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Bakgrund

• Laborationer centralt inslag i NV-undervisningen
• Lärares syften med laborationer
• Elevers attityder till laborationer
• Elevers lärande under laborationer
• Få klassrumsstudier

(Abrahams 2009; Abrahams & Millar 2008; Högström, Ottander & Benckert 2006, 2010;
Lunetta, Hofstein & Clough 2007; Toplis 2012)
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Övergripande och närliggande syften

Begreppen övergripande syften och närliggande syften
används för att kommunicera laborationens mål och skeenden.
Övergripande syften - lärarens syfte med lektionsmomenten,
till exempel förmågor som finns uttryckta i styrdokumenten.
Närliggande syften - elevorienterade mål, till exempel kan
laborationsinstruktioner etablera närliggande syften.
Närliggande syften, som inte var planerade eller förutsedda av
läraren, kan även uppstå under själva genomförandet av
momentet.

(Johansson & Wickman 2011; Anderhag, Danielsson Thorell, Andersson, Holst
& Nordling 2014)
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Övergripande och närliggande syften
En av lärarens viktigaste och svåraste uppgifter är att se till att de
närliggande och övergripande syftena blir kontinuerliga med
elevernas aktiviteter under lektionen.
För att nå det övergripande syftet behöver läraren skapa uppgifter
där de närliggande syften som etableras i undervisningen blir
kontinuerliga med det övergripande syftet.

(Johansson & Wickman 2011; Danielsson Thorell, Andersson & Jonsson 2014)
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Rörelse mot lektionens syfte
E3: [pekar till höger i periodiska systemet]: dom här är ädlare…
E5: Aluminium måste vara basiskt från början…

E2: …inte syra bas nu!
E2: Koppar vill ha sju elektroner för att få ädelgasstruktur…
[E3 hämtar läraren]
L: …metalljoner är alltid positiva, koppar är c-u två plus [Cu2+] och aluminium a-l tre
plus [Al3+]
E2: Hur kan koppar ha två plus?
[E3 skriver: Al3+ + Cu → Al + 3 e−]
E3: …jag tror att kopparfolien löses upp
E3: …koppar vill bli till c-u två plus [Cu2+ ]

(Anderhag, Danielsson Thorell, Andersson, Holst & Nordling 2014)
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Rörelse bort från lektionens syfte
E3: man glömmer alltid bort hur man plottar
L: om ni har själva plotten är det bara att sätta igång den i räknaren
E3: man glömmer alltid
[…]

E2: okej vi gör om allt…hallå vad ska vi ha då…..vi ska ha massa…
E3: nej vi behöver våra räknare, vi måste ändå lära oss plotta [En elev ur en annan grupp vill låna en räknare]
[…]
E2: det måste vara en linje, linjärt
E1: vi måste hitta något samband med massan
[E2 och E1 tittar på instruktionerna på tavlan]
[…]
E2: sen sätter vi in den här i…x-värdet var?
E1: accelerationen
E2: accelerationen
[Gruppen fortätter att räkna]
E1: okej
[E3 visar på sin räknare och frågar de andra hur man ska göra]
[E2 visar (tar elevens räknare)]

E3: du får ju en linje, jag får ju inte…

(Anderhag, Danielsson Thorell, Andersson, Holst & Nordling 2014)
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Resultat

• Hur kan man som lärare se det lärande som sker i
klassrummet?
• Tillfälligheters betydelse för lärandet
• Förväntat och faktiskt lärande
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