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KEMI OCH MAT
I TEORI OCH PRAKTIK
Didaktiska och laborativa uppgifter för
kemiundervisningen
Karolina Broman, Umeå universitet
Jenny Olander och Cecilia Stenberg, KRC

PRESENTATION AV OSS OCH
PASSETS INNEHÅLL
Kemilärarnas resurscentrum, KRC vid Stockholms universitet:
http://www.krc.su.se
• Jenny Olander och Cecilia Stenberg
• Laborationspass om energidryck
• Kemiolympiaden om choklad och kaffe
Karolina Broman, Umeå universitet
• Lärarutbildare och kemididaktiker
• Sätta kemin i ett sammanhang, exempelvis mat
• Kemisamfundets utbildningsnämnd,
NATDID: https://liu.se/forskning/natdid
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KEMIDIDAKTIK
• Forskning om undervisning och lärande i kemi
• Tre lärandedomäner
1. Kognitiva aspekter
2. Affektiva aspekter
3. (Psykomotoriska aspekter)
Vetenskap och Beprövad erfarenhet
- Det här visste jag redan!

KEMI OCH MAT –

FRÄMST

I TEORI

• Att sätta kemiämnet i ett sammanhang, ex mat
• Kontextbaserad kemi
• Kontextbaserade kursplaner i Tyskland, England,
Nederländerna, Israel, USA
• Utmaning: bedömning och betygssättning
• Skapa kontext-baserade
kemiuppgifter
• Både kognitiva och affektiva aspekter

2

2017-11-26
Explosive
chemicals
”Violent and
spectacular context”
Only of interest for
boys

VARFÖR JUST MAT?
ROSE Relevance of Science Education, https://roseproject.no
• Gamla resultat
• Relevant
• Intressant

What to eat to
keep healthy
and fit

”Body and health”
Girls’ interest,
growing gender
difference

Svein Sjøberg and Camilla Schreiner: The ROSE project. Overview and key findings
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KEMI OCH MAT
Inspiration från (gamla och nya) böcker
• Matmolekyler: kokbok för nyfikna av Lisa Förare Winbladh, Malin Sandström
• Food pharmacy: en berättelse om tarmfloror, snälla bakterier, forskning och
antiinflammatorisk mat av Mia Clase och Lina Nertby Aurell
• Livsmedelsvetenskap av Annica Nylander m fl (Studentlitteratur)
• Glass för kemister av Ulf Ellervik (tillsammans med hans övriga böcker)
• Näring och hälsa av Ulla Johansson och Anna Blücher (Studentlitteratur)
• Kemi & biologi i maten av Bo Furugren (kan vara svår att få tag på idag)
• Serien om den tekniske kocken, tre böcker av Per Olof Hegg och Rikard
Nilsson
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ÖNSKEMÅL KEMIUPPGIFTER
• Uppgifter som mäter det man vill mäta, bedömer det man vill
bedöma
• Anknytning kurs-/ämnesplaner
• Centralt innehåll och kunskapskrav
• Högre kunskapsnivåer, jfr t ex Blooms taxonomi, mer
utvecklade och avancerade taxonomier
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ÖPPNA UPPGIFTER
• Resultat från min forskning – eleverna anser att det i kemi
alltid finns ”ett rätt svar”, ett svar som läraren ”vill ha”
• Naturvetenskapliga fenomen har inte ”ett rätt svar”

ÖPPNA UPPGIFTER
• Open-ended problems – algebraic exercises (eng)
• Öppna problem – slutna uppgifter
• Ovant med öppna uppgifter när man inte vet vilket ”det rätta
svaret som läraren vill ha” är…
• Därför uppfattas det av eleverna som svårt

• Tröskelbegrepp, viktiga att vara medvetna om dessa,
begränsande för eleverna
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MIN FORSKNING
• Tamifluuppgift 2009 – svininfluensan! Relevant!?
Ett läkemedel mot svininfluensa har ofta förekommit i media
under det senaste året. Läkemedlet, Tamiflu, har visat sig
spridas i naturen. Förklara hur detta kan ske. Vilka kemiska
egenskaper har denna läkemedelsmolekyl som gör att den
riskerar att hamna ute i naturen?

• 236 elevsvar
• 9 elevintervjuer
• 5 expertintervjuer (kemiprofessorer)

LÄRDOMAR ATT TA VIDARE
• Strukturformel = kemi!
• Elever söker ”rätta svaret”:
1. streckade bindningar = chiralitet = Neurosedyn
2. lika-löser-lika = vattenlöslig = måste finnas OH-grupp
• Professorer ger breda svar, ex polaritet, pH, redox…
• Elektronegativitet tröskelbegrepp, krävs för att
förklara mer ingående
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UPPGIFTER OMGÅNG 2
• Tamifluuppgiften var intressant/relevant, men varför?
• Vilka ämneskunskaper är viktiga?
• Vilka sammanhang kan passa?
• Fem ämnen (topics): läkemedel, mat, bränslen, fetter, tvål &
rengöringsmedel
• Tre sammanhang (contexts): personlig, samhällelig,
professionell
• Ämneskunskaper (content): organisk kemi, funktionella
grupper och dess egenskaper, löslighet (polaritet,
elektronegativitet)

ENERGIDRYCKER
PERSONLIGT SAMMANHANG
Bland ungdomar har det blivit väldigt populärt med energidrycker som
Monster och Red Bull. De används för att för att öka koncentrationen och
reaktionsförmågan. Energidryckerna innehåller stora mängder taurin
och koffein. Taurin fungerar som signalsubstans i nervsystemet. Koffein
ökar hjärnans energiomsättning och höjer halten av de viktiga
signalsubstanserna dopamin och serotonin i centrala nervsystemet. För
att dessa molekyler ska få en snabb effekt i kroppen, vilka kemiska
egenskaper är viktiga hos taurin och koffein?

Taurin

Koffein
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NYA LÄRDOMAR ATT TA VIDARE
• Strukturformeln fortfarande viktig
• Hur hjälper man eleverna till högre kunskapsnivåer?
• Uppgiftens språk, trigger-words

UPPGIFTER OMGÅNG 3
• Vilka molekyler är intressanta/relevanta (jfr Ulfs presentation igår)?

Teobromin (choklad)

Clostebol (Trofodermin)

jfr med koffein

Molekyl i läppsalvan som

Varför hundar inte kan äta choklad

Therese Johaug använde
(doping)
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FÅR JAG UTNYTTJA ER?
För att skapa uppgifter som ska beforskas måste de vara
genomtänkta och väl strukturerade
• Vilka ämnesområden? Ex choklad, läkemedel…
• Vilka kemiämneskunskaper? Ex organisk kemi (teobromin som
purinderivat), aggregationsformer (när smälter choklad?),
löslighet/polaritet, syra-basjämvikter…
• Vilka sammanhang/kontexter? Personlig, samhällelig och/eller
professionell anknytning
• Öppna uppgifter, ska kunna besvaras på olika kunskapsnivåer
• Språk, trigger-ord
• Hur tror ni elever besvarar dessa öppna frågor?

UPPDELADE GRUPPER
25 minuter per pass, i mindre grupper
9.35-10.00; 10.00-10.25; 10.25-10.50
Återsamling 10.50-11.00
• A. Kontextbaserade kemiuppgifter, hur svarar elever och hur
kan nya uppgifter utvecklas? (Karolina)
• B. Kaffe och choklad: Kemiolympiaduppgifter i undervisningen
(Cecilia)
• C. Laboration: Sockerhalten i energidrycker (Jenny)
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KEMIDIDAKTISKA LÄSTIPS
• NATDID: Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik
https://liu.se/forskning/natdid
• Sammanställning av didaktiska avhandlingar i dessa ämnen
• Professionsvetenskapliga artiklar
• Nordina: https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/index
• Skolverkets lärportal: https://larportalen.skolverket.se/#/
• Kommande tidskrift: The Chemistry Teacher International
• Skolkemi (laborationer): http://chem-www4.ad.umu.se:8081/Skolkemi/
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