsskemaerne til eksperimentet. Der er 

ingen tydelig forskel i besvarelserne. En mulig konklusion kan være at øvelsesvejledningen (bilag 13) er 
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detaljeret omkring teorien. Om ikke andet, så tvinger det eleverne til at forholde sig til teoriafsnittet i 

øvelsesvejledningen. En anden mulig forklaring, kan være at det var de dygtige elever der udfyldte 

skemaet. Når jeg kortvarig kom ind i laboratoriet, så observerede jeg at der ofte stod en elev og udfyldte 

skemaet.  

4.3.2 Analyse af tegninger før og efter udførelsen af eksperiment 
Jeg vil i dette afsnit analysere hvad eleverne har tegnet inden og efter eksperimentet er udført. Jeg vil 

forsøge, at redegøre for deres tankegang, og hvordan de opfattede teorien til eksperimentet. Jeg har i 

undersøgelsen lagt vægt på, om eleverne er bekendt med teorien, og kan sammenkoble teori og 

observation. Atkins mener at udfordringen for eleverne er, at forklare det observerede som skyldes det 

mikroskopiske niveau. I eksperimentet, Titrering af saltvand, vil eleverne observere en gul farve, et hvidt 

bundfald og et farveskrift til rød, når titreringen var færdig. Farveskift og bundfald foregår på det 

makroskopiske niveau og kan direkte observeres. Det mikroskopiske niveau er, hvorfor sker det. Det niveau 

kan kun forklares ved at anvende teorien, kemiske formler og reaktionsskemaer. Kress (2006) skriver, at det 

er interessant, hvordan tegn-skaberen udvælger det kritiske perspektiv på objektet (her eksperimentet), og 

afhænger af, hvordan objektet opfattes i en bestemt sammenhæng eller situation. Det kritiske perspektivet 

vil blive repræsenteret ud fra tegn-skaberens øjebliks situation, og vil vise tegn-skaberens repræsentation i 

den pågældende situation.  

4.3.3 Analyse af før tegninger (hold 2) 
Når jeg referer til før tegninger, så er det hold 2’s tegninger, som er udarbejdet ved at tegne en tekst og 

fremgangsmåden til eksperimentet. Jeg vil ikke gå i dybden med tegningerne, der skitser fremgangsmåden, 

men kun beskæftige mig med, hvilken indflydelse det har på udførelsen af eksperimentet. 

I bilag 15A-E har jeg udvalgt fem tegninger, ud af hele klassesættet94. Tegningerne er valgt ud fra køn, to 

drenge og tre piger, og den ene tegning er fra eleven, der deltager i interviewundersøgelse. Det skal lige 

nævnes, at det var et svært valg, og der er rigtig mange gode tegninger. Der er rigtig mange interessante 

bidrag, der også vil kunne bidrage til analysen, men har begrænset det til fem tegninger. Vil ikke dybde 

analysere alle tegningerne, men udvælge to til en mere gennemgående analyse. 

Inden jeg begynder analysen af tegningerne, vil jeg knytte nogle kommentar til lærebogens udlægning af 

teorien. Som kemilære vil jeg sige, at teorien er lige til og godt beskrevet i afsnittet Titreranalyse i basiskemi 

C. Afsnittet er udformet som en multimodal tekst med billeder af opstillingen, og billeder der underbygger 
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det, der er beskrevet i teksten. Teksten indeholder kemiske reaktionsskemaer, der med enkelthed samler 

det skrevne i teksten. Teksten beskriver ikke den komplette reaktion, men kun de ioner der har betydning 

for selve reaktionen. Tilskuerionerne95 er ikke repræsenteret i reaktionsskemaet eller i teksten. Forfatteren 

går ud fra at eleverne er bekendt med dette. Begrebet ækvivalenspunkt nævnes flere gange i teksten, og 

forfatteren gør et hæderligt forsøg på at forklare begrebet. Jeg synes ikke forklaringen af begrebet er 

tydeligt, men forfatteren antager, at læseren selv kan konstruere en ny forståelse baseret på allerede 

eksisterende viden. For at eleverne opnår en god læseforståelse, skal de kunne afkode begreberne i 

teksten. Hvis afkodningen af begreber er god, så er læseforståelsen også god96. Læsning af multimodale 

tekster giver læseren mulighed for at fortolke viden på flere måder. Teksten i bogen bruger billeder og 

reaktionsskemaer, til at vise læseren hvad der er vigtigt at bemærke. Ved hjælp af tegningerne, kan jeg 

undersøge om de forstår teorien til eksperimentet, hvordan de forstår teorien, og om læseforståelsen af 

den multimodale tekst er god. Jewitts (2008) undersøgelse viser, at elevers egen produktioner er vigtig for 

læring. Arbejdet med at producere (her tegne) tvinger elever til, at vise hvad de tænker, og hvilke mangler 

de har i deres viden. 

Figur 2 viser en piges produktion af at tegne en tekst. Pigen tager udgangspunkt i den narrative proces. 

Narrative billeder viser en retning, hvor der udføres en handling. Hun anvender grammatiske vektorer, pile, 

til at angive processen i en titrering. I tegningen er målet repræsenteret ved at pigen til sidst angiver, at 

saltkoncentrationen kan findes. Så pigen angiver en begivenhed. 

Når jeg skal analysere tegningen, vil jeg bruge modellen, der er angivet i kompendiet More than words97. 

Kompendiet angiver forskellige trin, der kan indgå i den samlede vurdering af repræsentationen. 
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Figur 2. En piges fortolkning af teorien ud fra at tegne en tekst (bilag 15A). 

Sammensætning og effekt 

Pigens billeder og tekst hænger fint sammen, og hun forsøger ved hjælp af fantasifulde billeder, at 

fremhæve det vigtige i teksten. Hun angiver på tegningen, hvad det er pointen med teksten og 

eksperimentet, nemlig at finde saltkoncentrationen. Hun starter med at angive et spørgsmålstegn, 

hvorefter hun guider og formidler os igennem tegningen med pile indtil mål. Hun skriver indikator med 

store blokbogstaver og har farvelagt hvert bogstav, hvilket indikerer at indikatoren er vigtig for en titrering. 

Indikatoren er placeret ude til højre i billedet, og indgår ikke i rækkefølgen af de andre billeder, og kan 

skyldes, at indikatoren tilsættes inden titreringen startes. Ag og Cl danner et hvidt bundfald, og det er 

interessant, at hun har tegnet et hjerte omkring dem. Det kan skyldes, at de to foretrækker hinanden, så 

længe begge ioner er i opløsningen. 

 

Pigen angiver 

formålet med 

eksperimentet. 

Angiver ved at skitsér 

havet, at det er 

saltkoncentrationen, 

der er relevant.  

Bruger pile i 

tegningen til at 

adskille billederne, 

og vise 

rækkefølgen. 

Detaljer og farver 

af billederne virker 

som visuelle 

tillægsord 



32 
 

Tekststruktur og organisation 

Hun organiserer og præsenterer billeder og tekstinformation som små tekstafsnit, der skal uddybe billedet. 

Informationen sekvenseres og skaber et sammenhængende mønster, og hvert billede virker som en kort 

deskriptiv genstand og pilene bruges til at adskille hvert punkt i teksten. Balancen mellem faktuel 

information i billederne, den tilhørende tekst og den kemiske symbolik, viser en god forståelse for 

indholdet i teksten fra lærebogen. Rækkefølgen af billederne er ikke helt kronologisk, både i forhold til 

teksten i lærebogen og udførelsen af eksperimentet. Flasken med sølvnitrat, burde komme efter billedet af 

havet. Hjertet være placeret før det kemiske reaktionsskema, da reaktionen først sker efter at Ag og Cl har 

reageret. 

Sætningsstruktur og tegnsætning  

Hun bruger de forskellige billeder som navneord med tilhørende tekst. Farverne og detaljegraden virker 

som tillægsord, og hun bruger både ord og kemiske formler om samme begreb. Hun tydeliggør, at hun kan 

oversætte ord til kemisk sprog. Antallet af tegninger og deres detaljegrad kan billedelig sammenlignes med 

deskriptiv skrivning.  

Konklusion på tegningen er, at pigen formår at gengive teorien ud fra teksten i lærebogen. Hun viser 

gennem sin tegning, at hun har en god læseforståelse. Hun bidrager ikke selv med yderligere til teorien, 

men formår at gennemsøge teksten for relevante begreber, og er tro mod det forfatteren og teksten 

formidler. En dybere forståelse opnås ved, at forene tekstens bidrag med eget bidrag hentet fra 

eksisterende viden98. Hvis hun f.eks. havde tegnet, at der er flere ioner (tilskuerionerne) i opløsningen, så 

var det lykkes hende at interagere aktivt med teksten, og havde opnået en lidt dybere forståelse, ved at går 

ud over det teksten umiddelbart formidler. En opsamling på tegningen viser, hvilke tanker pigen gør om 

teorien. Hun starter med, at vise at det er saltkoncentrationen der er relevant, og det leder tankerne ind på 

havet. Hun viser klart, at kloridkoncentrationen fra vandet findes ved en titrering, og hun tydeliggør 

reaktionen, ved at sætte reaktionsskemaet ind i et banner. Begrebet ækvivalenspunktet sættes ind i en 

taleboble, som går ud fra et bægerglas med vand indeholdende sølvioner og kloridioner. Indikatoren står 

med store bogstaver og viser, at der dannes et rødt bundfald, når titrering skal stoppes. Hun viser i 

reaktionsskemaet, at opløsningen går fra gul til rød, nøjagtigt som beskrevet i lærebogen. Til sidst viser hun 

med et hjerte, at sølv og klorid vil foretrække hinanden, og at der dannes bundfald ved den reaktion. 

 De andre tegninger i bilag 15 vil jeg ikke gå i dybden med på samme måde, men give mine fortolkninger af 

hvad jeg ser de har tegnet. I bilag 15B har en dreng tegnet to koniske kolber. Den første er gul, og det er 

angivet, hvad der findes i opløsningen. Der er ikke angivet mere end det der står i lærebogen. Det er 

                                                           
98

 Bråten (2007) 



33 
 

interessant, at han angiver indikatoren som K2CrO4, idet den formel er hentet ud fra i teksten i lærebogen, 

men i reaktionsskemaet skrevet under kolberne, er indikatoren angivet som CrO4
2-, som angivet i 

reaktionsskemaet i bogen. Han anvender både tekst og skema til at repræsentere hans fortolkning af 

teorien. I kolben til højre, har han farvelagt den både gul og rød, og viser at reaktionen er slut. Under hver 

kolbe, har han angivet dele af reaktionsskemaet, som viser hvilken tilstandsform indikatoren har i forløbet. 

Bagpå på papiret, har han angivet de to relevante reaktioner, og hvilke farve bundfald de danner. Han er 

lidt uklar omkring sølvnitrats funktion, men angiver en fornemmelse for teorien. Tegningen i bilag 15E er 

interessant, for den har ingen tekst og kemiske formler. Pigen har tegnet noget der kunne minde om en 

fremgangsmåde, men hun har skrevet teori i venstre hjørne. Tegningen viser, at hun tænker på havet som 

pigen i bilag 15A. Hun viser, at det er salt der er interessant, da hun angiver en saltbøsse. Hun skriver S og 

ikke NaCl på saltbøssen, og anvender dermed ikke den kemiske formel. Hun har i toppen af tegningen 

tegnet saltbøssen ved siden af havet, mens hun i bunden har tegnet saltbøssen i havet. Det tolker jeg, som 

et forsøg på at vise, at det er saltkoncentrationen i vandet der skal bestemmes. Midt i tegningen har hun 

angivet, fire prikker som skifter farve. Det kan være indikatoren hun mener her, ved at vise at den skifter 

farve. Til højre i tegningen har hun skraveret med grå farve plus en gul kolbe giver en rød kolbe.  Hun ved 

overordnet hvad eksperimentet går ud på, men mangler den kemiske symbolik til at forklare med. Som 

Kress skriver, så bruger hun det, hun har til rådighed, og at det er en grundlæggende strategi for alle der 

producerer tegn. Umiddelbart tolker jeg det som et negativt forhold, i forhold til en komplet 

tegnproduktion, men pigen skaber den repræsentation, som er tilgængelig for hende på pågældende 

tidspunkt. Kravet til en repræsentation er, at tegnproducenten vælger en passende form til det indhold hun 

vil formidle. Pigen vælger det træk ved teorien, som hun anser som det centrale, hvorefter hun har 

foretaget et valg, blandt det hun har til rådighed. 

4.3.3 Analyse af efter tegninger (hold 1) 
Bilag 16F-I viser tegninger af elevernes opfattelse af eksperimentet, efter de har været i laboratoriet. De fik 

beskeden, at de skulle tegne teorien bag det de havde udført i laboratoriet. Eleverne har deres 

observationer og øvelsesvejledning til rådighed. Jeg analyserer bilag 16H. 
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Figur 3. Tegning af pige efter udførelse af eksperiment (bilag 16H) 

Sammensætning og effekt 

Pigen har delt tegningen op i 5 mindre billeder. Til hvert billede er tilknyttet tekst. Hun viser, at 

saltkoncentrationen er relevant, men hun bruger to begreber om det ord, nemlig salt og klorid. Hun viser 

med billedet øverst til venstre, at hendes tanker ledes hen til at salt tilsættes til et sår. For selve 

eksperimentet, er den tegning irrelevant, men for hende har den givet mening på det pågældende 

tidspunkt. Til hvert billede har hun tilføjet en tekst, som passer til tegningen. Hendes form, indhold og 

formidling af selve eksperimentet er ret begrænset. Nederst til venstre har hun tegnet en radio, som kan 

tyde på at hun synes eksperimentelt arbejde er hyggeligt.  

Tekststruktur og organisation 

Hvert billede virker som korte deskriptive genstande, og mellemrummet mellem hvert billede viser, at 

eksperimentet er sket i flere trin. Der er en vis struktur i hendes opbygning af tegningen. Øverst er formålet 

med eksperimentet. Midt i tegningen er eksperimentet slut, og opløsningen har en blivende rød farve. 

Nederst angives ækvivalenspunktet som bruges til at beregne den ukendte saltkoncentration. Pigen viser 

hendes repræsentation af ækvivalenspunktet, som er skitseret ved et punkt på ækvator. 

 

 

 

Farverig tegning af vand og sol. 

Viser at saltkoncentration er 

relevant 

Farerige og 

detaljerede billeder 

virker som visuelle 

tillægsord 

Pladsen mellem 

billederne bruges som 

visuelle punktummer, 

der adskiller billederne. 

Viser hendes 

repræsentation af 

ækvivalenspunkt 



35 
 

Sætningsstruktur og tegnsætning  

Pigen har ikke tilføjet megen tekst til hvert billede. Bruger kun enkelte ord og en kort sætning til at beskrive 

hvert billede. Hvert billede bruges som navneord, og detaljegraden og farvelægningen bruges som 

tillægsord. Antallet af tegninger og deres detaljegrad kan billedelig sammenlignes med deskriptiv skrivning.  

Konklusion på tegningen er, at pigen ikke formidler eksperimentet særlig effektiv. Hendes overfladiske 

behandling af eksperimentet, efterlader en med det indtryk, at hun har en manglende forforståelse og 

forståelse, for det arbejde hun lige har udført i laboratoriet. Hendes repræsentation viser endvidere, at hun 

misforstår ækvivalenspunktet, som er når farven er blivende rød. Hendes tegnpræsentation har også 

udgangspunkt i den narrative proces. Narrative billeder viser en retning, hvor der udføres en handling. Her 

er ikke angivet grammatiske vektorer, men hun opdeler papiret i tre niveauer til at angive processen i en 

titrering. I tegningen er målet repræsenteret ved, at pigen til sidst angiver, at man ønsker at bestemme 

ækvivalenspunktet. 

I bilag 16F er forsøgsopstillingen tegnet, og bag den er jorden tegnet. Han anvender ord og en kemisk 

formel på tegningen. Indikatoren er gul, og han har skitseret en mand, der tisser i kolben. Han har tegnet, 

noget der ligner et dyr, på vej ned i buretten. Hvilke tanker han har med det, kan jeg ikke gennemskue. 

Jordkloden angiver, at det er saltvand der skal undersøges. Øverst i tegningen, har han brugt farvesymboler 

i stedet for en kemisk formel: 

 Grøn + gul + vand  rød.  

Hvis det oversættes til kemisk sprog: 

 AgNO3 + K2CrO4 +NaCl  Ag2CrO4 

Hvorfor han bruger farvekoder, kan være problemer med det kemiske fagsprog. Han angiver sølvnitrat med 

kemiske symboler, AgNO3 resten af sproget er farver og bogstaver. Han har muligvis svært ved at tyde 

kemiske sprogbrug, og angiver derfor farver og bogstaver. Tegningen viser, at han har forstået 

fremgangsmåden for eksperimentet, og hvad der sker løbende i processen. En større kemisk forståelse for 

formler og kemisk symbolik virker til at mangle. 

Vil kort nævne bilag 16G, som viser en stor forståelse for eksperimentet. Hun viser i flere trin, proessen og 

hvad der sker undervejs. Hun anvender både sætninger til at beskrive hvorfor det sker, samtidig med at hun 

bruger kemisk sprog, til at angive hvordan det sker. 
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4.3.4 Analyse af spørgeskema efter eksperiment 
Alle blev sat til at udfylde spørgeskemaet efter eksperimentet var afsluttet. Begge hold udfyldte det 

samtidig, og skete i slutningen af det modul, hvor eksperimentet var udført. Jeg stillede følgende spørgsmål 

(bilag 18): 

1. Hvad var formålet med forsøget? 

2. Hvad viste jeres resultater? 

3. Passer jeres forsøgsresultater med teorien? 

4. Hvad var dit udbytte af forsøget efter din egen mening? 

5. Hold nr. 

Spørgsmålet 3 skal vise, om de er klar over hvorfor det observerede sker. Kan de tranformere det 

makroskopiske niveau til mikroskopisk niveau? Kan de relatere det til teorien i lærebogen eller i 

øvelsesvejledningen? Jeg er ikke tilfreds med elevernes besvarelse af det spørgsmål. Det er svært at 

konkludere om der er sket en transformation af viden ud fra besvarelserne i spørgeskemaet. For bedre at 

konkludere, om der er en forskel på de to holds besvarelser, har jeg talt antallet af ord og beregnet 

elevernes egen vurdering af udbyttet af eksperimentet (tabel 1). Endvidere har jeg i tabellen angivet, hvor 

mange kemiske symboler, hvert hold bruger på deres tegning. Ord tæller ikke med i den vurdering. Se bilag 

15D for eksempel på vurdering. Jeg udførte også en kvalitativ vurdering af hver tegning på en skala fra 1-5 

om forståelsesniveauet (se bilag 15 og 16 for eksempler på vurdering (rødt tal)).  

Tabel 1. 

 Antal ord Gennemsnit ord 

pr. respondent 

Udbytte af 

eksperiment 

(gennemsnit) 

Antal kemiske 

symboler på 

tegninger 

(gennemsnit) 

Kvalitativ 

vurdering af 

hver tegning 

(gennemsnit) 

Hold 1 (efter)  162 18 3,1 4,2 2,3 

Hold 2 (før) 197 28 3,9 6,4 2,8 

Hold 1: ord 9 respondenter. Tegning: 13 respondenter. 

Hold 2: ord 7 respondenter. Tegning: 13 respondenter. 

3 ikke angivet hold nr. (udelukkes) (7 mangler at besvare spørgeskema?) 

Hold 2, som har tegnet teorien og fremgangsmåden inden de gik i laboratoriet, har i gennemsnit skrevet 10 

ord mere i besvarelsen af spørgeskemaet. Ifølge deres egen vurdering, vurderer de udbyttet af 

eksperimentet højere, end holdet der ikke tegnede inden de gik i laboratoriet. Hold 2 anvender også flere 
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kemiske symboler på tegningerne end hold 1. Jeg har lagt vægt på kemiske symboler/sprog, da læreplanen 

for kemi C under faglige mål angiver, at elever skal kunne benytte kemisk fagsprog. 

Så jeg kan konkludere, at udbyttet ved eksperimentelt arbejde er større, ved at eleverne arbejder med 

teorien inden de går i laboratoriet. 

4.3.5 2. interview kemilærer 
I bilag 19 ses transskriptionen af 2. interview med kemilæreren. Her bliver hun spurgt til, om hun 

observerede en forskel på de to hold. Hun angiver, at hold 2 ikke spurgte så meget til opstillingen af 

eksperimentet sammenlignet med hold 1. Hold 2 havde også tegnet fremgangsmåden, så det kan være en 

forklaring på det. Hun synes, at hold 2’s spørgsmål mere var baseret på det teoretiske. Jeg spørger, om de 

har mere styr på det teoretiske, men hun synes umiddelbart ikke at holdet virker mere sikker på teorien, 

med mindre at de har styr på teorien, og derfor ikke spørger til det. Data i tabel 1, kan tyde på, at de har en 

større forståelse for eksperimentet.  

4.3.6 2. Interview elever 
Eleverne gav udtryk for, at det var nemmere at udføre eksperimentet, når de lige havde siddet og tegnet. 

Det bakkes også op at kemilærerens opfattelse. Eleverne gav udtryk for, at observationsskemaerne hjalp 

dem til at undre sig over det der skete.  

Pigens tegning ses i bilag 15D og gengiver fint teorien til eksperimentet. Endvidere giver begge udtryk for, 

at de først forstod det 2. gang de tegnede, altså efter de har spillet simulationen. De gav udtryk for, at det 

gav en større forståelse for det teoretiske. Det stemmer overens med Lancasters (2013) undersøgelse, der 

viste at animationer og simulationer øgede de studerendes forståelse, og fremmede mentale modeller af 

kemiske processer på molekylært99 niveau. Så selv om elever har en fin læseforståelse, kan tegne teorien 

fra lærebogen, så mangler de stadig forestillingsevnen. Det har simulationen været med til at fremme. Til 

mit spørgsmål om jeg skulle have brugt simulationen inden eksperimentet, svarer drengen, at det er lidt 

det, jeg har gjort, ved at de skulle tegne. Han pointerer dog, at man får et billede af molekylerne ved 

simulation. Det viser, at de mentale processer fremmes af simulationen, og kan være med til at fremme 

transformativ læring. 

 

                                                           
99

 Mikroskopisk niveau 
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4.4 Tegninger efter simulation – del 3 
I bilag 21 ses et screenshot af simulationen100, som eleverne skulle spille og efterfølgende tegne. Ved at 

sammenligne deres tegninger før og efter simulationen, er det muligt at observere om der er sket en 

transformation af læring. Tranformativ læring er en erkendelsesmæssig forandring og ikke kun en forøgelse 

af viden. Når jeg skal analysere tegningerne, og sammenligne dem med tegningerne fra eksperimentet, så 

kan jeg forsøge at tolke, om der er sket en transformation af læring. Ifølge Kress, så sker en transformation, 

når man bearbejder og omformer information. Kress skriver endvidere, at forskellen mellem 

repræsentationer på forskellige tidspunkter udgør tegn på læring, og læreprocessen kan følges ved at 

iagttage de mange små valg, som en elev foretager sig i løbet af en læringssekvens. Tidligere produceret 

tegn omdannes til nye tegn. Ifølge Mezirow omdannes ikke brugbare meningsskemaer og 

meningsperspektiver gennem kritisk refleksion. Ukritisk tilegnet meningsperspektiver, som har betydning 

for, hvordan vi lærer, kan transformeres gennem kritisk refleksion, så refleksion over egne præmisser kan 

føre til transformativ læring.  

En sammenligning af bilag 15A og bilag 22B viser ikke, at der er sket transformativ læring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det virker umiddelbart, som om at pigen ikke forstår simulationen. Hun forstår ikke, hvad der sker på det 

molekylære niveau. Tegningen er meget sparsom på detaljegraden og ifølge Kress ord, så er to 

repræsentationer udarbejdet på forskellige tidspunkter tegn på læring. Her gengiver tegningen i figur 5 

meget ringe simulationen. En nærmere undersøgelse, som et interview af pigen, kan klargøre om det 

skyldes problemer med at forstå det molekylære niveau, selv om hun viser en god læseforståelse af teorien 

                                                           
100

 www.ekemi.dk/titrering 

Figur 4. Bilag 15A Figur 5. Forside og bagside af papir. Bilag 
22B 
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i lærebogen, som hun har tegnet i figur 4. Ifølge Mezirow, så sker transformativ læring, når der sker en 

erkendelsesmæssig forandring. Det er svært at se ud fra tegningerne i figur 4 og 5, at der er sket en 

erkendelsesforandring her. 

Bilag 16H og bilag 22D som er vist i figur 6 og 7, viser en transformation fra det makroskopiske niveau til det 

mikroskopiske niveau. Pigen deler tegningen op i fire mindre billeder, som angiver trinene i processen. Hvis 

man sammenligner de to tegninger, så anvender hun kemiske symboler med tegnsætning, der kort angiver 

hvad der sker i de forskellige trin.  

Hendes gengivelse af simulationen er fin, men mangler den kemiske reaktion for farveskriftet. Hun viser 

med rød farve, at der er tilsat nok sølvnitrat. Hun viser det blivende røde bundfald i figur 7. Hendes to 

forskellige repræsentationer viser, at der er sket en omdannelse af tegn til nye tegnproduktioner. Hvis der 

er sket transformativ læring, så skal der være sket en erkendelsesmæssig forandring hos pigen. Hun formår 

at tegne på det mikroskopiske niveau, som ifølge Atkins er en udfordring at kommunikere ud til de 

studerende. Så pigen viser en hvis forståelse af det mikroskopiske niveau, og man kan derfor konkludere, at 

der må være sket transformativ læring, en erkendelsesmæssig proces. 

Bilag 15B og bilag 22C er vist i figur 8 og 9. 

 

 

 

 

 

Figur 6. Bilag 15H Figur 7. Bilag 22D 

Figur 8. Bilag 15B 

Figur 9. Bilag 22C 
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Drengen viser i figur 9, at han har en udmærket forståelse for teorien, og anvender kemiske symboler til at 

beskrive teorien. Sammenligner man figur 8 og 9, så viser tegningen i figur 9, at drengen nu kan tegne 

ionerne i kolben. Nederst på tegningen ses nogle cirkler uden en nærmere beskrivelse, som angiver 

bundfald af AgCl. På tegningen i figur 8, er samme AgCl tegnet oppe i opløsningen. Han befandt sig allerede 

på det mikroskopiske niveau, men detaljegraden er øget, og der er sket en erkendelsesmæssig forandring 

på det molekylære niveau. Transformativ læring øger abstrakt tænkning, i overensstemmelse med 

undersøgelsen af simulationer, der viser, at det giver øget mentale processer og abstrakt tænkning. 

Drengen viser med større præcision, hvad der sker i eksperimentet på det molekylære niveau. 

Kapitel 5. Opsamling 

5.1 Diskussion 
Min ekplorative undersøgelse viser, at mange elever går ind og udfører eksperimentet uden en større 

forståelse for teorien. Min observation af alkohol i bioethanol, viste at 2 grupper ud af 7 kendte 

kogepunktet for alkohol. Det angiver, at eleverne går ind, og udfører eksperimentet uden at vide at 

temperaturen ikke bare må stige uhæmmet. Mange grupper manglede også et endegyldigt resultat, som 

kunne tyde på en manglende forståelse for, hvad der var vigtig i eksperimentet. I første interview giver 

eleverne udtryk for, at forståelsen først kommer når de sidder og arbejder med rapporten over 

eksperimentet. Hvis der ikke skal afleveres en rapport, så kan det være at udbyttet af eksperimentet, ikke 

er særlig stort. Min vurdering af første del af min undersøgelse viser, at eleverne mangler en forståelse for 

teorien, hvad der er vigtigt at have fokus på, og hvordan selve udførelsen af eksperimentet skal forløbe. 

Spørgeskema undersøgelsen viste netop, at mange havde svært ved at gengive teorien bag eksperimentet. 

Det kan altid diskuteres om det er nødvendigt, at eleverne kender til teorien bag et eksperiment, mens de 

udfører det. Jeg vil påstå, at de vil få mere ud af det, og min undersøgelse i tabel 1 bekræfter dette. De vil 

undre sig mere, ved at bemærke om teorien bliver be- eller afkræftet under udførelsen af eksperimentet. 

Eleverne skal lære, at undre sig i naturvidenskab, og hvis de ikke ved hvad de skal undre sig over ved 

eksperimentet, så træner de ikke abstrakt tænkning, men blot følger øvelsesvejledningen trin for trin. 

I anden del af min undersøgelse, den intervenerende del, ville jeg gennem elevernes repræsentationer, se 

om det ændrede deres forståelse for eksperimentet, ved at arbejde med teorien inden eksperimentet blev 

udført.  Tegninger var elevernes tegnproduktioner, og ved at analysere dem, kan jeg se om eleverne har en 

forforståelse (hold 2) og forståelse (hold 1) for eksperimentet. En gennemgang af tegningerne viste et 

meget blandet udbytte af det eksperimentelle arbejde. Ofte har lærere den begrænsning at de ønsker, at 

eleverne opfatter verden på samme måde som dem selv. Tegningerne fortæller hver elevs opfattelse af det 

eksperimentelle arbejde og den tilhørende teori. Elevernes produktion af tegn fra eksperimentet til 
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simulationen viser deres opfattelse af verden. Elevernes tegnproduktioner er selvfølgelig meget forskellige, 

og viser at en klasse består af mange individer, der hver især oplever verden forskelligt. Eleverne oplever 

verden meget anderledes end det læreren gør, og muligvis det læreren forventer de oplever. Er min 

opfattelse af verden mere korrekt end elevernes? Enkelte elever rammer min opfattelse af verden. Bilag 

16C er tæt på min opfattelse af eksperimentet. Eleven viser en tegnproduktion, der gengiver teorien og 

eksperimentet meget billedligt, og demonstrere et højt abstraktionsniveau. Andre elever fortæller en helt 

anden historie gennem deres tegnproduktion. Bilag 15C viser en drengs tegnproduktion inden han udfører 

eksperimentet. Hans repræsentation af tegn og at tegne en tekst, ligger langt fra det lærebogen 

præsenterer. En gennemgang af tegninger viser, ikke overraskende, en meget forskellige opfattelse af teori 

og eksperiment. Tegninger viser en hver lærers udfordring, at tilpasse undervisningen til forskellige 

elevtyper. Vil eleverne få mere ud af eksperimentet, hvis de arbejder med teorien inden, sammenlignet 

med gruppen der ikke arbejdede med teorien? Ja, hvis vi bruger min undersøgelse som argument. Hold 2 

skrev mere i spørgeskemaet, de brugte flere kemiske symboler og de angav efter deres egen vurdering et 

højere udbytte af det eksperimentelle arbejde. Undersøgelse er baseret på en lille population, men efter 

min bedste vurdering og erfaring, så vil elevernes udbytte af eksperimentelt arbejde øges ved, at de 

arbejder med teorien inden eksperimentet udføres. En tegning fra eleverne om teorien kan forholdsvis 

hurtig afdække om deres opfattelse af teorien er i overensstemmelse med lærerens… 

I tredje del af min undersøgelse, vil jeg se om der sker en transformation af læring, når eleverne går fra det 

observerende niveau til det molekylære niveau. Når eleverne præsenteres for simulationen, præsenteres 

de for det mikroskopiske niveau. Niveauet som kræver abstrakt tænkning og udvikling af mentale 

processer. Tegningerne produceret efter simulationen, viser stadig en forskellig opfattelse af eksperimentet 

Det kan være en udfordring, at undersøge om der sker en transformation af tegn fra eksperimentet til 

simulationen. Gengiver eleverne det, de observerer i simulationen? Sker der en forståelse af processen i 

eksperimentet ved at spille simulationen? En afkodning af tegn kræver en forståelse for det der sker. Som 

kemilærer og mange års erfaring med at afkode kemiske symboler, kan det virke banalt at tegne det som 

lige er blevet observeret i simulationen. Nogle tegninger tyder dog på, at det kemiske sprog er svært, svært 

at afkode og at eleverne stadig har svært ved at forstå teorien. Så sker der en transformation af læring fra 

eksperiment til simulation? Svaret er ikke entydigt, men viser igen at klassen består af forskellige individer, 

der opfatter verden forskelligt. Så jeg kan konkludere, at nogle elever viser tegn på transformativ læring, 

andre gør ikke. 
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5.2 Konklusion 
Min problemformulering lød: 

 I hvilken grad vil en visuel tilgang til det eksperimentelle arbejde i kemi øge udbyttet af elevernes 

kemifaglige (for)forståelse før, under og efter udførelsen. 

Så hvis jeg skal besvare min problemformulering, så vil jeg gøre det ud fra tabel 1, som viser at eleverne får 

større udbytte af eksperimentelt arbejde, hvis der arbejdes med en tegnende tilgang. 

Eleverne der tegnede før eksperimentet blev udført, havde en større forståelse af teorien sammenlignet 

med eleverne der tegnede efter. Tegningerne efter viser, om der er en forståelse, for det arbejde der blev 

udført i laboratoriet. Hvis der er en manglende forståelse er arbejdet så spildt? Nej elevers 

tegnproduktioner viser, hvordan eleverne opfatter eksperimentet. Lærerne må så forholde sig til det, og 

ændre praksis ved at gøre sig nye didaktiske overvejelser. 

Effekten af tegninger under udførelsen af eksperimentet er mere tvivlsom. Kemilæreren antyder en større 

forståelse, men analyse af observationsskemaerne frembringer ikke et klart svar. 

Opsamling på konklusion 

 Har svært ved multimodale tekster med kemisk fagsprog. 

 Lad eleverne arbejde med teorien inden udførsel af eksperiment.  

 Det kan ikke antages, at eleverne kender teorien, selvom den er gennemgået tidligere i forløbet. 

 Eleverne har andre forventninger til eksperimentelt arbejde end læreren. 

 Det er vigtigt, at have tid nok i laboratoriet.  

 Det mikroskopiske niveau er vigtigt for forståelsen af observationer.  

Didaktiske overvejelser 

 Der skal arbejdes med teorien op til eksperimentelt arbejde. 

 Lad eleverne tegne teorien. 

 God tid til arbejdet i laboratoriet. 

 Gør det klart hvad det er de skal undersøge og hvorfor. 

 Anvend animationer og simulationer, hvor det er muligt, for at forbedre deres forestillingsevne på 

det mikroskopiske niveau.  

 Lad eleverne udfylde observationsskemaer undervejs i processen. 
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Bilag 1 - Narrative udtryksformer 
(Kress (2006) s.74) 
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Bilag 2 - Tidstabel over indsamling af empiri 
 Empiriindsamling Data 

3. marts - eksplorativt   

8:00-8:45 Observation af undervisning  Observationsskema 1. modul (bilag?) 

8:50-8:55 Spørgeskema før forsøget udføres..  Observationsskema 1. modul (bilag?) 

8:55-9:35 Observation af forsøget alkohol i 
bioethanol 

Spørgeskema før forsøg (bilag?) 

9:50-10:00 Spørgeskema efter forsøget er 
udført. 

Spørgeskema efter forsøg (bilag?) 

5. marts – eksplorativt 
metode 

  

12:00-12:40 Efterbehandling af alkohol i ethanol Observationsskema (bilag?) 

12:40-12:45 Spørgeskema efterbehandling af 
alkohol i ethanol 

Spørgeskema efterbehandling 
(bilag?) 

10. marts – eksplorativt 
metode 

  

 1. Interview lærer – forberedelse af 
eksperimentelt arbejde 

Interviewguide lærer (bilag?) 
Udskrift (bilag?) 

7. april – eksplorativt 
metode 

  

 1. Interview elever – deres 
opfattelse af eksperimentelt arbejde 

Interviewguide elever (bilag?) 
Udskrift (bilag?) 

9. april    

 Interview billedkunstlærer – 
pædagogiske strategier for at tegne 

Interviewguide (bilag?) 
Udskrift (bilag?) 

14. april - 
Interventionsmetode 

  

8:00-8:45 
 

Hold 2: Observation tegner teori og 
fremgangsmåde.  

Observationsskema for hold 2 
(bilag?)  
Tegninger hold 2 (bilag?) 

8:00-8:45 Hold 1: I laboratoriet med 
kemilærer 
Udfylder observationsskema af 
forsøg 

 
 
Observationsskema af forsøg hold 1 
(bilag?) 

8:50-9:30 Hold 1: tegner efter forsøg udført Tegninger hold 1 (bilag?) 

8:50-9:30 Hold 2: i laboratoriet med kemilærer 
Observationsskema af forsøg 

 
Observationsskema af forsøg hold 2 
(bilag?) 

9:30-9:35 Efter forsøg titreringsspørgeskema Spørgeskema (bilag?) 

10:00-10:10 (tid) 2. interview kemilærer – hendes 
observationer af de to hold 

Udskrift (bilag?) 

16. april   

12.00-12.45 Simulation af eksperiment titrering 
af saltvand 

Tegninger (bilag?) 

17. april   

12:00-12:10 
(tid) 

2. interview elever - tegninger Udskrift (bilag?) 
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Bilag 3 - Observationsskema alkohol i bioethanol 

 
Observationsskema – skriftlighed 
Klasse:  2t                             Fag:   kemi                                Dato: 3/3                           Observatør: HI 
 

Modulets forløb 
(dets sekvenser, evt. angives 
det, hvilken lektie eleverne 
har for til timen) 

8.00-8.30 – prøve. Snart gives karakter. 
8.37-8.43 pause. 
8:44 øvelsesvejledning uddeles 
8.45-8.50 Præsentation af forsøget alkohol i bioethanol. Eleverne skimmer først 
øvelsesvejledning 
8.50-8.55 Svar på spørgeskema før forsøget. 
8.55-9.35 Forsøget udføres i laboratoriet. 
10:00 Eleverne svaret på spørgeskema efter forsøget (dansk modul) 
 
 

Formål (begrundelse):  
Lærer / Elev 

Har haft forløb om globalopvarmning. Fokus på alkaner, organisk kemi. 

Bioethanol. Flere elever giver udtryk for at de har destilleret alkohol i 

grundforløbet. 

Læringsresurser:  

Skriveordre:  
Mundtlig instruktion / 

Skriftlig instruktion / Ingen 

entydig instruktion 

Mundtlig præsentation af forsøget 

Opgave med elevtid? 
Hvis dette er tilfældet: angiv 
hvilke kompetencemål 
opgaven ifølge læreren skal 
honorere 

Forsøget skal behandles gennem en rapportaflevering. 

Medier og modaliteter: 
 

Forsøget præsenteres visuelt ved demonstrationsopstilling ved tavlen. 

Opgavegenrer: 

Feltets egne betegnelser, 

hvis ingen, vores egne 
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Skrivehandling: 
Feltets egne betegnelser, 
hvis ingen, vores egne  

 

 

Fortælling 

Skrifthændelse:  
Beskrivelse af 

situationer, hvori 

skriftlige aktiviteter 

indgår  

 
 
 
 
 
 

 

Publikum / modtager  
 
 
 

 

Andet / Kontekst 
 

 

Opsamling på modulet. 
Eleverne gik i gang med det samme. De begyndte at samle opstillingen uden de store 
problemer. Det var inddelt i 7 grupper de selv havde sammensat. Udførelse af forsøget 
gik nogenlunde uproblematisk. Enkelte fejl opstod undervejs med at der kom vin med 
over i destillatet. De destillerede på rødvin i stedet for bioethanol. Jeg spurgte i 
grupperne hvad kogepunktet er for ethanol. 2 grupper ud af 7 kunne svare på det. 
Kogepunktet er relevant for en destillation. 
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Bilag 4 - Observationsskema fælles opsamling 
Observationsskema – skriftlighed 
Klasse: 2t                             Fag:     Ke                                  Dato:  5/3                             Observatør: HI 
 

Registrering 

Modulets forløb 
(dets sekvenser, evt. angives 
det, hvilken lektie eleverne 
har for til timen) 

12:00-12:45 Fælles opsamling på forsøg 
Densitet 
Alkaners fysiske egenskaber 
12:40-12:45 Udfylde spørgeskema 
12:45 Pause 
Start på projekt (bruges som opsamling på forløb, jeg forlader klassen) 
 
 

Formål (begrundelse):  
Lærer / Elev 

Opsamling på forsøget. Kun 3 grupper fik brugbare resultater. Resultaterne skal 
deles med de andre grupper. Bruge et af resultaterne. 

Læringsresurser:  

Skriveordre:  
Mundtlig instruktion / 

Skriftlig instruktion / Ingen 

entydig instruktion 

 

Opgave med elevtid? 
Hvis dette er tilfældet: angiv 
hvilke kompetencemål 
opgaven ifølge læreren skal 
honorere 

 

Medier og modaliteter: 
 

Tavle. En elevrepræsentant opskriver resultat på tavlen. Elev bruger mobil til at 
tage billede af tavlen.  Opsamling ved tavlen. Spørger ud i klasserummet om 
hvad tallene viser. 

Opgavegenrer: 

Feltets egne betegnelser, 

hvis ingen, vores egne 
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Skrivehandling: 
Feltets egne betegnelser, 
hvis ingen, vores egne  

 

 

Fortælling 

Skrifthændelse:  
Beskrivelse af 

situationer, hvori 

skriftlige aktiviteter 

indgår  

 
 
 
 
 
 

 

Publikum / modtager  
 
 
 

 

Andet / Kontekst 
 

 

Hvilke tal har vi fået? Hvad kan de bruges til? Gennemgang af resultaterne. Antager at 
eleverne har forstået formålet med forsøget. Nævner ikke kogepunktet. Vigtig pointe. 
Da jeg spurgte viste 2 ud af 7 grupper kogepunktet for ethanol. 
Densitet på tavlen. Bruges til at aflæse. Hvad betyder densiteten? Ved eleverne det? 
Mulig fejlkilde stået og gæret. Tror jeg nu ikke. Nok mere fordampet. Hvad siger tallet 
de får? 
Fejlkilder: blev ikke færdig. Ikke tæt tilslutning. 
Hypotetiske fejlkilder 
Jeg forlod klassen 12:45. 
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Bilag 5 - Elever 1. interview og interviewguide 
Forskerspørgsmål Interviewspørgsmål 

Vil gerne vide om eleverne gør sig nogle bestemte 
tanker omkring det praktiske arbejde. Forbereder 
eleverne til det? 

Hvordan forbereder du dig på det praktiske 
arbejde? 

Hvilke kommunikationsformer opfatter eleverne 
der benyttes når et konkret eksperiment 
præsenteres. 

Hvordan får I præsenteret et konkret eksperiment? 

 Mundtligt sprog 

 Diagrammer 

 Tegninger 

 Andre  

Hvilke medier anvendes til at præsentere det 
konkrette eksperiment 

Hvilke medier anvender BT til at præsentere 
eksperimentet? 

 Mundtlig  

 Tavle 

 Digital tavle 

Hvordan vurderer eleverne udbytte af det praktiske 
arbejde? 

Hvordan vurderer du udbyttet af det praktiske 
arbejde? 

Hvordan opfatter eleverne at de skal efter behandle 
resultaterne. Hvilke krav og hvilket omfang. Guider 
læreren dem eller skal de selv komme frem til 
forståelsen. 

Hvordan efter behandler du det eksperimentelle 
forsøg? Ved I hvad kemilæreren forventer af jer når 
det konkrette eksperiment skal behandles? Guider 
hun jer? 

Hvad er udbyttet af det praktiske arbejde for 
eleverne 

Hvordan synes I det er at have eksperimentelt 
arbejde? 

 Udbytte 

 Giver teorien mening 

 Behøver I at udfører eksperimentelt arbejde 
for at lære det bedre? 

  

 
M: mig 
D: dreng 
P: pige 
 
M: Hvordan forbereder I jer til det praktiske arbejde eller det eksperimentelle arbejde? 
D: Vi forbereder os ved at læse øvelsesvejledningen igennem, og så har vi også fået nogle lektier for der 
viser det forsøg, vi skal til at lave. 
M: Så I får som regel øvelsesvejledningen udleveret på dagen? 
D: Ja. 
P: Nogle gange skal vi også læse den hjemme fra. Men det er ikke så tit, tror jeg. 
D: Får vi den ikke normalt på dagen? 
P: Jo 
M: Så I får den på dagen, som da jeg observerede jer, og så skimmer i den i 5 min? 
D: Ja. 
P: Ja.  
M: Hvordan fungerer det? 
P: Altså nogen gange det lidt svært. 
D: Nogen gange når vi ikke at lave forsøget færdigt. Det er lidt svært. Man skal også lige forstå den 
øvelsesvejledning. 
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M: Okay. Hvordan får I præsenteret det praktiske arbejde. Siger K det mundtligt til jer? Tegner hun, 
diagrammer. Læser I det bare igennem og så går I ind? 
P: Synes hun sådan lige hurtigt forklarer, hvad der står. Hvis vi har nogle spørgsmål f.eks. 
M: Så det er bare ved tavle, at hun lige skriver noget op? 
P: Ja. 
D: Jeg tænker, vi får lov at læse den selv, og så hvis der er nogen spørgsmål. 
P: Så gennemgår hun det lige hurtigt. 
M: Okay ved tavlen, og så går I ind ved siden af. 
P: Ja. 
M: Hvordan vil I vurdere udbyttet af det eksperimentelle arbejde? Hvad synes I, at I får ud af det? Sådan 
mere overordnet set. Jeg ved godt, det er forskelligt fra forsøg til forsøg. Hvis vi ser på det overordnet, hvor 
meget får I så ud af det? 
P: Altså det kommer an på… Det er lidt svært nogen gange med forsøg. 
D: Hvis man tager noter, når man laver forsøgene, så tænker jeg, at man får mere ud af det. Man får vel 
middel ud af det 
M: Forstår I det, I står og laver derinde? 
D: Ikke altid. 
P: Nej. 
M: Så det vil sige, at I går ind og laver et eller andet fra en opskrift, som de som regel er forsøgene, og så 
står der punkt 1-5 og så udfører I det. Det er meget overordnet sagt. 
P: Ja, så samler vi op til sidst. 
M: Giver det noget at samle op til sidst? 
D: Ja. 
P: Ja. Så får man lidt bedre forståelse for det, hvorfor man gjorde sådan. 
M: Okay, så for lige at samle op på det, ofte så ved I faktisk ikke hvad I går ind og laver? Er det sådan jeg 
skal forstå det? 
D: Ja, vi følger bare papiret. 
M: Hvad kræver hun så af jer. Hun samler op på forsøget? Samler op på jeres resultater. Hvordan det er 
gået. Hvad kræver hun så af jer, når I har lavet forsøget? 
P: Som regel en rapport. Vi skal skrive en rapport, ud fra det vi har lavet. 
M: Hvordan er det at arbejde med den rapport? Hvis man nu ikke har forstået forsøget? 
P: Det er svært. 
D: Det er svært, så må man gå ind og søge på nettet. 
M: Giver det jer noget at lave rapporten? Kommer man til at forstå forsøget? 
D: Ja. 
P: Ja. 
M Så hvis I nu skal lave en rapport om bioethanol. Kendte I noget til det forsøg? 
P: Ja, vi har lavet det I nv. 
M: Så I kendte en destillering, og viste hvad det gik ud på? 
P: Ja. 
D: Ja. 
M: Hvad med den fortynding I har lavet i dag? 
D: Det var ret tyndt synes jeg. 
P: Ja. 
M: Hvad var det svære i det? Nu står jeg som kemilærer og tænker. I skal opløse x antal gram i 100 ml vand 
i målekolbe og så skal I bare fortynde den x antal gange. 
P: Jeg tror det var den ligning man skulle regne ud. 
M: Fortyndingsligningen? 
P: Ja. 
D: Ja, og så I forhold til de tal vi fik til at starte med. Der var ikke så meget at gøre godt med. 
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M: Det vil sige, at I faktisk ikke viste, hvad I skulle lave inden I gik ind i laboratoriet? 
D: Nej. 
M: Ikke andet end I skulle fortynde ting? 
P: Jaaa…? 
M: Hvad fik I ud af det i dag? Nu har I det jo frisk i hukommelsen. 
D: Øhh. Ja… 
M: Hvad var formålet med forsøget? 
D: Altså, det var at undersøge… koncentrationen af det der… stof. 
M: Kobbersulfat, tror jeg det var. Skal I lave rapport over det forsøg? 
D: Nej. 
P: Nej. 
M: Okay, det var bare en træning. 
P: Ja. 
M: Hvad med K? Er hun god til at guide jer med forsøget? Nu tænker jeg, imens I laver forsøget? 
D: Jeg tænker det er lidt svært for hende, at nå rundt til alle. 
P: Alle havde ret svært ved det i dag. Der var mange, som ikke rigtig forstod det. Så er det lidt svært at nå 
rundt hele tiden. 
M: B havde sagt, at jeg kunne komme 25 min før og udvælge nogen til interviewet. Det nået jeg så ikke. 
M: Men når I laver sådan et forsøg. Hvis I skal vurdere udbyttet af det. Nu ved jeg godt, det kan være meget 
forskelligt fra gang til gang. Hvad får I ud af at stå derinde og lave det eksperimentelle arbejde på en skala 
fra 1-10? 
D: 6 
P: 6-7 
M: Synes I, at I kan lære det samme uden det eksperimentelle arbejde? 
P: Nej det tror jeg ikke. 
D: Men nogen ting ville man godt kunne. Det er nok godt at have det mellem hænderne. Se hvad der sker. 
M: Giver teorien mere mening for jer, når I laver det eksperimentelle arbejde? 
P: Ja. 
M: Eller er det først bagefter det giver mere mening? 
P: Altså ikke når man laver det, men når man har samlet op på det og lavet rapporterne. 
D: Når man har forstået det, så giver det god mening. 
P: Så er det bedre man har lavet forsøget. 
M: Hvis I nu skulle sammenligne med det forsøg I har lavet i dag og destilleringen, som I har lavet før. Hvad 
er forskellen på de to forsøg? Hvis man kan beskrive det. Hvis I forstår, hvad jeg mener? Gør I det? Hvordan 
var det at udføre forsøget, når I viste hvad I skulle gøre, i forhold til det I ikke rigtig viste hvad I skulle gøre? 
D: Det går meget lettere. 
P: Ja. 
M: Og I ved hvad I får ud af det? 
P: Ja. 
D. Ja. 
D: Feks. med den alkoholdestillering, så skal man komme så tæt på som muligt på den alkoholprocent, der 
står på indpakningen. Det viste man så, inden man gik i gang med forsøget. 
M: Så der var noget genkendelseseffekt. 
D: Ja. 
M: For at samle op her til sidst, så mener I, det er nødvendigt at lave eksperimentelle forsøg? 
P: Nogen gange. 
M: Hvad med sådan noget som variation. Nu giver det lidt variation at komme ind i laboratoriet? Kan I 
forstille jer at have kemi uden laboratorieforsøg? 
D: Det vil nok blive lidt tørt i det. 
M: Kan man ikke lave en destillering, hvor I ser en animation af det. Se at det damper af? 
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D: Det ku man også. 
M: Så behøver I vel ikke stå i laboratoriet? 
P: Det ku man sikkert godt. 
M: Eller fortyndingsforsøget. Så hvad er det, det giver jer at stå derinde? 
M: For hvis I ikke har styr på teorien. I ved ikke hvad det er I laver, i gåseøjne. I står og læser en opskrift 
med punkt 1-5. Så går i hjem, og så om en uge eller fjorten dage, så arbejder I med en rapport. Så begynder 
I måske at forstå hvad I har lavet, hvis I kan huske det. 
P: Jeg tror bare det sætter sig lidt bedre hvis man selv stå med det. Man lærer på mange forskellige måder. 
Bare det der, med at man har det mellem hænderne. 
D: Også det der med, at hvis man har teorien bag det, så er det også nogen gange lettere at forstå. 
M: I teorien finder I vel først ud af det bagefter, I har lavet forsøget? 
D: Eller nogen gange, så læser vi også teorien inden vi laver forsøget. 
M: Okay. Det var det jeg ville spørge om. 
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Bilag 6 - Kemilærer 1. interview og interviewguide 
Forskerspørgsmål Interviewspørgsmål 

Vil gerne vide om hun gør sig nogle bestemte tanker 
omkring det praktiske arbejde. Forbereder hun 
eleverne til det? 

Hvordan forbereder du dig og eleverne på det 
praktiske arbejde? 

Hvilke kommunikationsformer benyttes når et 
konkret eksperiment præsenteres. 

Hvilke kommunikationsformer benytter du når du 
præsenterer et konkret eksperiment? 

 Mundtligt sprog 

 Diagrammer 

 Tegninger 

 Andre  

Hvilke medier anvendes til at præsentere det 
konkrette eksperiment 

Hvilke medier anvender du til at præsentere 
eksperimentet? 

 Mundtlig  

 Tavle 

 Digital tavle 
Hvordan vurderer hun elevernes udbytte af det 
praktiske arbejde? 

Hvordan vurderer du udbyttet af det praktiske 
arbejde? 

Hvilke tanker gør hun sig når eleverne skal efter 
behandle resultaterne. Hvilke krav og hvilket 
omfang. Guider hun dem eller skal de selv komme 
frem til forståelsen. 

Hvordan efter behandler du det eksperimentelle 
forsøg? Hvordan tydeliggør du for eleverne hvad du 
forventer af det konkrette eksperiment? Guider du 
dem? 

  

  

 
M: mig 
K: kemilærer 
 
M: Hvordan forbereder du dig og eleverne på det praktiske arbejde? 
K: Normalt så får de bare øvelsesvejledningen. Så har vi haft forløb der ligger op til øvelsen. Så de ligesom 
har styr på kernestoffet som hører til øvelsen. Så får de øvelsesvejledning for som lektie og så laver vi 
øvelsen. 
M: Okay 
K: Så det er ikke det helt store, har hørt de væsentligste ting vi skal igennem. 
M: Du følger ikke op på øvelsen inden I går i gang? 
K: Nej 
M: Du har bare givet den til dem og så regner med de har læst? 
K: Ja. 
M: Når du så skal præsentere et eksperiment, sidst jeg observerede stod du ved tavlen, gør du altid det? 
K: Nej, men ved det her forsøg er der meget udstyr der skal sættes sammen. Så synes jeg, det var vigtigt at 
de fik styr på, hvordan opstilling skal være, eller hvis der er sikkerhedsmæssige ting, så tager jeg det altid 
først, nogen specielle kemikalier der skal være i stinkskab. Faremomenter, løber de væsentligste ting 
igennem, men ellers så går der kort tid, og så går vi i gang. 
M: Et af mine spørgsmål er, hvilke kommunikationsformer benytter du? Mundtligt sprog, diagram, 
animation, tegninger. 
K: Det er som regel bare mundtlig. Evt. et eller andet skrevet på tavlen. 
M: Ja, okay. 
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K: Jeg har ikke brugt noget andet, måske viser lidt udstyr. F.eks. da vi lavede den med natron, så lige vise, 
hvad er en digel. For når de så læser øvelsesvejledningen, så siger de alle sammen, hvad er en digel. Så de 
lige ved hvad det handler om. 
M: Så har du jo næsten svaret på mit andet spørgsmål. Hvilke medier anvender du til at præsentere 
eksperimentet. Det kan også være mundtlig eller digital tavle eller animation. 
K: Evt. kan jeg køre øvelsesvejledningen op på whiteboard… Det er ikke specielt digitalt. 
M: Okay, så det bruger du ikke? 
K: Nej. 
M: Hvordan vurderer du udbyttet af det praktiske arbejde for eleverne?  
K: Det er som regel, hvis de har lavet en eller andet rapport. Der kan jeg se om de har forstået det eller ikke 
forstået det. Ud fra det, kan man tage nogle ting op, hvis der er noget galt. 
M: Så du vurderer det ud fra deres afleveringsopgave? 
K: Ja, tit. Hvis de ikke har lavet afleveringsopgave, så har de lavet journaler i timen, så jeg lige kan skimme 
det. Så jeg kan hjælpe dem undervejs. 
M: Okay, så det gør du ved en afleveringsopgave eller journal 
K: Ja. 
M: Så har du sådan set svaret igen, hvordan du efterbehandler et forsøg. Gør du noget bestemt for at 
tydeligøre for eleverne, hvad du forventer af det konkrete eksperiment. Altså efterbehandlingen af 
opgaven. 
K: Hvad tænker du på? 
M: Ved eleverne hvad du forventer af dem i deres opgave? Lige i det her konkrete eksperiment. Hvis du 
giver dem en rapport for i det eksperiment jeg observerede, destillering af bioethanol. Gør du så noget 
specielt for at fortælle dem, at det er det her jeg forventer af jer? 
K: I starter (af året) fik de den seddel, om hvad en rapport skal indeholde med formål, fremgangsmåde osv. 
Plejer at sige, hvor er det fokus er. Nogle rapporter har været, at de skal skrive deres egen fremgangsmåde. 
Den her gang er de lige gyldigt, der kan de bare tage den fra vejledningen. Så her er det 
efterbehandlingsspørgsmålene der er vigtige. 
M: Som er indbygget i rapporten? 
K: Ja.  
M: Bruger du nogen form for at guide dem. Jeg tænker du bruger ikke en stilladserende form? Alle laver de 
her spørgsmål? 
K: Ja de får den samme opgave. 
M: Så du guide dem ikke? Du antager de kan svare på spørgsmål 1-7 f.eks.? 
K: Ja. 
M: Okay. Det var sådan set det. 
K: Okay. 
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Bilag 7 - Spørgeskema før forsøg alkohol i bioethanol 

Tidsstempel 
Hvordan fik i 
præsenteret forsøget? 

Hvad er formålet med 
forsøget? 

Hvorfor skal I udføre 
forsøget? 

Hvilken teori er knyttet 
til forsøget? 

03/03/2015 
08.52.27 Ved tavlen af K 

At destilisere vand og 
ethanol fra rødvin 

for at destilisere vand 
og ethanol 

at vand og ethanol har 
et lavere kogepunkt 
end det andet der er i 
rødvin 

03/03/2015 
08.52.36 

vi fik intoduceret forsøgs 
opstillingen og hvad der 
skal ske  at distilere alkohol 

for at se hvor meget 
ethanol der er i vin 

 

03/03/2015 
08.52.55 

vi fik beskrevet det på 
den måde, at hun havde 
stillet det op så vi kunne 
se hvordan det skulle 
opstillet.  

At andre stoffer end 
vand og ethanol 
bliver fjernet  

Fordi vi skal lave en 
rapport Teori omkring ethanol 

03/03/2015 
08.53.01 

På en god måde, K 
sørgede for at komme 
godt rundt omkring og 
viste os hvordan 
forsøget skal se ud.  

At fjerne ethanol og 
vand, og 
efterfølgende 
bestemme 
alkoholindholdet.  

Fordi vi skal skrive en 
rapport udfra. Om ethanol 

03/03/2015 
08.53.25 

Hurtigt, men fint, da vi 
har lavet det i 1.g i NV. 

At destilliree 
bioethanol så andre 
stoffer end ethanol 
og vand bliver fjernet, 
og så skal vi 
bestemme 
alkoholindholdet. 

Det er et forsøg til 
vores næste rapport.  Ved det ikke.  

03/03/2015 
08.53.34 

jeg forstår forsøget, så 
præsentationen af 
forsøget var god  

formålet med 
forsøget er at filtrere 
ethanol fra rødvin, og 
på den måde måle 
alkohols procenten i 
rødvinen.  

fordi vi skal lave en 
rapport omkring 
forsøget. vi skal finde 
alkoholsprocenten i 
rødvin  

ethanol og vand har 
forskellige 
kogepunkter, derfor 
kan man filtere 
ethanol fra vand. Det 
er det man udnytter.  

03/03/2015 
08.53.34 

Vi læste beskrivelsen 
igennem, og derefter 
gennemgik Betina det 
med os.  

Vi skal bestemme 
alkoholindholdet i 
rødvin.  

For at få en 
forståelse for 
hvordan man fjerner 
ethanol og vand, så 
skal vi lave en 
rapport for det, så vi 
har styr på det hvis vi 
kommer op i det til 
eksamen.  Ved ikke. 

03/03/2015 
08.53.42 

Mundtligt og skriftligt. 
Mundligt gennemgang af 
K og skriftligt i form af 
øvelsesvejledningen 

Formålet med 
forsøget er at 
destillere bioethanol 
fra de andre stoffer  

For at kunne lave en 
rapport over forsøget  Ved det ikke  

03/03/2015 
08.53.42 

Meget overordnet. Ikke 
detajleret eller noget, vi 
måtte selv læse 
fremgangsmåden.  

At bestemme ethanol 
indholdet i 
bioethanol(rødvin).  

Fordi vi skal lave en 
rapport derom.  

 

03/03/2015 
08.53.55 

Via en 
forsøgsvejledning, og K 
havde også lavet 

At bestemme 
alkoholindholdet i 
bioethanol. 

Fordi vi skal lave en 
rapport.  Ved ikke 
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forsøgsopstillingen.  

03/03/2015 
08.53.56 

K Præsenterede det for 
os samlet, efter vi fik 
udleveret en 
gennemgang af forsøget 
på papir.  

At bestemme 
alkoholindholdet i 
den destillerede 
ethanol/vand-
blanding.  

Fordi det er til en 
rapport.  Ved ikke.  

03/03/2015 
08.54.03 

Vi fik præsenteret det 
godt. Dejligt at alle fik en 
øvelsesvejledning - så 
man kan tage noter 
undervejs.  

At bestemmelse af 
alkoholindhold i 
bioethanol.  

Fordi vi skal lave en 
rapport omkring 
forsøget.  

Ethan bliver til Ethanol 
når den får sat en OH 
gruppe på.  

03/03/2015 
08.54.07 

Jeg forstod det, og det 
var fint præsenteret 

At bestemme 
alkoholindholdet i 
bioethanol. 

Fordi vi skal lave en 
rapport, og finde 
alkohol procenten i 
rødvin 

Ethanol og vand har 
forskellige 
kogepunkter  

03/03/2015 
08.54.07 

Vi fik en 
øvelsesvejledning som vi 
skulle læse igennem, og 
derefter forklarede vores 
lærer hvad man skulle, 
og hvad der var vigtigt, 
samt hun viste os 
opstillingen. 

Bestemme 
alkoholindhold i 
bioethanol. 

Vi skal lave rapport 
over forsøget. det ved jeg ikke 

03/03/2015 
08.54.08 

Vi blev præsenteret for 
forsøget både mundtligt 
og skriftligt.  
K gennemgik lige hurtigt, 
hvad der skulle ske. 

Formålet er at 
destillere bioethanol 
og bestemme 
alkoholindholdet  

Da vi skal udføre en 
rapport over forsøget  Ved ikke 

03/03/2015 
08.54.21 

Vi fik kort præsenteret 
forsøget af K, med 
henblik på formål og 
fremgangsmåde.  

Formålet er at 
destillere bioethanol 
så andre stoffer end 
ethanol og vand 
bliver fjernet.  Ved ikke Ved ikke  

03/03/2015 
08.54.21 

Kort præsentation af 
formålet og hvad vi skal 
være mest 
opmærksomhed på  

Formålet er at 
bestemme 
alkoholindholdet i 
bioethanol (vin), samt 
at destillere 
bioethanol så andre 
stoffer end ethanol 
og vand bliver fjernet  Ved ikke Ved ikke rigtig 

03/03/2015 
08.54.41 

K fremførte opstillingen 
af forsøget og forklarede 
step for step hvad vi 
skulle gøre. 

at bestemme 
alkoholindholdet i 
den destillerede 
ethanol/vand-
blanding 

opvarme rødvin så 
vand og ethanol 
bliver fordampet over 
i en anden kolbe ved ikke. 

03/03/2015 
08.54.51 

Kort præsentation af 
forsøget og 
vejledningen. 

Formålet med 
forsøget er at 
bestemme 
alkoholmængden i 
bioethanol. I dette 
forsøg bruger vi 
rødvin.  Ved ikke Alkohols kogepunkt 

03/03/2015 Vi fik en At destillere Vi udfører forsøget, Man kan destillere 
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08.55.13 øvelsesvejledning, så vi 
kunne læse det selv. 
Derudover havde K lavet 
opsætningen af kolber 
osv., så man kunne se 
hvordan det skulle se ud.  

bioethanol og 
bestemme alkoholen 
i det.  

da vi skal lave en 
individuel rapport om 
det.  
 
Plus at Bettina siger 
vi skal, hun er jo 
lærer. 

rødvin og få adskilt 
vand og ethanol i en 
anden beholder.  
Det er en 
gæringsproces så vi 
skal fjerne de andre 
væsentlige ting fra 
gæringsprocessen. 

03/03/2015 
08.56.11 fint. 

at skille ethanol samt 
lidt vand fra rødvin 

for at lære hvordan 
man destillerre 

 

03/03/2015 
08.56.27 

Ved tavlen var der en 
præsentation mens vi 
kunne kigge i 
øvelsesvejdlednignen 

at bestemme 
indholdet af ethanol i 
vinen 

For at få en 
forståelse for 
komponenterne og 
prøve at finde 
ethanolindholdet 

Carbonhydrider og 
hydroxy grupper. 
Alkoholler og densitet.  
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Bilag 8 - Spørgeskema efter forsøg alkohol i bioethanol 

Tidsstempel 
Hvad var formålet med 
forsøget? Hvad viste jeres resultater? 

Passer jeres 
forsøgsresultater med 
teorien? 

Hvad var 
dit udbytte 
af forsøget 
efter din 
egen 
mening 
1-5. 5 
højest 

03/03/2015 
09.33.36 At fjerne ethanol og vand 

vores forsøg gik galt, da der 
kom vin i kolben. 

 
5 

03/03/2015 
09.33.38 

Det var at fjerne vand og 
ethanol fra rødvinen 

Det gik lidt galt, da der kom 
rødvin med ud.  

 
4 

03/03/2015 
09.34.16 

At bestemme 
alkoholindholdet i rødvin, 
hvor vi fjernet ethanolet 
fra det.  

I starten så vi tydeligt at 
ethanolen blev fjernet, 
men så kogte rødvinen 
over, og kom med i i, så 
vores forsøg gik i stykker.  Det ved vi ikke.  4 

03/03/2015 
09.52.28 

Vores formål var at 
adskille ethanol fra de 
andrs stoffer.  

Vi nåede ikke at blive 
færdig med forsøget.  Ved ikke  1 

03/03/2015 
09.52.37 finde massen af ethanol 

At ethanol vejer mere end 
vand ja 4 

03/03/2015 
09.53.02 

Formålet med forsøget 
var at bestemme 
indholdet af Bioethanol i 
rødvin.  

Vi nåede ikke at blive helt 
færdige.  Det ved jeg ikke.  3 

03/03/2015 
09.53.03 

At destillere ethanolen fra 
vinen og derefter finde 
densiteten af ethanolen. 

at ethanol er lettere end 
vand 

har ikke nået at kigge på 
teorien. 4 

03/03/2015 
09.53.15 

At bestemme mængden 
af ethanol i bioethanol 

At mængden af ethanol er 
mindre end vand 

Nåede ikke at læse 
teorien 5 

03/03/2015 
09.53.18 At få ethanol ud af rødvin At der kom ethanol ud ja 4 

03/03/2015 
09.53.23 at destilere vin 

At der der kom ethanol 
ud ja 4 

03/03/2015 
09.53.28 

At få ethanol skilt fra 
rødvinen.  

Vi nåede ikke at blive 
færdige.  Pas. 4 

03/03/2015 
09.53.52 

Formålet med forsøget 
var at adskille ethanol fra 
resten af væsken 

At ethanol vejer mindre end 
vand Ja 4 

03/03/2015 
09.54.08 

Vi skal bestemme hvor 
meget alkohol der er i 
vinen.  

At der kom ethanol (med 
lidt vand) ud i 
målekolben.  
Vandet med ethanol 
vejede mindre end det 
rene demineraliserede 
vand.  

Det nåede vi ikke rigtigt, 
da vi fik resultaterne til 
pausetid, og derfor ikke 
havde tid til at tænke over 
dem. 5 

03/03/2015 
09.54.14 

Det er det samme som 
før. 
 

Vi fik destilleret ethanol 
fra rød vinen. Derefter 
blandede vi vand i, så vi 

Ja, det lykkedes os at 
destillere ethanolen.  5 
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Vi skulle destillere 
bioethanol og se 
alkoholen i en 
gæringsblanding (rød vin) 

havde nogle tal vi kunne 
bruge til rapporten.  

03/03/2015 
09.54.17 

Formålet ved forsøget 
var at  

  
5 

03/03/2015 
09.54.23 

At bestemme 
ethanolindholdet i vin, og 
adskille ethanol fra vin og 
vand  

Vi nåede ikke at få nogen 
resultater, da vi ikke blev 
færdig med forsøget  

Det ved jeg ikke, da vi 
ikke fik nogen resultater  3 

03/03/2015 
09.54.25 

at filtrere ethanol fra 
vinen og finde alkohols 
procenten  

at der er ethanol i vin, og 
ethanol har et andet 
kogepunkt end vand  ved ikke  4 

03/03/2015 
09.54.38 

at udregne 
ethanolindholdet i en vin. 
Selvom vinen står til 12 
% er det nok højere da 
den har stået længe og 
gæret. 

vi nåede ikke at udregne 
dem 

det vil nok ikke passe 
helt med de 12 % fordi 
den har gæret. men 
teorien stemmer 
overens med vores 
resultat 4 

03/03/2015 
09.54.45 

at bestemme 
ethalnolprocenten i vin  

 
ja 3 

03/03/2015 
09.55.03 

Formålet med forsøget 
var at finde 
alkoholmængden i 
bioethanol (i vores 
tilfælde rødvin) Vores forsøg slog fejl 

 
2 

03/03/2015 
09.55.48 

at måle ethanol indholdet 
i en rødvin. 

vi havde ikke nået at 
udregne dem alle. 

det kommer ikke til at 

passe med de 12% helt 
præcist der var i vinen, 
men tror at når vi har 
udregnet alt vil det et 
ca. tal. 4 

03/03/2015 
09.56.15 

at få ethanol destilerret 
alkohol fra rødvin 

fik ikke fundet frem til 
resultater men kun lavet 
målinger  ja 5 
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Bilag 9 - Spørgeskema efter gennemgang af alkohol i bioethanol ved tavlen 

Tidsstempel Hvorfor udfører I en destillering når alkoholindholdet skal bestemmes 

05/03/2015 
12.21.52 Fordi vi skal kun bruge den rene alkohol, for at man kan bestemme alkoholindholdet  

05/03/2015 
12.21.56 Det ved jeg ikke 

05/03/2015 
12.21.57 For at få den overflødne væsle væk 

05/03/2015 
12.21.59 For at få den rene ethanol ud af hvidvinen, så vi undgår diverse affaldsstoffer.  

05/03/2015 
12.22.02 

For at få den rene alkohol ud af vinen, så der ikke er andre affaldsstoffer eller noget der 
kunne have indflydelse på resultatet. 

05/03/2015 
12.22.09 Ved ikke.  

05/03/2015 
12.22.15 

Fordi vi skal kunne finde alkoholindholdet, og derfor skal have fjernet vand og ethanol, altså 
foretager vi en destillering her. 

05/03/2015 
12.22.53 ethanol har et lavere kogepunkt også er det for at finde alkoholprocenten. 

05/03/2015 
12.22.57 For at finde alkoholprocenten  

05/03/2015 
12.22.58 For at finde alkoholprocenten i vinen 

05/03/2015 
12.22.58 For at finde alkohol procenten  

05/03/2015 
12.23.04 for at finde alkohol%en  

05/03/2015 
12.23.06 For at finde alkoholprocenten 

05/03/2015 
12.23.10 For at finde alkoholprocenten i rødvinen.  

05/03/2015 
12.23.13 Så vi kan skille ethanolen fra vinen og finde alkohol % 

05/03/2015 
12.23.48 

Ethanol har et lavere kogepunkt end vand. Ethanols kogepunkt er på omkring 78 grader 
mens vands er på 100 grader. Vi destillerer så vi næsten kun får ethanol med over i 
måleglasset så vi kan måle alkoholprocenten.  

05/03/2015 
12.23.53 

Da vi skal trække vores ethanolblanding fra massen af vand i målekolben, så vi netop kan 
beregne ethanolen.  

05/03/2015 
12.23.56 

Det gør vi for at finde alkoholprocenten - vi skal have fjernet ethanolen fra de andre 
komponenter i vinen, så vi kan få en relativ ren ethanol blanding. 

05/03/2015 
12.24.06 

da det ikke er ren ethanol der er i kolben men med lidt vand så for vi derfor kan regne på det 
og ved hvor meget der er, så skal vi fylde destilleret vand om til 100ml 

05/03/2015 
12.37.01 Så vi kan skille ethanolen fra vinen og finde alkohol % 
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Bilag 10 - Observationsskema tegner 
Observationsskema  
Klasse:  2t                             Fag: Kemi c                                       Dato: 14/4                               Observatør: HI 

Registrering 

Modulets forløb 
(dets sekvenser, evt. angives 
det, hvilken lektie eleverne 
har for til timen) 

8:00-8:45 Observation Hold 2 – tegner inden besøg i laboratoriet. 

9:50-9:35 Hold 1 – tegner efter besøg i laboratoriet. 

Titrerer på saltvand. Halvdelen tegner hos mig. Den anden halvdel titrerer med 

lærer 

Formål (begrundelse):  
Lærer / Elev 

Undersøge om tegning fremmer forståelsen 

Læringsresurser:  

Skriveordre:  
Mundtlig instruktion / 

Skriftlig instruktion / Ingen 

entydig instruktion 

K gennemgår fremgangsmåden for eleverne.  

Jeg introducerer tegning for den anden halvdel. Ingen hjælp til teori. 

 

Opgave med elevtid? 
Hvis dette er tilfældet: angiv 
hvilke kompetencemål 
opgaven ifølge læreren skal 
honorere 

 

Medier og modaliteter: 
 

Tegning. Holdet har ikke prøvet at tegne før 

Opgavegenrer: 

Feltets egne betegnelser, 

hvis ingen, vores egne 
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Skrivehandling: 
Feltets egne betegnelser, 
hvis ingen, vores egne  

 

 

Fortælling 

Skrifthændelse:  
Beskrivelse af 

situationer, hvori 

skriftlige aktiviteter 

indgår  

 
 
 
De skal udfylde et observationsskema mens forsøget kører. Nedskrive hver observation og 
forklare hvad der sker. 
 
 

 

Publikum / modtager  
Eleverne modtager opgaven med lidt forundring. Tegne hvorfor det. De begynder at opdage at 
det ikke er så nemt ca. 10 min. Inde i modulet. 
 

 

Andet / Kontekst 
 

 

Næsten alle har læst hjemme. 3 sider teori om titrering. Teorien gengives i øvelsesvejledningen 
dog i forkortet udgave. Observere at flere af eleverne tager der kemibog frem til hjælp.  
4 drenge begynder at fjolle lidt. De er ved at gå i stå i teorien.  
Efter ca. 15-20 min er de færdige med at tegne teorien. Ingen spurgte om hjælp til teorien. De 
hjælper lidt hinanden ved at sige hvad de har tegnet (de 4 drenge) De begynder på 
fremgangsmåden. Får et enkelt spørgsmål om hvad en burette er. Drengene begynder at 
kommentere hinandens tegninger. Se hvordan jeg har tegnet… osv. 
Den halvdel der har udført forsøget skal nu tegne teorien. De er mere højtrystede. Virker lidt 
mere udfordret på opgaven. Flere viser tegn på usikkerhed på opgaven. Skulle tro det ville være 
nemmere. 
Efter 10 min bliver der mere ro på. De føler sig mere tryk med udfordringen nu. 
En pige spørger hvordan vil du tegne ækvivalenspunktet. Hun svarer jeg vil Evador og et punkt. 
Hun indrømmer at hun ikke ved hvad det er. 
De fleste har også kigget på det hjemme. 
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Bilag 11 - Elevernes observationsskema hold 1 

Observationsskema eksperiment  

Hold nr.: 1 

Gruppemedlemmer: M, L og J.  

Hvad er formålet med øvelsen? 

At finde ud af hvor meget salt der er i havvand.  

 

Titrering af 
saltvand 
 

Hvad ser du? Hvorfor sker der 
en forandring? 

Hvad betyder 
det? 

Resultat (antal 
ml tilsat 

sølvnitrat) 
 

Observation 1 Inden titreringen 
startes er væsken 
klar gul, da 
dråberne tilsættes 
bliver væsken 
mælkeagtig men 
gul. Vi ser den gule 
væske blive rød og 
der dannes 
bundfald.   
 

Fordi vi kommer 
sølvnitrat ned i 
kolben.  

At der dannes 
bundfald.  

7,8 ml.  
 

Observation 2  
 

  7,9 ml.  

Observation 3  
 

   

Observation 4  
 

   

Observation 5  
 

   

Observation 6  
 

   

Observation 7  
 

   

 

Observationsskema eksperiment  

Hold nr.: 1 

Gruppemedlemmer: M, E, C, I 

Hvad er formålet med øvelsen? At bestemme saltindholdet i en ukendt saltopløsning ved en titrering.  
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Titrering af 
saltvand 
 

Hvad ser du? Hvorfor sker der 
en forandring? 

Hvad betyder 
det? 

Resultat (antal 
ml tilsat 

sølvnitrat) 
 

Observation 1 Gul væske m. 
magnet 
 

Fordi vi har 
kommet 5 dråber 
caliumchromat i 
opløsningen 

Farveskift, så vi kan 
se når der dannes 
bundfald senere i 
forsøget 

 

Observation 2 Væsken blev hvid  
 

Fordi vi tilsætter 
sølvnitrat 

At der dannes 
bundfald 

Fra 0,2 mL 

Observation 3 Væsken bliver rød, 
der hvor 
sølvnitratet 
rammer 
 

Vi tilsatte mere 
sølvnitrat 

Der dannes 
bundfald 

2,5-3mL 

Observation 4 Væsken bliver let 
rød 
 

Vi tilsatte mere 
sølvnitrat 

Der dannes 
bundfald 

7,5mL 

Observation 5 Der kom hvidt 
grums til syne 
(bundfald) 

^ ^  ^ 

Observation 6     

Observation 7  
 

   

 

Observationsskema eksperiment  

Hold nr.: 

Gruppemedlemmer: ? 

Hvad er formålet med øvelsen? 

 

Titrering af 
saltvand 
 

Hvad ser du? Hvorfor sker der 
en forandring? 

Hvad betyder 
det? 

Resultat (antal 
ml tilsat 

sølvnitrat) 
 

Observation 1 I kolben ser vi 
farven Gul, der 
kommer af det 
giftige stof K2CrO4 
 

Der tilsættes 
sølvnitrat ned i 
kolben, og efter en 
mængde af 
sølvnitrat ændre 
stoffet farve. 

Det betyder at der 
sker en reaktion. 

4 ml.  

Observation 2 Jeg ser en orange Fordi vi har tilsat Når farven bliver 7,4 ml.  
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farve. 
 

nok sølvnitrat til at 
stoffet ændre 
farve. 

ændret betyder 
det at der ikke er 
mere natriumklorid 
tilbage.  

Observation 3  
 

   

Observation 4  
 

   

Observation 5  
 

   

Observation 6  
 

   

Observation 7  
 

   

 

Observationsskema eksperiment  

Hold nr.: 1 

Gruppemedlemmer: J, A og F 

Hvad er formålet med øvelsen? 

at bestemme saltindholdet i en ukendt saltopløsning ved en titrering (kaldet Mohrs titrering). 

 

Titrering af 
saltvand 
 

Hvad ser du? Hvorfor sker der 
en forandring? 

Hvad betyder 
det? 

Resultat (antal 
ml tilsat 

sølvnitrat) 
 

Observation 1 Saltvandet er 
blevet gult og 
grumset. 
 

Vi tilfører sølvnitrat At der dannes 
bundfald 

3 ml indtil videre 

Observation 2  
Saltvandet får en 
snært af rød farve 

Fordi at der ikke er 
så mange Cl ioner 
tilbage så 
sølvnitraten 
reagere med 
kalium chromat 

 6 ml indtil videre 

Observation 3  
Blandingen har 
skiftet farve til rød  

Der er ikke flere Cl 
ioner for 
sølvnitraten til at 
reagere med og 
der for reagere den 
med Kalium 
Chromat.  

At den skifter farve 
til rød 

8 ml. 
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Observation 4  
 

   

Observation 5  
 

   

Observation 6  
 

   

Observation 7  
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Bilag 12 - Elevernes observationsskema hold 2 

Observationsskema eksperiment  

Hold nr.: 2 

Gruppemedlemmer: A og I  

Hvad er formålet med øvelsen?  At bestemme saltindholdet i en ukendt saltopløsning ved en titrering.  

 

 

Titrering af 
saltvand 
 

Hvad ser du? Hvorfor sker der 
en forandring? 

Hvad betyder 
det? 

Resultat (antal 
ml tilsat 

sølvnitrat) 
 

Observation 1 Jeg ser 
saltopløsningen 
blive gul 
 

Det bliver gult fordi 
vi tilsætter 5 dråber 
kalium chromat. 

Det betyder at 
blandingen bliver 
giftif, og væsken 
skifter farve. 

 

Observation 2 Vores 
saltopløsning bliver 
rød da der bliver 
tilsat en hvis 
mængde 
sølvnitrat. 
 

Der sker en 
forandring da der 
bliver tilsat 7.6 ml 
sølvnitrat.  

Det betyder at der 
bliver dannet et 
rødt bundfald.  

7.6 

Observation 3 Vi kan observere at 
der kommer hvide 
klumper, når der 
bliver tilsat en hvis 
mængde 
sølvnitrat.  
 

Der gør der fordi at 
sølvnitrat sammen 
med 
saltkoncentrationen 
danner et bundfald 
af sølvchlorid 

Det betyder, at der 
bliver dannet 
sølvchlorid, som 
ligger som en form 
for bundfald i 
væsken.  

7 

Observation 4  
 

   

Observation 5  
 

   

Observation 6  
 

   

Observation 7  
 

   

 

Observationsskema eksperiment  

Hold nr.: 2 
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Gruppemedlemmer: E, M, L, E  

Hvad er formålet med øvelsen? 

At bestemme saltindholdet i en ukendt saltopløsning ved en titrering  

 

Titrering af 
saltvand 
 

Hvad ser du? Hvorfor sker der 
en forandring? 

Hvad betyder 
det? 

Resultat (antal 
ml tilsat 

sølvnitrat) 
 

Observation 1 Havvandet bliver 
gult 

Da vi har tilsat 
kaliumchromat 

At det er en 
indikator, så vi kan 
se når der sker en 
reaktion i 
opløsningen 

 

Observation 2  
Væsken skifter 
farve fra gul til rød 
 

Vi har fundet 
ækvivalenspuntet  

Cl- ioner er 
opbrugt, og de 
tilsatte Ag+ ioner 
reagerer med 
CrO4

2- 

7,5 mL  

Observation 3  
 

   

Observation 4  
 

   

Observation 5  
 

   

Observation 6  
 

   

Observation 7  
 

   

 

 

Observationsskema eksperiment  

Hold nr.:2 

Gruppemedlemmer: K, F og M  

Hvad er formålet med øvelsen? At se hvor meget salt der er i havvand  

 

Titrering af 
saltvand 
 

Hvad ser du? Hvorfor sker der 
en forandring? 

Hvad betyder 
det? 

Resultat (antal 
ml tilsat 

sølvnitrat) 
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Observation 1 Havvand får gullig 
farve  
 

Vi tilfører 
kaliumcromat  

Den skifter farve, 
og vi er klar til 
næste fase af 
forsøget   

Det resultat kender 
vi ikke endnu  

Observation 2 Gullig væske bliver 
rødlig  
 

Vi tilfører sølvnitrat  Vi får dannet et 
bundfald, som er 
rødt.   

Vi tilsatte 7.8 ml 
sølvnitrat.  

Observation 3  
 

   

Observation 4  
 

   

Observation 5  
 

   

Observation 6  
 

   

Observation 7  
 

   

 

 

Observationsskema eksperiment  

Hold nr.:2 

Gruppemedlemmer: S, A, H og M 

Hvad er formålet med øvelsen? 

 

Titrering af 
saltvand 
 

Hvad ser du? Hvorfor sker der 
en forandring? 

Hvad betyder 
det? 

Resultat (antal 
ml tilsat 

sølvnitrat) 
 

Observation 1 Væsken er klar  
 

Der er saltvand i   

Observation 2 Væsken er gul 
 

Der er kommet 
kaliumchromat i 

  

Observation 3  
Der kommer 
bundfald, den gule 
farve bliver hvidlig 

Fordi sølv og chlor 
ioner bindes. 

  

Observation 4  
Der kommer en 
orange plet der 
hvor 
sølvnitratdråben  
rammer 
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Observation 5  
Når der ikke er 
flere frie chlor 
ioner  bliver farven 
rød 

Der dannes 
sølvchromet 

 7,2 mL 

Observation 6  
 

   

Observation 7  
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Bilag 13 - Øvelsesvejledning titrering af saltvand 

Titrering af saltvand 

Formål 

At bestemme saltindholdet i en ukendt saltopløsning ved en titrering (kaldet Mohrs titrering).  

 

Teori 

For at kunne bestemme saltkoncentrationen i havvand, bestemmes chloridkoncentrationen i den vandige 

opløsning ved titrering med en sølvnitratopløsning. Titreringsreaktionen har følgende reaktionsskema:  

Ag+(aq) + Cl-(aq)   AgCl(s)  

Der anvendes en kendt koncentration af sølvnitrat, og når ækvivalenspunktet er nået, er der tilsat præcis 

lige så mange sølvioner som der var chloridioner i opløsningen. For at kunne bestemme ækvivalenspunktet, 

tilsættes der inden titreringen lidt af en opløsning af K2CrO4 (kaliumchromat). CrO4
2- fungerer som 

indikator. Når titreringsreaktionens ækvivalenspunkt passeres, dannes der et blivende rødt bundfald af 

sølvchromat:  

2Ag+(aq)    +    CrO4
2-(aq)    Ag2CrO4(s)  

    gult        rødt bundfald  

Hvis man til en opløsning, der indeholder både Cl- og CrO4
2- tilsætter AgNO3(aq), vil Ag+- ionerne helst 

reagere med Cl-, og først når alle Cl- er brugt op, reagerer de tilsatte Ag+-ioner med CrO4
2-. Da Ag2CrO4(s) er 

rødt, mens AgCl(s) er hvidt, kan man tydeligt se, hvornår der dannes bundfald af Ag2CrO4. 

Når volumenet af sølvnitrat, der er ækvivalent med chloridion-mængden, kendes, kan man beregne 

saltkoncentrationen i havvandet.  

 
Apparatur    Kemikalier 

100 mL konisk kolbe   Saltopløsning med ukendt koncentration 

100 mL bægerglas   0,1 mol/L K2CrO4 

5 mL pipette    0,10 mol/L AgNO3 

Burette i stativ med klemmer   

Tragt 

Magnet  
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Forsøgsopstilling 

 

 

Fremgangsmåde 

Forsøget udføres to gange! 

 Afmål 5,0 mL saltopløsning med pipette og overfør det til en 100 mL konisk kolbe.  

 Tilsæt 5 dråber kaliumchromat-opløsning til saltopløsningen, så den bliver gul (i stinkskab). 

Kaliumchromat er giftigt - brug handsker. 

 En burette fyldes med 0,10 mol/L AgNO3-opløsning. Evt. luftbobler i spidsen fjernes ved at vippe 

buretten eller åbne hanen.  

 Sørg for at væskeoverfladen er ved 0 mL. Lad evt. overskydende væske løbe ud i et lillebægerglas. 

 Start magnetomrøreren og tilsæt dråbevis sølvnitratopløsning til kolben med saltopløsningen indtil 

en enkelt dråbe giver en blivende rødlig/orange farve. Det er vigtigt at være præcis.  

 Aflæs på buretten hvor meget sølvnitrat-opløsning, I har anvendt og noter det i skemaet. 

 Gentag forsøget, da der skal laves dobbeltbestemmelse. 

 Spørg K hvad koncentrationen af saltprøven er. 

 

 

 

Burette med titrator 

Konisk kolbe med titrand (det, der skal 

analyseres + indikator) 

Magnetomrører 
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Resultater 

Volumen 0,100 M AgNO3 

Titrering 1 Titrering 2 

  

Efterbehandling 

1. Beregn det gennemsnitlige tilsatte volumen sølvnitrat ved ækvivalenspunktet i liter.  

2. Beregn stofmængden af sølvioner, der var tilsat ved ækvivalenspunktet.  

3. Hvilken stofmængde af chloridioner svarer det til? 

4. Hvad er stofmængdekoncentrationen af salt i de 5 mL vand? 

5. Hvis vi antager, at alle chloridioner kommer fra natriumchlorid hvad er så massen af salt (NaCl) i 

havvandsprøven? 

6. Beregn masseprocenten af natriumchlorid i havvandet (densiteten for havvandet sættes til 1,0 

g/mL)? 

 

Diskussion 

Forklar med ord og ligninger hvorledes beregningerne ovenfor udføres, og hvorfor du gør, som du gør (du 

må meget gerne gøre dette under efterbehandlingen). 

Hvorledes stemmer resultatet af den ukendte saltopløsning overens med den teoretiske koncentration 

(den Bettina oplyser)? 

Beregn afvigelsen i procent ved følgende formel: 

måleværdi-teoretiskværdi
afvigelsei procent= ×100%

teoretiskværdi
 

Hvordan kan man forklare eventuelle forskelle (fejlkilder)? 

Sammenlign den beregnede masseprocent med nedenstående værdier:  

Referenceværdier(NaCl): Nordsøen 3,5 % Kattegat 2,0 % Øresund 1,5 % Bælterne 1,5% Vestlige Østersø 0,8 

% Søerne 0,005-0,01 % Det Døde Hav 32% 

 

Konklusion 
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Bilag 14 - Spørgeskema efter titrering 

Tidsstempel 
Hvad var formålet med 
forsøget? 

Hvad viste jeres 
resultater? 

Passer jeres 
forsøgsresultater med 
teorien? 

Hvad var 
dit udbytte 
af forsøget 
efter din 
egen 
mening 

Hold 
nr 

16/04/2015 
10.18.36 Tester 

    

16/04/2015 
13.13.58 

At bestemme saltindholdet 
i en ukendt saltopløsning 
ved en titrering.  

7,8 mL - titrering 1 
 
7,9 mL - titrering 2 Pas.  3 1 

16/04/2015 
13.15.16 

At bestemme saltindhold i 
havvand ved titrering  

At vi måtte tilsætte 
7,5mL AgNo3 for at 
opløsningen skiftede 
farve, og hermed at cl- 
er opbrugt.  
Herefter kan 
saltinholdet bestemmes  Ved ikke 3 2 

16/04/2015 
13.15.25 

At bestemme saltindholdet 
i en opløsning i form af 
titrering.  

At der skulle ca. 7.5 mL 
sølvnitrat i opløsningen 
før opløsningen skiftede 
farve.  Ved ikke  4 2.T 

16/04/2015 
13.15.38 

At finde ud af hvor meget 
salt der var i havvandet.  ved jeg ikke  

 
2 1 

16/04/2015 
13.16.15 

At finde ud af hvor meget 
salt der var i havvandet.  

Jeg ved ikke hvor 
meget salt der var i 
havvandet.  

 
3 1 

16/04/2015 
13.16.54 

Når man har lavet forsøget 
har man som resultat, den 
mængde af sølvnitrat man 
brugt. Ud fra det kan man 
bestemme saltondholdet. 

Vi brugte 7,2 ml 
sølvnitrat.  

Svært at sige da vi ikke 
nåede at udregne 
saltindholdet, men det 
vi observerede stemte 
over ens med hvad vi 
vidste der skete. 4 2 

16/04/2015 
13.18.13 

At bestemme saltindhold i 
en ukendt saltopløsning 
ved en titrerinng. 7, 2 ml 

 
2 1 

16/04/2015 
13.18.46 Titrere salt i havvand  Vand 

 
4 2.T 

16/04/2015 
13.19.17 

Formålet med forsøget var 
at bestemme saltindholdet 
i en opløsning 

At man ca. skulle bruge 
7,5-7,6 mL sølvnitrat for 
at nå 
ækvivalenspunktet 

 
4 2 

16/04/2015 
13.19.19 

At bestemme salt 
koncentrationen i 
havvand.  

At der skulle bruges 
cirka. 7,5 mL sølnitrat 
for at finde 
ækvivalenspunktet.  

 
3 2 

16/04/2015 
13.21.15 

at finde 
saltkoncentrationen 

har ikke beregnet det 
færdigt, men vi brugte 
7,5 ml før alle cl- var 
brugt op. 

Det ved jeg ikke, har 
ikke lige tjekket endnu. 4 1 

16/04/2015 
13.21.55 Titrering  det blev rødt jep 5 1 
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16/04/2015 
13.22.02 

at bestemme saltindholdet 
i en ukendt saltopløsning.  

vi brugte 7,6 begge 
gange Ja det gør det 4 1 

16/04/2015 
13.22.10 

at bestemme salt 
indholdet i havvand ved, at 
lave en titrering  

at der bliver dannet et 
bundfald. sølvcromat og 
sølvchlorid.  

forsøgs resultater 
passer med teorien, da 
der blev dannet det 
bundfald, som vi havde 
forventet  4 2 

16/04/2015 
13.22.29 

Formålet var at lære at 
titrere.  

Vores resultater viste 
os hvor mange 
sølvnitrat vi skulle 
bruge for at når 
ækvivalenspunktet.  pas.  2 pas 

16/04/2015 
13.22.30 

at bestemme saltindholdet 
i en ukendt saltopløsning 
ved titrering.  

vi brugte ca. 7,5 mL før 
at farven skiftede, og vi 
vidste hvor meget salt 
der var.  Pas 2 1 

16/04/2015 
13.22.59 

Formålet var at bestemme 
saltindholdet i en ukendt 
saltopløsning ved en 
titrering. Vi gjorde det ved 
hjælp af Mohrs titrering 
konceptet.  

Vores resultater viste at 
volumen var på 7,6.  Ja det gjorde det 4 2 

16/04/2015 
13.23.02 

At bestemme saltindholdet 
i en saltopløsningen ved 
titrering  

 
Ja 5 2 

16/04/2015 
13.23.41 

at bestemme saltindholdet 
i en saltopløsning ved en 
titrering  

At der skulle bruges 8 
mL sølnitrat Ja 3 1 
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Bilag 15 - Tegninger før udførelsen eksperiment 

 

Billede A (pige) 

 

5 
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Billede B. Forside og bagside på samme stykke papir (dreng) 

 

4 
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Billede C (dreng) 

1 
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Billede D (pige) 

 

 

 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

I alt 11 

11 

10 

4 
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Billede E (pige) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Bilag 16 - Tegninger efter eksperimentet er udført 

 

Billede F (dreng) 

 

2 
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Billede G (pige) 

 

5 
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Billede H (pige) 

 

1 
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Billede I (pige) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Bilag 17 - Tegne en tekst – side 112-114 i Mygind Basiskemi C. 
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Bilag 18 - Spørgeskema efter titrering af saltvand. 

Tidsstempel 
Hvad var formålet med 
forsøget? 

Hvad viste jeres 
resultater? 

Passer jeres 
forsøgsresultater med 
teorien? 

Hvad var 
dit udbytte 
af forsøget 
efter din 
egen 
mening 

Hold 
nr 

16/04/2015 
10.18.36 Tester 

    

16/04/2015 
13.13.58 

At bestemme saltindholdet 
i en ukendt saltopløsning 
ved en titrering.  

7,8 mL - titrering 1 
 
7,9 mL - titrering 2 Pas.  3 1 

16/04/2015 
13.15.16 

At bestemme saltindhold i 
havvand ved titrering  

At vi måtte tilsætte 
7,5mL AgNo3 for at 
opløsningen skiftede 
farve, og hermed at cl- 
er opbrugt.  
Herefter kan 
saltinholdet bestemmes  Ved ikke 3 2 

16/04/2015 
13.15.25 

At bestemme saltindholdet 
i en opløsning i form af 
titrering.  

At der skulle ca. 7.5 mL 
sølvnitrat i opløsningen 
før opløsningen skiftede 
farve.  Ved ikke  4 2.T 

16/04/2015 
13.15.38 

At finde ud af hvor meget 
salt der var i havvandet.  ved jeg ikke  

 
2 1 

16/04/2015 
13.16.15 

At finde ud af hvor meget 
salt der var i havvandet.  

Jeg ved ikke hvor 
meget salt der var i 
havvandet.  

 
3 1 

16/04/2015 
13.16.54 

Når man har lavet forsøget 
har man som resultat, den 
mængde af sølvnitrat man 
brugt. Ud fra det kan man 
bestemme saltondholdet. 

Vi brugte 7,2 ml 
sølvnitrat.  

Svært at sige da vi ikke 
nåede at udregne 
saltindholdet, men det 
vi observerede stemte 
over ens med hvad vi 
vidste der skete. 4 2 

16/04/2015 
13.18.13 

At bestemme saltindhold i 
en ukendt saltopløsning 
ved en titrerinng. 7, 2 ml 

 
2 1 

16/04/2015 
13.18.46 Titrere salt i havvand  Vand 

 
4 2.T 

16/04/2015 
13.19.17 

Formålet med forsøget var 
at bestemme saltindholdet 
i en opløsning 

At man ca. skulle bruge 
7,5-7,6 mL sølvnitrat for 
at nå 
ækvivalenspunktet 

 
4 2 

16/04/2015 
13.19.19 

At bestemme salt 
koncentrationen i 
havvand.  

At der skulle bruges 
cirka. 7,5 mL sølnitrat 
for at finde 
ækvivalenspunktet.  

 
3 2 

16/04/2015 
13.21.15 

at finde 
saltkoncentrationen 

har ikke beregnet det 
færdigt, men vi brugte 
7,5 ml før alle cl- var 
brugt op. 

Det ved jeg ikke, har 
ikke lige tjekket endnu. 4 1 

16/04/2015 
13.21.55 Titrering  det blev rødt jep 5 1 
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16/04/2015 
13.22.02 

at bestemme saltindholdet 
i en ukendt saltopløsning.  

vi brugte 7,6 begge 
gange Ja det gør det 4 1 

16/04/2015 
13.22.10 

at bestemme salt 
indholdet i havvand ved, at 
lave en titrering  

at der bliver dannet et 
bundfald. sølvcromat og 
sølvchlorid.  

forsøgs resultater 
passer med teorien, da 
der blev dannet det 
bundfald, som vi havde 
forventet  4 2 

16/04/2015 
13.22.29 

Formålet var at lære at 
titrere.  

Vores resultater viste 
os hvor mange 
sølvnitrat vi skulle 
bruge for at når 
ækvivalenspunktet.  pas.  2 pas 

16/04/2015 
13.22.30 

at bestemme saltindholdet 
i en ukendt saltopløsning 
ved titrering.  

vi brugte ca. 7,5 mL før 
at farven skiftede, og vi 
vidste hvor meget salt 
der var.  Pas 2 1 

16/04/2015 
13.22.59 

Formålet var at bestemme 
saltindholdet i en ukendt 
saltopløsning ved en 
titrering. Vi gjorde det ved 
hjælp af Mohrs titrering 
konceptet.  

Vores resultater viste at 
volumen var på 7,6.  Ja det gjorde det 4 2 

16/04/2015 
13.23.02 

At bestemme saltindholdet 
i en saltopløsningen ved 
titrering  

 
Ja 5 2 

16/04/2015 
13.23.41 

at bestemme saltindholdet 
i en saltopløsning ved en 
titrering  

At der skulle bruges 8 
mL sølnitrat Ja 3 1 
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Bilag 19 - Interview kemilærer 2. gang og interviewguide 
Forskerspørgsmål Interview 

Vil undersøge om BT oplevede en forskel i elevernes 
adfærd om de har tegnet eller ikke tegnet 

Kunne du registrere en forskel hos eleverne om de 
havde tegnet eller ikke tegnet? 

Vil undersøge om der er en forskel i elevernes 
spørgsmål til eksperimentet. 

Oplevede du en forskel i elevernes spørgsmål 
omkring eksperimentet? 

 

M: Kan du se en ændring i elevernes adfærd hos dem der havde tegnet og dem der ikke havde tegnet? 
Altså hold 1 og hold 2. 
K: Altså i forhold til, hvordan de udførte tingene? 
M: Ja hvordan de var i laboratoriet. 
K: Det 1 hold spurgte meget til det tekniske. Hvor skal det være og det være, og hvad skal der ske? Mens 
hold 2 var mere, nu kan jeg se, at der kommer den her farve, hvad er det så lige præcis det er? De spurgte 
mere til teorien bag forsøget end det tekniske. Det havde de lidt mere styr på, når de havde siddet og 
tegnet det. 
M: Så du følte ikke, at du skulle hjælpe hold 2 lige så meget med opstillingen? 
K: Begge hold fik en hurtig introduktion, men hold 2 var hurtigere til, at få sat op og komme i gang. 
M: De skal jo også helst have den samme introduktion til det. Nu siger du spørgsmål, at de havde en anden 
type spørgsmål. Dem, som der havde tegnet, havde lidt mere teoretiske spørgsmål. Du sagde, at de spurgte 
hvorfor det blev rødt. Har du andre eksempler på spørgsmål? 
K: Nej kan ikke lige huske det, men de spurgte mere til teorien. Bundfald. Hvad er det for noget bundfald? 
M: Det var måske også et eksempel. 
M: Det havde ikke mere styr på, hvorfor det skete? 
K: Nej det havde de ikke. 
M: Det er lidt interessant.. 
K: Ellers kan det være de har styr på det, så er der jo ingen grund til at spørge om det. Der var en af 
drengene på det andet hold (hold 2) der godt viste, at der blev dannet sølvchromat. Så det kan godt være 
at der var flere, der havde styr på det hold (tegneholdet). 
M: Nu sad jeg i går, og prøvede at læse øvelsesvejledningen igennem med elevøjne. Det er faktisk meget 
interessant. Den er faktisk ret svær at forstå. Vejledningen. Jeg synes der mangler tilskuerioner. Han skriver 
bare sølv og klorid. Hvor bliver de andre af? Det kan jeg også se ud fra deres tegninger, at de måske ikke 
helt er klar over, hvad der sker. Sådan helt præcis. 
M: Jeg synes det er interessant at hold 1 spurgte mere til udførelsen mens hold 2 mere til teorien. 
M: Tak for det 
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Bilag 20 - Interview elever 2. gang og interviewguide 
Forskerspørgsmål Interviewspørgsmål 

Hvordan opfattede de det at pludselig skulle tegne. Hvad tænkte I da jeg sagde at I skulle tegne? 

Hvilken effekt havde det at tegne inden de gik 
laboratoriet. 

Hvilken opfattelse havde I af det eksperimentelle 
arbejde efter I havde tegnet? 

 Teorien  

 Fremgangsmåden 

Bliver de mere opmærksomme når 
observationsskemaer skal udfyldes undervejs 
gennem eksperimentet 

Hvordan var det udfylde observationsskemaerne 
undervejs gennem eksperimentet? Gav det mening 
for jer? 

Hvordan vurderer eleverne udbytte af det 
eksperimentelle arbejde? 

Hvordan vurderer du udbyttet af det 
eksperimentelle (salt i havvand) efter tegning? 

Hvordan opfatter eleverne efterbehandlingen ved 
spillet og efterfølgende tegning? 

Hvordan var det spille spillet og efterfølgende tegne 
det der skete? 

 Bedre forståelse? 

 Giver eksperimentet mening for jer nu? 

Hvad er udbyttet af det eksperimentelle arbejde for 
med og uden tegning 

Hvad synes I forskellen er i på at udføre 
eksperimentelt arbejde med og uden tegning? 

 Udbytte 

 Giver teorien mening 

 Nemmere med tegnet fremgangsmåde 
  

 

M: Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad I tænkte da jeg sagde at I skulle tegne? Den første gang. I skulle 
tegne fremgangsmåden og teorien? 
D: Jeg tænkte, at det er lidt svært at forholde sig til. Hvordan skal man få teori ned på papir. 
M: Tænkte I ikke at det er da noget mærkeligt noget. 
D: Jo. 
P: Jo 
M: Gav det mening for jer senere? 
P: Ja. 
D: Ja, men først efter du fortalte hvorfor. 
M: Begyndte det at give mening for jer, da I sad og tegnede. 
P: Ja 
D: Ja.. Jo… Det giver en bedre forståelse for hvad der sker. 
M: Hvilken effekt synes I så det havde, da I gik ind og lavede eksperimentet bagefter? Hvordan opfattede I 
det da i nu havde tegnet teorien og fremgangsmåden? I forhold til hvordan I plejer at lave det? 
P: Det var meget nemmere. 
M: Hvad var nemmere? 
P: Man viste præcis hvad man skulle gøre. Man havde jo lige siddet med det. 
D: Man viste hvad der ville ske. 
M: Det med det skiftede farve? 
D: Ja. 
M: Er det en fordel at gøre det inden eksperimentelt arbejde? Man kan også gøre det hjemme fra. Det 
kræver selvfølgelig lidt mere arbejde af jer. 
D: På længere sigt ville det nok. Tror jeg. 
P: Det kommer også an på hvordan man lærer. 
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M: Det er da også en vigtig pointe. K sagde faktisk at det hold der var inde før jer spurgte mere til 
fremgangsmåden. I spurgte mere til det teoretiske. Det er meget interessant. 
M: Så var der det med observationsskemaer som jeg har prøvet. Det er noget helt nyt. Det har jeg ikke 
prøvet før. Hvordan fungerede det? 
D: Man undrer sig mere over hvad der sker i de forskellige stadier. 
M: Havde du det også sådan? 
P: Ja. 
M: Viste I hvad der skete sådan teoretisk, når I havde tegnet inden? Hvis I forstår hvad jeg mener? Hjalp det 
jer til at forstå hvorfor den blev rød? Eller dannet hvidt bundfald? 
P: Jeg fandt først ud af det 2. gang vi tegnede da man fik det repeteret igen. 
D: Samme her. 
M: Er observationsskemaer noget I kan se jer selv bruge? 
D: Ja. 
P: Det vil også være smart at kunne kigge tilbage på. 
M: Hvordan vurderer i salt i havvand sammenlignet med destillation. Hvis I synes der er en forskel? I skal 
ikke sige det hvis der ikke er. Hvordan oplever i forskellen, hvis der er en? 
P: Der er en forskel. Jeg synes det var nemmere at lave det med salt vand. 
D: Men destillering. Det havde vi lavet før. 
M: Nå ja. Det betyder selvfølgelig også noget. 
M: Hvis vi går tilbage til et andet forsøg. Hvor I ”bare” har fået øvelsesvejledningen stukket i hånden og så 
har K lige brugt 5 min på den. 
P: Tegne er den bedste måde at lære det på. 
M: Jeg har lavet det samme med min hf’er. Det siger det samme som jer. 
M: Så kommer jeg til efterbehandling hvor i skulle lave det spil eller animation. I skulle så tegne det 
bagefter. Det virker måske meget banalt, men hvordan var det at spille det og så tegne det bagefter. 
P: Det gav en større forståelse for de teoretiske. 
M: Var det nødvendigt at tegne bagefter. Kunne I have nøjes med at spille det og ikke have tegnet? 
P: Hvis man virkelig gik i dybden med det spil, så havde man nok ikke behøvet at tegne det. 
D: Jeg synes det var en meget god animation. 
P: Det synes jeg også. 
M: I kunne godt have undværet tegningen bagefter? 
D: Ja. 
M: I har måske brugt lidt længere tid end andre? Jeg kan se på nogle af tegninger, at ikke alle er med på 
hvad der sker. Eller ikke har gidet. Jeg kan se på jeres tegning hvordan I opfatter spillet. 
M: Hvad hvis jeg havde valgt at bruge det inden forsøget? Det havde måske været endnu bedre? 
D: Det er jo lidt det samme som du havde gjort (tegnet inden forsøg), nu får man bare et billede på af 
molekylerne. 
M: Forskel på at tegne en tekst er at jeg kan se at om I har forstået teksten. Det er ikke så vigtigt om I har 
læst hjemme, for I sidder og læser når I tegner. 
M: Jeg så P, at du tog bogen frem mens du tegnede. Det var ikke alle der gjorde det. 
M: Det tror jeg faktisk var det. Tusind tak for hjælpen 
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Bilag 21 - Screenshot af simulation 
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Bilag 22 - Tegninger efter simulation 

 

 

 

Billede A, forside og bagside af papir (pige) 
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Bilag B (pige) 
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Billede C (dreng) 
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Billede D (pige) 

 

 

 


