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med Kastle-Meyer test 

Björn Olsson 

1. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka olika förmågor som elever utvecklar under 

laborativt arbete i kriminalteknisk vetenskap. Undersökningarna i kriminalteknisk vetenskap utgår 

ifrån samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt innehåll.  

Kursen Naturvetenskaplig specialisering på gymnasiet skall enligt Skolverket (2011) låta eleverna 

fördjupa sig inom ett specifikt kunskapsområde och därmed utveckla sina kunskapförmågor. Det är 

samma kunskapsförmågor som genomgående finns för samtliga naturvetenskapliga kurser på 

gymnasienivå. Universitetslektor Göran Svanelid (2011) har omformulerat dessa kunskapsförmågor 

och det är med dessa omformuleringar som jag ligger till grund för min undersökning. Genom att 

observera och mäta en grupp studenters utveckling av kunskapsförmågor efter genomförande av 

laorationen Kastle-Meyer test. Studien visar att eleverna genom laborationen utvecklar sin 

begreppsliga- och analysförmåga. Samt att de kan visa, när de ska besvara frågor av en öppen 

karaktär, att de även utvecklar den metakognitiva förmågan.  

Uppsatsen undersöker även vilka förmågor som eleverna anser de har utvecklat under kursen. Detta 

undersöks genom att eleverna har genomfört en elevenkät samt med hjälp av elevintervjuer där 

eleverna får förklara vad de har utvecklat under kursens genomförande moment. Studien visar att 

elevernas uppfattning av vilka förmågor som de utvecklar stämmer överens med den 

förmågeutvecklingen som kunde observeras ur ett lärarperspektiv. Studien visar även att genom att 

låta undervisningen utgå från frågor med ett naturvetenskapligt inslag och där momenten inleds med 

laborationer ger eleverna en bra kunskapsbas som de senare kan utveckla djupare förståelse och den 

metakognitiva förmågan. 

Nyckelord 

Vetenskapligt arbetssätt, Kunskapsförmågor, Kastle-Meyer Test  
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2. Inledning 

2.1 Förutsättningar för Kriminalteknisk vetenskap i skolan 
I den nya gymnasiereformen (Gy11), är det genomgående i samtliga kurser att Skolverket (2011) vill 

att eleverna skall fokusera på olika utvecklingsområden. Inom de naturvetenskapliga ämnena är 

dessa utvecklingsområden indelade i fem förmågor enligt nedan: 

Undervisningen i ämnet kemi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Kunskaper om relevanta begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av 
hur dessa utvecklas. 

2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, 
formulera och lösa problem, förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, 
metoder och resultat. 

3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa undersökande arbete samt förmåga att 
hantera material och utrustning. 

4. Kunskaper om kemins betydelse för individ och samhälle. 
5. Förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera samt för att granska och 

använda information. 

(Skolverket, 2011, Läroplan för kemi – Gymnasieskolan, s.3) 

Oavsett om det är en kurs inom fysik, biologi eller kemi så är det samma formuleringar som 

återkommer där endast ämnets namn ändras till respektive kurs. I tillägg till detta finns det möjlighet 

för eleverna att vidare fördjupa sig inom de naturvetenskapliga ämnena genom att läsa en 

naturvetenskaplig specialisering. Då innehållet i kursen naturvetenskaplig specialisering inte är 

definierat, låter Skolverket skolorna själva välja specifika naturvetenskapliga kunskapsområden. 

Utvecklingsområdena ett, fyra och fem är i kursen naturvetenskaplig specialisering generellt 

definierade för att kunna appliceras på vilket fördjupningsområde som helst medan förmågorna två 

och tre innehåller samma formulering som i samtliga naturvetenskapliga kurser på gymnasiet. I 

förmåga tre ligger fokus på att utveckla det naturvetenskapliga arbetssättet. 

Kriminalteknisk vetenskap är det naturvetenskapliga kunskapsområde som behandlar bevisföring vid 

brott. Det kan behandla alla olika delar av naturvetenskap. I Sverige är det Nationellt forensiskt 

centrum (http://nfc.polisen.se/) f.d Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL)( 

http://nfc.polisen.se/om-SKL/SKL-blir-Nationellt-forensiskt-centrum1/) som ansvarar för detta när 

det gäller att säkra bevis vid brott. Exempel på olika typer av kriminaltekniska undersökningar som 

genomförs är:  

 Dna-analys 
 Dokumentanalys 
 Informationsteknik 
 Fingeravtryck 
 Droganalyser 
 Brandundersökningar 
 Miljöpåverkan 
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2.2 Förmågor i naturvetenskap 
Arbetet som lärare inom gymnasiet har förändrats stort mellan de olika läroplanerna LPF-94 

(Läroplan för de frivilliga skolformerna, 1994) och Gy11 (Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 2011). Den största skillnaden är den hur elevernas 

kunskapsmätning betygsmässigt har bytts ut från Godkänt, Väl Godkänt. Mycket Väl Godkänt, till 

E,D,C,B,A. Hur eleven bedöms och hur eleven betygsätts är två olika begrepp som ofta nämns i 

samma andetag. Skolverket (2011) beskriver bedömning som ett redskap för att kunna sätta ett 

rättvist betyg, men främst som ett hjälpmedel för eleven att veta vilka kunskaper som eleven 

förväntas utveckla. Detta synsätt beskrivs som formativ bedömning. 

I det tidigare systemet grundades betyget på elevens inhämtande av fakta samt hur väl eleven kunde 

förklara och utveckla dessa fakta. I det nya betygsystemet ska eleven bedömmas utefter hur väl hen 

bemästrar de olika förmågorna (se ovan). Universitetslektor Göran Svanelid (2011) har genomfört en 

analys av dessa förmågor som skall uppnås och har gjort en omtolkning av Skolverkets(Ibid.) 

förmåger till: 

 Svanelids (ibid.) ”the Big 5”: 

 Analysförmåga: Beskriva orsak och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa 

samband, växla mellan perspektiv, dra egna slutsatser.  

 Kommunikativ förmåga: Samtala, föra diskussioner, motivera, presentera, framföra och 

bemöta argument. 

 Begreppslig förmåga: Förstå innebörden av begrepp, använda dem och relatera dem till 

varandra.  

 Förmågan att hantera information: Söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, 

skilja mellan fakta och värderingar, avgöra källors trovärdighet.  

 Metakognitiv förmåga: Tolka, värdera, ha omdömen, reflektera, avgöra rimligheten, välja 

mellan olika strategier, pröva och ompröva    

(Svanelid, 2011, s.3) 

De definitioner som Svanelid (ibid.) använder för att beskriva elevers kunskapsförmågor stämmer 

överens med de förmågor som Skolverket (2011) efterfrågar. Det som Svanelid (ibid.) kallar 

analysförmåga kan tolkas som det Skolverket menar med förmåga två, men analysförmågan kan 

också beskrivas som kritiskt tänkande. Men de uttryck som Svanelid (ibid.) använder sig av begränsar 

inte analysförmågan till teori utan kan även användas till praktik. När man laborerar finns därför 

goda möjligheter för eleverna att påvisa sin kunskapsförmåga i det praktiska arbetet. Den 

kommunikativa förmågan kan eleverna visa under samtal såväl som under laborationer eller 

rapporter. Den begreppsliga förmågan som Svanelid (ibid.) föreslår är direkt kopplad till förmåga 

nummer 1 hos Skolverket. Svanelids (ibid.) två sista förmågor, förmågan att hantera information och 

den metakognitiva förmågan är väldigt samspelta, med en viss skillnad där den metakognitiva 

förmågan prövas ofta för eleverna i laborativa situationer.  

I och med den nya läroplanen har man i den svenska skolan lyft fram förmågan att analysera och det 

kritiska tänkande skall vara en del av det laborativa arbetet i skolan.  
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2.3 Forskning kring laborativt arbete 
Forskningen om sambandet mellan den analytiska förmågan och laborativt lärande fanns redan för 

ca 2500 år sedan bland de gamla grekerna t.ex Sokrates. Sokratiskt frågande är ett begrepp som lutar 

sig mot att man kritiskt ifrågasätter tankar och idéer genom att ställa frågor och motfrågor. Detta 

tankesätt använde sig Robert Boyle och Sir Isaac Newton av inom de laborativa områdena i kemi och 

naturvetenskap genom att kritiskt granska och ifrågasätta den tidigare vetenskapen 

(www.criticalthinking.org, april 2015). 

Flera nutida forskare anser att det laborativa arbetet är av stor vikt för elever i skolan. I en artikel 

från 2010 i NorDiNa skriver författarna Högström et.al, om hur dagens laborationer i skolan ofta låter 

eleverna pröva på och utveckla laborativa färdigheter, men inte utvecklar deras förståelse för 

naturvetenskapliga följder och fenomen. Vidare diskuteras i artikeln elevernas förmåga att lösa direkt 

ställda problem men hur de ofta får svårigheter att koppla dessa problem till generella teser vilket 

gör att denna typen av laborativt arbete inte ökar begreppsförståelsen hos eleverna. Abrahams & 

Miller (2008) genomförde en studie på en skola i Storbritannien där de upptäckte att nästan samtliga 

laborationer genomfördes som slutna eller receptlaborationer där eleverna fick följa en steg för steg 

mall som förklarade tillvägagångssättet. De märkte där att kritiskt tänkande och diskussioner inte 

återfanns i det laborativa arbetet, vilket i sin tur gjorde att eleverna helt saknade analysförmåga. 

Lärandemålen i laborativt arbete kan enligt Abrahams et.al. (2013) delas in i fyra huvudområden: 

Konceptuell förståelse där eleven ska utveckla en kunskapsbas av naturvetenskapliga koncept som är 

underbyggda med fakta. Den procedurella förmågan som behandlar de beslut som eleven måste 

fatta under en laboration, som t.ex. hur många mätningar måste göras, vilket mönster visar 

resultaten och hur skall uppgiften utvärderas. Process förståelse påvisar elevens förmåga att följa 

instruktioner samt hur eleven bekräftar sitt resultat och värderar felkällor. Det sista huvudområdet 

anser Abraham var den praktiska förmågan där eleven använder sig av vetenskapliga experiment för 

att observera verkliga objekt.  

Jenkins(1999) och Wellington (1998) delar in laborativt arbete i tre huvudområden.  Ett område som 

handlar om att hjälpa elever att förstå naturvetenskapliga begrepp, ett område som utvecklar 

elevernas intresse för naturvetenskap och ett tredje område som handlar om elevernas laborativa 

färdigheter och arbetssätt. 

Kurtén-Finnäs belyser i sin avhandling ”Det var intressant, man måste tänka så mycket: Öppna 

laborationer och V-diagram i kemiundervisningen”(2008) hur vanliga laborationer genomförs i skolan 

idag:  

”I och med att undervisningsmaterialets utformning i hög grad bestämmer undervisningens 

utformning innebär detta i praktiken att de laborationer eleverna utför i allmänhet är s.k. 

kokbokslaborationer. Laborationen handlar i sådana fall ofta mer om att hantera utrustning än om 

tänkandet och utvecklandet av den egna förståelsen för kemi.”   

(Kurtén-Finnäs. 2008. s.7). 

Vidare är Kurtén-Finnäs av den uppfattning att kraven på lärande i samband med laborationer har 

sina brister då eleverna oftast bara får instruktioner tillsammans med omfattande beskrivningar. Hon 
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har även undersökt hur öppna laborationer utan recept instruktioner har påverkat elevernas 

inlärning:  

”Genom att eleverna vid arbetet med öppna laborationer ställs inför problem som de själva måste 

lösa i samarbete med sina kamrater kan laborationerna ge dem upplevelser av att klara kognitiva 

utmaningar.”  

(Kurtén-Finnäs. 2008. s.10) 

Genom att låta det laborativa momentet vara grunden till begreppsförståelsen är det viktigt att 

eleverna uppfattar informationen på ett sätt som gynnar deras inlärning. Driver (1983) menar att 

tanken när eleven genom att utföra ett specifikt moment induktivt kommer att assimilera den nya 

kunskapsteori som är momentets grund. Eleven skall i skolan lära sig att på detta vis arbeta med 

tidigare verifierad forskning för att lära sig se världens fenomen med forskarens ögon. Det Driver har 

funnit är att inom skolan får inte eleven uppfatta kunskapen på sitt egna sätt, med sin egen 

förståelse utan tvingas lära sig kunskapen ur forskares perspektiv. I Julin-Tegelman’s (2005) uppsats 

”Hur kan elevers kritiska tänkande tränas i naturvetenskapliga ämnen- en studie om den öppna och 

den slutna laborationen”- skriver författaren i sin slutsats att eleverna har lättare att lära sig hur ett 

experiment skall konstrueras för att lösa ett problem genom att använda en öppen laborations 

metod medan eleverna utvecklas mer i en orsak-verkans resonemang genom att utföra en sluten 

laboration. Tsarpalis skriver i en artikel från 2009 :   

“Therefore, the inquiry laboratory is more student-centered, contains less direction and gives the 

student more responsibility for determining procedural options than the traditional format. It 

effectively gives students ownership of the laboratory activity, which can result in the students’ 

showing improved attitudes towards laboratories.”  

(Tsarpalis, 2009. s.113) 

Vidare forsätter Tsarpalis att beskriva vilka förutsättningar och krav som följer med ägandeskapet av 

laborationen. Hur ett ägandeskap kräver av studenterna att de måste kunna formulera problemen, 

relatera informationen till tidigare laborationer, beskriva målet med laborationen samt identifiera 

problemen och tillvägagångsättet. 

2.4 Forskning kring laborativt arbete med samhällsperspektiv 
I en studie av Ekborg et.al (2011), så har man tittat på hur man kan öka elevers intresse och 

kunnande genom att utgå från samhällsfrågor i naturorienterande ämnen.  Studien är omfattande 

och resultaten visar hur eleverna, särskilt flickor, uppskattar att arbeta med den typen av fall och 

hävdar att de lärt sig nya fakta under arbetet samt lärt sig att argumentera och söka och granska 

information.  

I Gyllenpalms avhandling (2010) har författaren undersökt hur elever förhåller sig till språket i de 

naturvetenskapliga ämnena. Vid en granskning av elevers tolkning av orden experiment och 

laborationsuppgift har Gyllenpalm funnit att elever anser att experiment är ”lekfulla”, ”roliga”, 

”korta” och ”enkla” i jämförelse med laborationsuppgifter, medan det senare anses vara mer 

omfattande, strukturerade och seriösa. I en studie av Lindahl (2003) finner författaren att elever ofta 

anser att innehållet i naturvetenskap är fixerat och att det endast finns bara ett rätt svar. Genom att 
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använda en samhällsfråga med naturvetenskapligt innehåll får det eleverna att känna sig mer 

delaktig och entusiastiska i frågan. (Sadler, 2009)   

Då kursen naturvetenskaplig specialisering i gymnasieskolan ska behandla ett specifikt 

tillämpningsområde får eleverna djupdyka inom detta naturvetenskapliga område. Eleverna måste 

därför vara pragmatiska i sina laborativa handlingar. Dewey anses vara den största förespråkaren av 

det pragmatiska tänkandet kopplat till handlingen inom pedagogiken enligt Stensmo (1994). Dewey 

ansåg att kunskap inte var något färdigt som vi kan ta till oss utan något som utvecklas tillsammans 

med vårt egna och det kollektiva medvetandet. Verklighet är att förstå vårt medvetandes 

erfarenheter och våra erfarenheter är beroende av den kontext vi befinner oss i. Ett objekt kan 

innebära flera olika saker för vårt medvetande beroende på dess innebörd för kontexten. Dewey 

anser att kunskap konstrueras i relationen mellan tanke och handling. (Stensmo, 1994, s.171)  

Vidare beskriver Dewey vårt tänkande som ett handlingsförlopp och kallar detta förlopp för ett 

reflektivt tänkande. Processen startar när man ställs inför en ny situation. Först skall man identifiera 

vad som skall bearbetas och sedan vad som är problemet. När man har identifierat vad som skall 

bearbetas skapar man en hypotes om vad den nya kunskapen är och hur den passar in i tidigare 

kunskap, därefter prövar man om hypotesen stämmer. Det är under denna process som kunskapen 

bildas. (Stensmo, 1994,s.172) 

2.6 Kriminalteknisk vetenskap som vetenskapligt arbete 
Kriminalteknisk vetenskap har en lång historia som sträcker sig tillbaka till ca 700 

f.kr(http://forensicsciencecentral.co.uk/history.shtml, April 2015) där man har hittat lertavlor, med 

intryckta fingeravtryck, tänkta att användas som betalningsmedel. 

På senare tid har kriminalteknisk vetenskap blivit allt mer populärt genom sitt intåg i televisionen. 

Det finns ett antal olika tv-serier (www.imdb.com) där detta vetenskapsområde är utgångspunkten 

för att lösa brott. Detta har gjort att denna typ av naturvetenskap som används vid en brottsplats har 

blivit mer tillgänglig för personer som i normala fall inte skulle befinna sig vid en sådan plats. Det har 

då öppnat upp en möjlighet att skapa en kurs, inom ramen naturvetenskaplig specialisering på 

gymnasiet, som utgår från ett samhällsdilemma som många är bekanta med men där det 

naturvetenskapliga perspektivet inte är vad gemene man tänker på.  

Just sambandet mellan samhällsfrågor och naturorienterande ämnen är något som kopplas tydligt i 

de förmågor som Skolverket (2012) vill att eleven skall utveckla i kursen naturvetenskaplig 

specialisering. Då det finns en allmän uppfattning att naturorienterade ämnen är väldigt teoretiska 

och komplicerade att förstå, enligt Rogers och Ford (1997), har den studie som Ekborg et.al (2011)  

genomfört märkt hur eleverna uppskattar fall som är kopplade till samhället. De lärare som deltog i 

studien har även märkt att elevernas förmåga att söka och kritiskt granska information var något som 

gynnades av den typen av fallstudier.  

I Svanelids (2011) the Big 5 utgör en del av den analytiska förmågan, hur man skall förklara och 

påvisa samband samt dra egna slutsatser, ett tankesätt som fungerar bra just för den 

kriminaltekniska vetenskapen. I artikeln från 2010 i NorDiNa så skriver Högström et.al, om hur elever 

gärna provar och utvecklar laborativa färdigheter men oftast inte förstår de generella teser och 

naturvetenskapliga fenomen som påvisas i dessa laborationer.  
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Ofta när ett nytt område inom kriminalteknisk vetenskap ska behandlas så genomförs en sluten 

laboration. Detta för att låta eleverna bekanta sig med de instrument som ska användas och för att 

titta på tidigare tillfällen där den aktuella vetenskapsmetoden har använts vid ett fall. Detta liknar 

arbetsområde ett och tre som Jenkins(1999) och Wellington(1998) beskriver. Eleverna behöver 

komma in i det tankesättet och det laborativa arbetet just för att kunna lösa de olika problemen och 

svårigheterna som olika brott kan skapa för att kunna bevisa och lösa dessa. Även den metakognitiva 

förmågan, som Svanelid (ibid.) skriver om, ställs på sin spets då värderingen av de olika spår och 

bevisen som eleverna hittar i de praktiska övningarna måste värderas och rimligheten bedömmas. 

Detta motsvarar det kritiska tänkande som Sokrates var ute efter och som Robert Boyle och Sir Isaac 

Newton arbetade med (www.criticalthinking.org, april 2015).  

Ett område inom kriminalteknik är de studier av blod som man kan utföra. Det finns många olika 

typer av bloddetektion/bestämning som man kan genomföra. Några exempel på dessa är: 

Undersökningen och bestämmandet av blodgruppstyp som blodet tillhör. DNA-profilering genom att 

från blodets celler hitta en DNA-profil och försöka genomföra en matchning för att identifiera vem 

blodet tillhör. Metoden ”Spatter analaysis” som försöker avgöra hur olika spår av blod har 

uppkommit och det finns något som har tagits bort från brottsplatsen.     

En undersökningsmetod som används inom kriminalteknologi är Kastle-Meyer testet. Det är ett test 

som är till för att kunna detektera blod på ytor där det för ögat inte är helt uppenbart att det finns 

blod. Även efter försök till att undanröja/städa undan dessa blodspår går det att finna rester med 

hjälp av Kastle-Meyer testet.  

Kastle-Meyer testet utvecklades i början av 1900-talet 

(https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/pr/160880_unit_2.pdf  - april 2015) där en oxidation av fenolftalein 

i en alkalisk miljö kunde observeras, upptäcktes av Joseph Kastle. Några år senare så observerade 

Erich Meyer att även blodceller kunde skapa denna oxidation. 

3.2 Kemisk Analys – Kastle-Meyer testet 
Att genomföra ett laborativt moment med Kastle-Meyer test som utgångspunkt är fördelaktigt 

utifrån flera olika synsätt. Enligt Skolverket (2011) ska kursen naturvetenskaplig specialisering låta 

eleverna planera, genomföra och tolka laborativt arbete. Eleverna måste få en begreppslig förmåga 

för de olika reagenter som utgör reagensen i testet. Analysförmågan ”förklara och påvisa samband” 

utvecklas då de får en visuell uppfattning om hur man kan detektera blod. Laborationen tillåter även 

elevernas övriga kunskapsförmågor att utvecklas, t.ex. den metakognitiva förmågan. 

Olika varianter av recept för att skapa en Kastle-Meyer lösning finns tillgängligt via internet, det 

recept som jag har valt att använda kommer från en kollega på Rudbecks Gymnasiet i Solna, Anders 

Hansson(bilaga 2). Anders är en gymnasielärare som under flera år har arbetat med en kurs liknande 

den kurs som bedrivs på den gymnasieskola där jag genomfört min studie.  

Ursprungligen så har man använt fenolftalein som en reagens till den oxidationsreaktion man skapar 

för att kunna detektera blod. Men man kan skapa samma detektionseffekt med flera andra ämnen. 

Luminol och malakit är två andra reagensvarianter som uppnår samma mål. Den klassiska 

fenolftalein-detektionen är av olika anledningar en laborationsmetod att föredra, framförallt för dess 

låga detektionsgräns. Under olika testomgångar har en detektion på så låg blodkoncentration som 

0,1vol% kunnat observeras. Tester av de andra detektionsvarianterna så fungerar luminol testet väl 
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under förhållanden där man misstänker blodspår på ett större område där det inte är helt fastställt 

vart blodspåren finns. När eleverna testade denna metod så var det uppskattat. Effekten av luminol i 

ett mörklagt rum skapar luminiscens i kontakt med bl.a. blod. Dock skapas luminiscensen vid kontakt 

med andra katalysatorer som bl.a. urin. Detta gör att tester i badrum ofta skapar förvillande resultat 

där eleverna tror att det kan finnas spår av mycket mer blod än vad som faktiskt hittas. Att använda 

malakit som ett reagens för blod skapar till skillnad från fenolftalein en mer grönblå nyans vid 

reaktion än den klassiska rosa som fenolftalein skapar. När malakiten reagerar i sur miljö och skapar 

en grönblå reaktionsfärg kan det även ske en reaktion med djurceller. Detta gör att det vid 

användning av malakitgrön är ytterst viktigt att använda handskar då det annars finns en risk att 

malakiten reagerar med kroppen och bildar ett cancerogent ämne. 

3.2.1 Tillreda ett Kastle-Meyer Test 

Genom att lösa upp fenolftalein i vatten och göra denna lösning alkalisk oxideras fenolftalein till en 
form som är färglös. Till detta tillsätts en mängd zink som får reduceras så att inte fenolftalein 
återgår till sin grundform (se Bilaga 2).  Denna lösning kan sedan användas för detektion av blod 
genom att blanda denna lösning med 3%ig väteperoxid och det misstänkta provet. Detekteras en 
rosa färgförändring inom 5 sekunder så kan provet betraktas som positivt för blod. Dock så krävs 
vidare undersökning för konfirmation. 
 

3.2.2 Riskbedömning vid Kastle-Meyer test 

Vid det laborativa arbetet för att skapa de olika reagenserna som kan användas för bloddetektion så 

är den huvudsakliga förberedande tillsatsen väteperoxid. Även om detta ämne är utspätt från 30 

vol% till 3% så är det fortfarande en syra och kan skapa missfärgningar, frätskador och obehag vid 

kontakt med huden. Det är därför viktigt att eleverna använder handskar utöver skyddsglasögon och 

labbrock.  

Gällande luminol och fenolftalein så är dessa ämnen inte märkbart farliga att använda. Malakitgrön 

är cancerogent i sur miljö vilket gör att stor försiktighet bör iakttas vid användning. Vid 

förberedningen av malakitgrön är det också bra att använda munskydd då ämnet finfördelas genom 

mortling. Det är därför lämpligt att endast genomföra en laboration med malakitgrön som en 

demonstrationslaboration. 
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3. Syfte 
Inom den kriminaltekniska vetenskapen behöver man inte enbart genomföra det laborativa arbetet 

utan även styrka arbetet genom att motivera de framtagna resultaten för att påvisa och lösa ett 

eventuellt brott. Detta gör att eleverna måste validera både sin metod och sitt resultat. För att kunna 

genomföra denna validering måste de till fullo förstå de naturvetenskapliga teorierna. 

Syftet med undersökningen är att studera elevernas utveckling av det naturvetenskapliga 

arbetssättet och framförallt elevernas förmåga att tolka och redovisa undersökande arbete. Denna 

utveckling undersöks genom en studie i kursen naturvetenskaplig specialisering, där det 

naturvetenskapliga ämnesområdet har valts till Kriminalteknisk vetenskap.  

I den här rapporten undersöks det samband som finns mellan de praktiska momenten inom 

kriminalteknisk vetenskap och hur dessa påverkar förmågorna och de verktyg som elever i gymnasiet 

kommer att behöva efter avslutad skolgång.  

3.1 Frågeställning 
Vilka kunskapsförmågor utvecklar gymnasieelever i undersökande arbete ur ett lärarperspektiv då de 

arbetar med kriminalteknisk vetenskap? 

Vilka kunskapsförmågor i undersökande arbete anser eleverna att de utvecklar i arbetet med 

kriminalteknisk vetenskap?  

3.2 Kastle-Meyer test som analysmetod 
Kastle-Meyer metoden är fördelaktig utifrån flera synsätt som ett analysverktyg för denna studie. 

Laborationens slutna genomförande ger en bra grund för eleverna att utveckla sin begreppsliga 

förmåga. Det är även en laboration som ger eleverna möjlighet att fundera på olika typer av 

användningsområden samt problematiken som följer med testet. Genom diskussioner och frågor kan 

man därför uppfatta elevernas kunskapsutveckling av den metakognitiva förmågan samt 

analysförmåga. 

3.3 Begreppsbestämning 
Kunskapsförmågorna som undersöks är de definitioner som Svanelid (2011) använder: 

 Analysförmåga: Beskriva orsak och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa 

samband, växla mellan perspektiv, dra egna slutsatser.  

 Kommunikativ förmåga: Samtala, föra diskussioner, motivera, presentera, framföra och 

bemöta argument. 

 Begreppslig förmåga: Förstå innebörden av begrepp, använda dem och relatera dem till 

varandra.  

 Förmågan att hantera information: Söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, 

skilja mellan fakta och värderingar, avgöra källors trovärdighet.  

 Metakognitiv förmåga: Tolka, värdera, ha omdömen, reflektera, avgöra rimligheten, välja 

mellan olika strategier, pröva och ompröva. 
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4. Metod  

4.1 Undersökningens upplägg 
I rapporten kommer denna studie att försöka utröna och påvisa hur elevers kunskapsförmågor 

påverkas och utvecklas under ett segment inom kursen naturvetenskaplig specialisering på en 

gymnasieskola. Kursen baseras på kriminalteknisk vetenskap och tillämpningen av denna vetenskap 

på olika praktiska situationer.  

Studien kommer att titta på utvecklingen av elevernas kunskapsförmågor ur två olika perspektiv. Dels 

ur ett lärarperspektiv för att se vad eleverna lär och vilka förmågor som de har utvecklat. Samt ur ett 

elevperspektiv där eleverna själva får motivera vilka förmågor de anser sig har utvecklat. 

4.2 Genomförande av studie 
Studien kommer att undersöka elevernas kunskap och förmågeutveckling efter genomförandet av ett 

laborativt arbete med Kastle-Meyer test 

4.2.1 Fokusgruppsamtal 

Urvalsgruppen för studien är 15 elever som har läst kursen: Kriminalteknisk vetenskap. Eleverna gick 

sitt tredje år på det naturvetenskapliga programmet på en gymnasieskola belägen i en förort till 

Stockholm. 

Efter det laborativa momentet hölls en gruppdiskussion där eleverna fick diskutera de för- och 

nackdelar som detta test skulle kunna ge vid en brottsplatsutredning. Diskussionen leddes av den 

undervisande läraren och observerades av mig. Diskussionen dokumenterades genom anteckningar 

över vad eleverna sade. Diskussionen varade i ca 20 min.   

Kvale (1997) beskriver att samtalet som forskningsmetod har syftet att beskriva mångtydiga och 

motsägelseuppfattningar hos den intervjuade, men kommer inte generera några mätbara resultat. 

Att använda fokusgruppsamtal som en startpunkt lämpar sig då syftet är att fånga upp nya idéer och 

synsätt, menar Wibeck (2000).  

”Förutom de gruppdynamiska aspekterna som inträder kommer en bredare skala av 
idéer fram i en gruppintervju än i en enskild intervju.” (Wibeck 2000, s. 39). 

 
Fokusgrupper är en bra undersökningsmetod då målsättningen med samtalet inte är bestämd, utan 

då tyngdpunkten ligger på diskussionen (Wibeck, 2000). Fokusgruppsamtal ger en möjlighet för nya 

aspekter och dimensioner att komma fram som inte skulle observeras i ett enskilt samtal. 

4.2.2 Kvantitativ datainsamling 

Studien baserar sig även på de skriftliga svar som eleverna lämnade på en provfråga ca 7 veckor efter 

lektionstillfället. Provfrågan konstruerades med en hög frihetsgrad så att i svaren låta eleverna fritt 

välja antal motiverade svar genom fritext. Eleverna besvarade frågan: 

”När man letar efter blodspår kring ett avlopp tar man ofta flera prover, motivera varför man gör 

detta.” 

Dessa svar användes för att undersöka om elevernas kunskapsförmåga har utvecklats efter en längre 

tid av det laborativa arbete som de genomfört. 
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Kvantitativstudier ger undersökningen resultat som är mätbara. Ur ett lärarperspektiv motsvarar den 

kvantitativa datainsamlingen de delar som läraren använder som en grund till sitt betygsunderlag för 

de individuella eleverna. Genom att kvantifiera dessa data skapar det en bild av gruppens totala 

förmågeutveckling.  

4.2.3 Enkätundersökning och elevsamtal 

För att få en uppfattning om vilka kunskapsförmågor som eleverna anser sig ha utvecklat genom 

kriminalteknisk vetenskap ombads eleverna som har läst kursen att besvara en enkät där de ska 

värdera i vilken grad de anser att de har utvecklat sina förmågor. 

Alla de förmågor som Svanelid (2011) listar undersöks inte, då av erfarenhet så minskas elevers fokus 

då antalet frågor i en undersökning ökar. De förmågor som var i fokus är därför förmågor som berör 

analysförmågan, begreppslig förmåga samt den metakognitiva förmågan. Eleverna ombads svara på 

en skala från 1 till 8 om hur de ansåg att deras förmåga hade utvecklats, där 1 var liten/ingen ökning 

och 8 var stor ökning av förmågan. Fyra elever valdes därefter ut att intervjuas i syfte att få ett 

elevperspektiv på begreppet förmåga/förmågor samt att undersöka vilka delar i kursen som har 

hjälpt dem att utveckla sina kunskapsförmågor. Dessa intervjuer spelades in och transkriberades.  

För att nå fler människor än som är möjligt vid intervjuer är enkäter en relevant metod (Stukát, 2005, 

s.45). Att strukturera enkäten genom att låta eleverna gradera sina kunskapsförmågor ger studien ett 

kvantitativt resultat ur ett elevperspektiv som kan jämföras med det kvantitativa resultatet ur ett 

lärarperspektiv. 

Enkäten följdes upp med ostrukturerade elevintervjuer för att utreda språkliga svårigheter i enkäten. 

Responsen under en intervju kan ge upplysningar som ett skriftligt svar inte kan ge. Genom att 

intervjua eleverna ges en möjlighet för dem att utveckla sina svar då metoden är anpassningsbar och 

följsam. Det går då att få fram helt ny information och upplysningar som man från början inte kunde 

föreställa sig (Stukát, 2005). 

 

4.3 Analysinstrument 
Under diskussionen undersöktes elevernas förmågor gällande den laboration som de har genomfört. 

Enligt Kvale (1997) koncentrerades de delar av diskussionen som anses vara relevanta för studien 

som är kopplade till Svanelids (ibid.) förmågor. 

De skriftliga svar som lämnades in efter laborationen har bearbetats och sammanställts efter den 

definition som Svanelid (ibid.) kallar analys-, begreppslig- och metakognitiv förmåga. Svaren 

sammanställdes beroende på antalet föreslagna metoder som eleven har motiverat.  

Exempel på föreslagna metoder från elever:  

”Man tar flera prover för att säkerställa och bevara de resultat man får.”  

”Flera personer kan ha lämnat blod på platsen så det är viktigt att ta flera prover för att kunna 

säkerställa flera olika resultat”. 

”För runt ett avlopp så finns det väldigt mycket mänsklig hud och andra birester från människor vilket 

gör att flera prover kan ge olika utslag, detta kan göras med ett presumptivt test. T.ex Kastle-Meyer” 
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De efterföljande elevintervjuerna på ca 20 min vardera har enligt Kvale (1997) meningskoncentrerats 

till de delar som berör Svanelids (ibid.) förmågor.  

4.3 Materialbearbetning 
Då en del frågor i den kvantitativa svarsinsamlingen är besvarade på engelska så har dessa fritt 

översatts. 

4.4 Etiska aspekter 
Studien har utförts enligt de huvudkrav från Vetenskapsrådet på forskning: informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). 

Informationskravet innebär att uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare skall bli informerade 

om deras uppgift i studien samt att deltagandet skall vara frivilligt och att deltagarna har rätt att 

avbryta sin medverkan. Kvantitativt inhämtade resultat är anonymiserade liksom även elevintervjuer 

detta för att följa konfidentialitetskravet. Alla uppgifter om personer är antecknade och lagrade på 

ett sådant sätt så att enskilda personer ej kan identifieras av utomstående detta enligt 

Vetenskapsrådet. Deltagarna i studien är samtliga över 15 år vilket gör att samtycke av 

förälder/vårdnadshavare ej krävs enlig samtyckeskravet. Deltagarna var även informerade om sin 

rätt att avbryta sin medverkan utan att detta skulle medföra negativa följder för dem. 

Nyttjandekravet om att insamlande uppgifter om enskilda personer endast får användas i 

forskningssyfte och inte får användas i kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften är även det 

följt.    
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5. Resultat 

5.1 Lärarperspektiv 
I diskussionen som hölls efter laborationens genomförande så framgick det att eleverna ansåg testet 

vara ett användbart verktyg inom kriminalteknisk vetenskap.  

Elev 1: 

”Man kan ju bara spraya detta test i ett helt rum, då kommer det ju tydligt att lysa upp om det har 

funnits något blod..”, ”..om någon har gjort något och försökt dölja detta genom att tvätta bort 

blodet så kan man ju hitta det.” 

Elev 2: 

”Det är ju i och för sig inte så bra att spraya ett helt rum med något som är frätande.” 

Elev 1 visar på det som Svanelid (2011) kallar analysförmåga, kommunikativ- och begreppslig 

förmåga. Eleven har förstått hur testet fungerar, kan framföra sitt argument om hur man kan 

använda testet samt kan utveckla och förklara ett samband som testet kan påvisa. 

Elev 2 bemöter kommentaren från elev 1 och drar egna slutsatser om vilka konsekvenser som testet 

kan få om man tillämpar testet som elev 1 föreslår. Elev 2 visar analysförmåga, kommunikativ- och 

metakognitiv förmåga.  

Elev 3: 

”Men vad ska man göra med det blod som man hittar då?” 

Elev 3 reflekterar över hur man skall använda den information som man finner genom det laborativa 

arbetet och eleven visar då analysförmågan att kunna växla mellan olika perspektiv.  

Elev 2: 

”Men man kan ju inte veta vems blod som det är…”.  

Elev 1: 

”Men det kan man ju bara kolla med hjälp av DNA” 

 

Elev 2 öppnar upp för en frågeställning och använder sin analysförmåga gällande den problematik 

som finns kring vart man skall ta vägen efter genomfört laborativt arbete. Elev 2 svarar snabbt och 

föreslår en metod för vidare studie. Båda eleverna uppvisar den kommunikativa förmågan samt att 

elev 2 visar både analysförmåga och begreppslig förmåga då eleven föreslår en lösning och begrepp 

som är centrala för vidare studier.  

 

Den kvantitativa studien av provfrågan: ”När man letar efter blodspår kring ett avlopp tar man ofta 

flera prover, motivera varför man gör detta” indelas efter det antal motiverade prover som eleverna 

föreslår. Varje svar ger eleven möjlighet att beskriva orsak och konsekvens genom att motivera varför 
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flera prover ska tas. De måste också kunna växla mellan olika perspektiv, varför det ska tas flera 

prover samt föreslå lösningar och förklara samband om vad dessa prov skall användas till.  

 

Tabell 1. Elevfördelning av 15 elever efter resultat/antal motiverade prover: 

Antal 
motiverade 

prover 

Noll prover Ett prov Två prov Tre eller flera 
prover 

Antal elever 1 3 8 3 

 

Elva av femton elever kunde motivera för både ett prov som skulle kunna skickas för DNA-analys och 

ett prov som kunde användas för bloddetektion genom Kastle-Meyer test. Av dessa elever som har 

beskrivit hur man kan använda ett Kastle-meyer test på ett av proven undersöks hur många av de 

svaren där eleven beskrivit hur det provet fungerar samt orsak och konsekvenser av det provet. 

Detta är ytterligare något som Svanelid (ibid.) påvisar den analytiska förmågan. 

Tabell 2. Antal elever som föreslagit Kastle-Meyer test samt kommenterat konsekvensen av testet: 

 Kastle-Meyer Test 
förslaget 

Konsekvens beskrivet 

Antal elever 11 8 

 

Detta visar att de elever som ser sambandet mellan förekomsten av blod kring avloppet och den 

kemiska reaktionen inte nödvändigtvis visar att orsaken reaktionen kommer ifrån det som man hade 

tänkt påvisa. Eleverna som har uppmärksammat detta har visat prov på analysförmåga enligt 

Svanelid (ibid.). Under elevdiskussionen uppvisades den kommunikativa förmågan men endast av 

några elever, vilket inte påvisar att gruppen som helhet har utvecklat den förmågan. 

Den kvantitativa datainsamlingen undersöker den metakognitiva förmågan hos eleverna genom att 

de får besvara en fråga där de får möjlighet att använda den begreppsliga och analysförmåga de har 

utvecklat utifrån det laborativa arbetet. Resultatet av den kvantitativa studien av provsvar visar att 

11 av 15 elever har en analys- och begreppslig förmåga. Av dessa 11 så visar 8 elever att de även har 

utvecklat deras metakognitiva förmåga genom att reflektera över det laborativa arbetet samt 

värdera  det resultat som laborationen skulle visa.  

 

5.2 Elevperspektiv 
Enkätundersökningen(Bilaga 1) grundar sig på 10 elevers självskattning av utvecklingen av 

begreppslig förmåga, analysförmåga och metakognitiv förmåga enligt Svanelid (ibid.). 

Enkätundersökningen har visat att eleverna anser att kursen har hjälpt dem att utveckla dessa 

kunskapsförmågor i olika grad. Vissa förmågor, som att förklara och påvisa samband samt att dra 

egna slutsatser, anser eleverna sig ha utvecklat i hög grad.  
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Graf 1. Elevers självskattning av förmågan att förklara och påvisa samband där 1 är liten/ingen ökning 

och 8 är stor ökning:  

  

 

Graf 2. Elevers självskattning av förmågan att dra egna slutsatser där 1 är liten/ingen ökning och 8 är 

stor ökning: 

  

Förmågan att reflektera och avgöra rimlighet samt välja mellan olika strategier är förmågor som 

eleverna också anser kursen har hjälpt dem att utveckla. Gällande förmågan att beskriva orsak och 

konsekvens samt förmågan att växla mellan olika perspektiv är det genomsnittliga svaret inte lika 

positivt som svaren i ovan nämnda förmågor, men eleverna anser dock att kursen har hjälpt dem till 

viss del att utveckla förmågorna. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

Graf 3. Elevers självskattning av förmågan att reflektera och avgöra rimlighet där 1 är liten/ingen 

ökning och 8 är stor ökning. 

  
 

Graf 4. Elevers självskattning av förmågan välja mellan olika strategier samt att pröva och ompröva 

där 1 är liten/ingen ökning och 8 är stor ökning.

 

Efterföljande elevintervjuer visade att elevers tolkning av begreppet förmåga/förmågor skiljer sig åt. 

Tre av fyra anser att en förmåga är något som man kan göra. Exempel: 

”En förmåga är liksom … det man kan göra. Capability to do something … fast det kan i och för sig 

vara en abstrakt förmåga, en förmåga att tänka logiskt” – Elev A 

Eleven ger exempel på det som Svanelid (ibid.) kallar analysförmåga.  

En elev beskriver en förmåga som: 

”En förmåga är att man.... Det är något som man skall lära dig och förstår dig på och kan använda 

det i ett sammanhang” – Elev B 

Eleven beskriver det som Svanelid (ibid.) kallar den begreppsliga förmågan.  

Elevintervjuerna visade att tre av fyra associerar ordet förmåga med det som Svanelid (ibid.) kallar 

analysförmåga. Detta tyder på att eleverna anser att beskriva orsak och konsekvenser, föreslå 

lösningar, förklara och påvisa samband, växla mellan perspektiv samt dra egna slutsatser är de 

förmågor som ligger dem närmst. En elev sammankopplar ordet förmåga med det som Svanelid 



19 
 

(ibid.) kallar begreppslig förmåga och visar därmed att kunna förstå innebörden av begrepp, använda 

dem och relatera dem till varandra är de förmågor som eleven anser är viktigast.  

På frågan om vad eleverna ansåg vara det roligaste i kursen, kriminalteknisk vetenskap, svarade tre 

av fyra elever olika laborativa moment. Detta visar att laborativt arbete kopplat till samhället upplevs 

av eleverna som mer intressant och roligt. En elev svarade: 

”Nu vet jag hur jag skall göra för att inte åka fast” Elev - D 

Detta tyder på att elevens begreppsliga samt analysförmåga har utvecklats genom att eleven anser 

sig ha kunskap om de olika laborativa moment som används av kriminaltekniker. 

Vidare ombads eleverna exemplifiera vilka kunskapsförmågor som de anser att de har utvecklat 

under kursen kriminalteknisk vetenskap, svarade två av fyra deras förmåga att arbeta självständigt, 

ta egna beslut och att tolka resultat. Detta visar att eleverna anser att den metakognitiva förmågan 

har utvecklats. En elev ansåg att problemlösningsförmågan är den förmåga som hen har utvecklat 

mest. Detta är den förmåga som Svanelid (ibid.) kallar analysförmåga. 

5.3 Jämförelse mellan Lärarperspektiv och Elevperspektiv 
Eleverna ansåg att deras begreppsliga förmåga har utvecklats i genomsnitt 6.26 på en 8 gradig skala, 

där 1 är liten/ingen utveckling och 8 är stor ökning. Ur ett lärarperspektiv så uppvisar 11 av 15 den 

begreppsliga förmågan så väl att de kan motivera två olika förslag på metoder för att lösa en uppgift. 

Eleverna själva anser att den förmåga som de har utvecklat mest under kursens gång är den 

metakognitiva förmågan. Resultatet av elevenkäten visar att samtliga elevers förmåga att reflektera, 

avgöra rimlighet, välja mellan strategier samt pröva och ompröva har ökat. Detta stämmer till viss del 

överens med den kvantitativa studien ur lärarperspektiv. Resultatet från studien visar att 8 av 15 har 

utvecklat sin metakognitiva förmåga medan elevenkäten visar att den genomsnittliga utvecklingen på 

förbättringen av den metakognitiva förmågan är 7 av 8.  
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6. Diskussion 
Genom att låta laborationer vara den teoretiska stommen och bildandet av den begreppsliga och 

analytiska förmågan ges möjlighet för eleverna att utveckla de övriga förmågorna. Det pragmatiska 

bildandet av kunskap genom tanke och handling är det därför medvetet att genomförandet av 

laborationen sker med låg frihetsgrad. Detta ger eleverna en begreppslig förmåga om syftet med det 

laborativa arbetet samt en förmåga att beskriva orsak och konsekvenser av laborationen enligt Julin-

Tegelman (2005). Detta i samma pragmatiska anda som Dewey förespråkar att elever bildar sin 

kunskap (Stensmo, 1995). 

I studien återfinns underlag för elevers utveckling av de förmågor som Svanelid (2011)kallar 

förmågan att hantera information samt kommunikativa förmågan. Tyvärr är underlaget för dessa 

förmågor inte tillräckligt för att kunna ingå i studien, vilket gör att studien har fokuserats på de 

begreppsliga, metakognitiva samt analys-förmågorna.  

Gyllenpalms undersökning (2010) om hur elevers olika tolkningar av egentligen samma laborativa 

arbete skapar en möjlighet att sammanföra det som eleverna anser vara roligt och enkelt i ett 

experiment med det seriösa i en laborativ uppgift. Studien visar att frågor av en öppen karaktär med 

laborativ inriktning och med stor frihetsgrad där eleverna själva ska få bestämma vilken typ av analys 

som ska genomföras utifrån frågan. Genom att låta eleverna bestämma vilken typ av experiment som 

ska genomföras går det att få den laborativa uppgiften att bli både rolig och seriös. Det Driver (1983) 

menar med att man måste låta eleven skapa sin egna bild av de begrepp som kopplas till ett 

vetenskapligt område och inte tvinga på dem kunskap ur en forskares ögon, visar studien att det 

nödvändigtvis inte behöver vara sant. Då eleverna arbetar inom kursen kriminalteknisk vetenskap 

med problem ur ett samhällsperspektiv är det mer relevant att öka intresset hos eleverna utifrån den 

beskrivningen som Ekborg et.al. (2011) ger. Studien visar att eleverna får en positiv effekt på 

kunskapsförmågor, med frågor av samhällskaraktär, och därmed gör att elevernas uppfattning av det 

naturvetenskapliga ämnet inte uppfattas svårt och komplext enligt Rogers och Ford (1997). Forskning 

visar att genom att utgå från elevernas nyfikenhet, intresse och deras omvärld så tilltalar och bevarar 

man elevernas naturliga intresse. Detta gör man genom att utgå från samhällsfrågor med 

naturvetenskapligt innehåll. (Sadler, 2009) 

Lärandemålen i laborativt arbete kan enligt Abrahams et.al. (2013) indelas i fyra huvudområden: 

Konceptuellt förståelse där eleven skall utveckla en kunskapsbas av naturvetenskapliga koncept som 

är underbyggda med fakta. Processförståelse som visar elevens förmåga att följa instruktioner samt 

hur eleven bekräftar sitt resultat och värderar felkällor. Studien visar att eleverna har tillskansat sig 

denna begreppsliga förmåga och analysförmåga under genomförandet av laborationen. Den 

procedurella förmågan, handlar enligt Abrahams et.al (2013)  om de beslut som eleven måste fatta 

under en laboration, som hur många mätningar måste göras, vilket mönster resultaten visar och hur 

uppgiften ska utvärderas. Det sista huvudområdet enligt Abraham et.al (2013) var den praktiska 

förmågan där eleven använder sig av vetenskapliga experiment för att observera verkliga objekt. 

Under den kvantitativa datainsamlingen visade studien att en stor del av eleverna har utvecklat 

denna metakognitiva förmåga som motsvarar Abrahams et.al (2013) förmågor. 
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6.1 Förmågeutveckling ur ett lärarperspektiv 
Ur ett lärarperspektiv visar den kvantitativa studien samt elevdiskussionen att elevernas 

begreppsliga-, metakognitiva- och analysförmåga har utvecklats efter att ha genomfört det laborativa 

arbetet med Kastle-Meyer testet. Diskussionen efter det laborativa momentet visar att eleverna har 

fått ett intresse för momentet:  

”Blodet lyste verkligen upp när man använde black light” – elev 1 

Eleven upplever det avslutande momentet i laborationen som entusiasmerande vilket kan tyda på att 

eleven upplever momentet mer som ett experiment än en laborativ uppgift. Detta är ett av de 

kunskapsområden inom laborativt arbete som är en viktig del enligt Jenkins(1999) och Wellington 

(1998), att eleven skall få ett intresse av laborationen. De övriga två laborativa områdena som 

Jenkins och Wellington beskriver, naturvetenskapliga begrepp och laborativa färdigheter och 

arbetsätt, har även de utvecklats då samtliga elever lyckades med laborationen och har fått ett 

resultat. 

I motsats till den studie, av Abrahams och Miller (2005), att laborationer som genomförs slutna inte 

utvecklar kritiskt tänkande och analytisk förmåga, så visar observationen under elevdiskussionen att 

elevernas begreppsliga och analysförmåga har utvecklats.  

”Men vi vet ju fortfarande inte vems blod det var.” – Elev 3 

Eleven upplever att det finns ytterligare steg som måste tas efter laborationen, dennes 

analysförmåga har utvecklats att dra egna slutsatser. Detta beror på att eleverna finner ämnet 

intressant och tar till sig de begreppsliga förmågor och analysförmågor som behövs för att utveckla 

det kritiska tänkandet. Eleverna har då enligt Tsarpalis (2009) erhållit ett ägandeskap av 

informationen och kunskapen. Det är också den metakognitiva förmågan som är det som Boyle 

(www.criticalthinking.org, april 2015) menar är det som kallas kritiskt tänkande. 

I artikeln av Högström et.al (2010), påpekar flera av de intervjuade lärarna om de fördelar och 

nackdelar som finns med att låta eleverna designa och utföra sina egna laborationer: 

”Lärarna anser i allmänhet att det är svårt att ge eleverna möjligheter att planera egna laborationer 

och att hjälpa dem att få insikt i hur experiment kan utformas och hur resultat kan analyseras.” 

(Högström et.al. s.86) 

Då eleverna som genomför laborationen Kastle-Meyer test laborerar enligt en sluten laborationsmall 

ger det eleverna ingen frihetsgrad i att konstruera en egen laboration. Men när de senare i en öppen 

provfråga ombads att ge förslag på laborativa metoder som de ska använda för att inhämta 

information så finns laborationen som förslag från 11 av 15 elever. Detta innebär att elevernas 

begreppsliga och analysförmåga har utvecklats.  

”Man tar flera prover för att man vill påvisa olika saker. Man kan göra ett Kastle-Meyer test på ett av 

proven för att se om det finns något blod. Finns det blod så kan man skicka det på analys för att ta 

reda på DNA.” – Elevsvar 1 provfråga 

Eleven har utifrån den öppna frågan, med hjälp av sin begreppsliga förmåga, valt olika alternativ på 

laborationer som kan hjälpa hen att lösa problemet. Eleven bygger vidare på sitt resonemang 
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beroende på eventuellt resultat, drar slutsatser och föreslår lösningar. Eleven har då omvandlat 

laborationen från ett koncept till ett verktyg som hen därefter kan använda för att bilda sina 

hypoteser. Genomanvändningen av detta verktyg har mer än hälften av eleverna i gruppen (8 av 15) 

utvecklat sin metakognitiva förmåga och kan därmed värdera och reflektera över det hypotetiska 

resultatet.  

”/…/ om Kastle-Meyer test är positivt är det inte säkert att det är blod /…/” – Elevsvar 2 provfråga 

Eleven har utvecklat sin metakognitiva förmåga genom att reflektera och värdera vad laborationen 

eventuellt kommer att visa. 

Studien visar alltså att elever som tar till sig informationen från en sluten laboration där laborationen 

utgår från en samhällsfråga med naturvetenskapligt innehåll har god möjlighet att analysera 

resultatet och kommer då även att utveckla en metakognitiv förmåga. 

6.2 Förmågeutveckling ur ett elevperspektiv 
Eleverna kopplar begreppet förmåga till de förmågor som Svanelid (Ibid.) menar är de begreppsliga- 

och analysförmågorna. Detta visar på att den laborativa utgångspunkt som är starten till de olika 

momenten i kursen Kriminalteknisk vetenskap är en bra grund för elevernas förmågebildande.    

Det samhällsförankrade laborativa arbetet anser eleverna att det skapar en rolig och intressant 

inlärningsmiljö. Studien visar samma resultat som Ekborgs et.al. (2011) studie visade, att många 

elever som upplevde ett ointresserade av naturvetenskap ansåg att samhällsfrågor med 

naturvetenskapligt innehåll motiverar och skapar ett intresse för naturvetenskapliga fenomen. 

”Ett sätt att öka elevers intresse för naturvetenskap och förmåga att använda sina kunskaper kan 

vara att låta undervisningen handla om samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. Då utgår 

undervisningen inte från naturvetenskapliga begrepp som förklaras och exemplifieras utan tar sin 

utgångspunkt i autentiska samhällsfrågor, som för sin lösning förutsätter naturvetenskaplig 

kunskap.” (Ekborg et.al. 2011. s.93) 

 Eleverna som deltar i studien ansåg att det laborativa arbetet är det som har utvecklat deras analys-, 

begreppsliga- och metakognitiva förmåga. På samma sätt som Boyle och Newton 

(www.criticalthinking.org, april 2015) anser att det kritiska tänkandet är det viktigaste som kommer 

ur ett laborativt arbete så visar studien också att eleverna anser att det laborativa arbetet är det som 

är det mest givande under kursen. En elev anser att dennes problemlösningsförmåga har utvecklats. 

Det är huvudsakligen det som analysförmågan, att välja strategier, utgår ifrån. Då man måste finna 

ett tillvägagångssätt för att lösa ett givet problem. Genom att utgå från ett laborativt moment så 

erhåller eleverna alltså en begreppsbildande förmåga som de själva anser att de har utvecklat såväl 

som studien ur ett lärarperspektiv påvisar en utveckling. Studien visar att det är viktigt att utgå från 

ett samhällsperspektiv när man genomför laborationerna då eleverna har ett genuint intresse för 

ämnesområdet och därför kommer att tillskansa sig informationen i högre grad. Högström et.al 

(2010) påpekar att elever som genomför slutna laborationer oftast inte förstår laborationens 

generella teser och naturvetenskapliga fenomen. Studien visar att eleverna själva till hög grad anser 

att deras metakognitiva förmåga har utvecklats: 

”jag känner mig säkrare med att avgöra om mina resultat är bra eller inte, förut var jag lite tveksam 

liksom…” Elev - A 
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Eleven anser att genom laborativt arbete så har hen utvecklat sina förmågor att ta egna beslut och 

att tolka resultat. Den kvantitativa studien visar att hälften av eleverna uppvisar även en utveckling 

av den förmågan.  

7. Slutsats 
När det gäller kriminalteknisk vetenskap som helhet är det ett område som väl lämpar sig som en 

kurs på gymnasienivå då under samlingsnamnet Naturvetenskaplig specialisering. Kursen utmanar 

både elever och lärare att se på händelser som sker i det vardagliga livet och med ett kritiskt 

förhållningssätt, undersöka och bekräfta dessa händelser med hjälp av vetenskapliga metoder och 

analyser. Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll skapar en inlärningsmiljö där eleverna 

finner naturvetenskapliga fenomen och teorier intressanta och utvecklar elevernas 

kunskapsförmågor.  

Delmomenten i kursen är uppbyggda med en introducerande laboration som låter eleverna få en 

begreppslig förmåga och analysförmåga for momentet varpå de andra förmågorna därefter får växa 

fram genom vidare studier och diskussioner. 

Kastle-Meyer testet som har legat till grund för mina analyser och undersökningar är ett exempel på 

ett sådant teoretiskt område där det praktiska momentet skapar en helt ny bild av vad som sker 

naturvetenskapligt. Om man rent teoretiskt enbart skulle förklara vad testet är och hur det skulle 

kunna användas tror jag inte att det vore så intressant för eleverna. Att låta eleverna själva tillreda de 

lösningar som användas för ett Kastle-Meyer test ger dem en praktisk erfarenhet i laborativt arbete.  

Den efterföljande diskussionen påvisar att eleverna har tillägnat sig kunskap från laborationen som 

har utvecklat deras begreppsliga- och analysförmåga enligt Svanelid (2011)och samtidigt har de enligt 

Skolverkets(2011) förmågor visat prov på undersökande arbete. Den kvantitativa studien visade att 

eleverna har tillägnat sig informationen från det laborativa momentet på ett sådant sätt att de har 

utvecklat den metakognitiva förmågan genom att reflektion över valda strategier och avgörande av 

rimligheten samt att de värderar det uppkomna resultat.  

De förmågor, enligt Svanelid (ibid.), som eleverna utvecklar stämmer överens ur både ett 

lärarperspektiv och ett elevperspektiv. Resultaten från den kvantitativa studien och elevenkäten är 

procentuellt likvärdiga. 

7.1 Tillförlitlighet i studien 
Studien baseras på de elever som läste kursen Kriminalteknisk vetenskap under sitt tredje år i 

gymnasieskolan. Eleverna har grundläggande kunskaper inom kemi, fysik och biologi. Gruppen var 

homogen i det avseende att samtliga elever utom en deltog i lektionerna aktivt under både 

teoretiska föreläsningar såväl som laborativa moment. Gruppens storlek var 15 elever. Då kursen är 

valbar och bygger på att det finns ett grundläggande intresse hos de elever som väljer kursen ger 

studien en fingervisning av ett resultat på grupper som väljer kursen. Dock är underlaget för litet 

vilket inte ger en generaliserande resultat. 

Då studien använder sig av både kvalitativa och kvantitativa undersökningar ger det mig en mängd 

data som kan användas och jämföras. Den inledande gruppdiskussionen leds inte av mig utan av den 

undervisande läraren vilket gör att reliabiliteten förhöjts då jag har varit uppmärksam på annat än 
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tal, t.ex. pauser, gester och kroppsställning. (Trost, 2010). Valideten i den kvantitativa 

datainsamlingen bygger på att frågans reliabilitet mäter det som man vill mäta (Stukát, 2005). 

Frågans reliabilitet är god då den ger möjlighet för eleverna att svara i fritext och därmed inte 

begränsar dem till förvalda alternativ som inte kan påvisa elevernas kunskapsförmågor i samma 

utsträckning. Validiteten av datainsamlingen beror därför på hur utförligt eleven svarar. Genom att 

låta eleverna motivera sina valda metoder kan det vara lättare att avgöra om de har tillskansat sig 

begreppsliga-, analys- och metakognitiva förmågor. 

Kvalitativa intervjuer är en metod, enligt Kvale (1997), som ger mig som intervjuare en möjlighet att 

kontrollera uppfattningar och påståenden för att kontrollera att min tolkning var korrekt. Då dessa 

intervjuer spelades in och transkriberades ger det mig även en möjlighet att gå tillbaka och reflektera 

över vad som sades.  

7.2 Förslag till vidare undersökningar 
För att tydliggöra vilken effekt som kriminalteknisk vetenskap har på elevernas kunskapsförmågor så 

föreslår jag att vidare studier görs på samma område som jag har mätt på, dvs Kastle-Meyer test. Att 

spela in och analysera vad eleverna gör och säger under det laborativa momentet som kan visa hur 

och när de begreppsliga och analysförmågorna bildas är något som också bör undersökas. Men även 

studier på andra delmoment under kursen genom intervjuer och kvantitativa undersökningar av 

elevernas kunskapsförmågor är något som är av intresse.  
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8. Bilagor 

8.1 Elevenkät 
Samtliga grafer hur eleverna anser att kursen kriminalteknisk vetenskap har hjälpt dem utveckla olika 

förmågor där 1 är liten/ingen ökning och 8 är stor ökning. Staplarnas höjd visar antal elever.  

Hur har kursen kriminalteknisk vetenskap hjälpt dig utveckla förmågan att:
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8.2 Blodspår 

Blodspåren förskräcker … 

 

 
Luminol och detektion av blod 
 
Teori: 
 
En alkalisk lösning av luminol oxideras i närvaro av ett oxiderande ämne, som väteperoxid eller 
perborat, och ett hematin-katalyserat peroxidassystem som man kan hitta i blod. Katalysatorn 
reagerar med peroxiden och bildar syre, vilket sedan reagerar med dianjonen. Resultatet blir en 
exciterad dianjon (dubbelladdad negativ jon) som i en tvåstegsprocess relaxeras, och då avges en 
foton. Hela oxidationsprocessen ge upphov till en blå kemiluminiscens, det vill säga ett avgivande av 
blått ljus. 
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Creative commons 

 
Recept: 
 

1. Väg upp 0,5 gram luminol och 25,0 gram natriumkarbonat i en bägare. Tillsätt 500 ml 
avjoniserat vatten. Blanda med magnetloppa tills alla fasta ämnen löst sig. 

2. Spara lösningen i en ljustät flaska. Förslut och märk. 
3. Omedelbart innan användning mäter du upp 167 ml av luminol-lösningen och tillsätter 1,0 g 

natriumperborat. Blanda så att perboratet löser sig helt. Använd magnetloppa. 
4. Dekantera till en ren och torr pump-sprayflaska av plast: 

 
Användning: 
 

1. Mörklägg brottsplatsen. 
2. Arrangera eventuellt kameran för fotografering. 
3. Använd ansiktsskydd samt skyddskläder och spraya ytan med luminol-lösning. 
4. Betrakta och fotografera eventuellt kemiluminiscensen. 
5. Spraya igen om kemiluminiscensen mattas av. 

 
Experiment: 
 
Testa med eget blod och med en lösning av kaliumferricyanid, K3Fe(CN)6. Hur ser det ut? Hur känslig 
är metoden? Späd! På vilka ytor kan den användas? Kolla på nätet vilka ämnen som kan ge falskt 
positiva resultat. Dokumentera dina praktiska och teoretiska fynd. 
 
Fenolftalein och detektion av blod 
 
Teori: 
 
Fenolftalein har fyra olika pH-beroende former, och vid pH 8,2 – 12,0 ger de konjugerade 
dubbelbindningarna ett resonanssystem som ger den karakteristiska lila-rosa färgen. Genom 
reduktion av denna form kan den centralt placerade dubbelbindningen reduceras till en 
enkelbindning, vilket förstör resonanssystemet. Reduktionen kan ske genom reaktion med zink eller 
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etanol under alkaliska förhållanden till det färglösa fenolftaleinet. Fenolftalein oxideras i närvaro av 
ett oxiderande ämne, som väteperoxid eller perborat, och ett hematin-katalyserat peroxidassystem 
som man kan hitta i blod. Katalysatorn reagerar med peroxiden och bildar aktivt syre, vilket oxiderar 
fenolftaleinet så att rosa-lila fenolftalein återbildas.. Resultatet blir alltså att en blandning av 
fenolftalein och peroxid ger rosa färg i närvaro av blod. 
 
Fenolftaleinets fyra former vid olika pH 

             
Creative commons 

 
           pH<0                    pH 0 – 8,2                        pH 8,2-12,0                  pH>12,0 
          Orange                     Färglös                             Rosa-lila                     Färglös 
 
Recept för tillverkning av fenolftalin och väteperoxid: 
 
Väg upp 1 gram fenolftalein och lös i 250 ml vatten i en ren 1000 ml E-kolv. Tillsätt 10 g NaOH och 5 g 
zinkstoft.  
Hetta upp på magnetomrörare (med magnetloppa!) tills dessa att den rosa-lila färgen försvunnit. Låt 
svalna, och låt zinken sjunka till botten. Tillsätt 50 ml etanol, spara i kyl utan propp, men täckt av 
plastfolie eller Parafilm. OBS! Det bildas kontinuerligt vätgas. Häll på droppflaskor av plast och se till 
att varje flaska innehåller fast zinkmetall. 
 
Blanda 10 ml 3% väteperoxidlösning genom att blanda ca 1,1 ml 30% väteperoxid och 8,9 ml 
avjoniserat vatten. OBS! Akta så att koncentrerad väteperoxid inte hamnar på fingrar. Den fräter och 
ger ful missfärgning. Häll på droppflaskor av plast. Blandas färsk varje vecka.  
 
Användning: 
Skrubba din misstänkta fläck med en bomullstops fuktad med en droppe vatten. Tillsätt en droppe 
fenolftalein och en droppe väteperoxid till topsen. En rosa färg inom 5 sek indikerar blod. Rosa färg 
före väteperoxidtillsats innebär att det finns oxidanter i provet och betraktas som ett negativt test. 
 
Experiment: 
 
Testa med eget blod och med en lösning av kaliumferricyanid, K3Fe(CN)6. Hur ser det ut? Hur känslig 
är metoden? Späd! På vilka ytor kan den användas? Kolla på nätet vilka ämnen som kan ge falskt 
positiva resultat. Dokumentera dina praktiska och teoretiska fynd. 
 
Leukomalakit och detektion av blod 
 
Leukomalakitgrönt existerar i tre former; leukomalakitgrönt, malakitgröntkarbinol och malakitgrönt. 
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Creative commons 

Lekomalakitgrönt, längst till vänster, oxideras i sura förhållanden av väteperoxid katalyserat av blod, 
till malakitgrönt med kraftig blågrön färg. Malakitgrönt är toxiskt och omvandlas i djurceller till 
cancerframkallande ämnen. Detta gör att särskild uppmärksamhet måste iakttas vid dess 
användning.  
 
Recept för tillverkning av leukomalakitgrönt och väteperoxid: 
 
Blanda 0,25 gram malakitgrönt, 100 ml koncentrerad ättiksyra, 150 ml vatten och 5 g zinkstoft i en 
rundbottnad 500 ml kolv. Reflux koka i dragskåp tills den blå-gröna färgen försvunnit och lösningen 
är klar. Kyl och överför till en flaska med 2 g zinkstoft, så att leukomalakitgrönt hålls reducerad. 
Proppa inte utan använd plastfolie eller Parafilm. OBS! Det bildas kontinuerligt vätgas. Lagra i 
kylskåp. Häll på droppflaskor av plast och se till att varje flaska innehåller fast zinkmetall. 
 
Blanda 100 ml 1 % väteperoxidlösning genom att blanda cirka 3 ml 30% väteperoxid och 97 ml 
avjoniserat vatten. OBS! Akta så att koncentrerad väteperoxid inte hamnar på fingrar. Den fräter och 
ger ful missfärgning. Häll på droppflaskor av plast. Blandas färsk varje vecka.  
 
Användning: 
 
Skrubba din misstänkta fläck med en bomullstops fuktad med en droppe vatten Tillsätt en droppe 
leukomalakit-reagens och en droppe väteperoxid.. En blå-grön färg inom 10 sek indikerar blod. 
Färgreaktion före väteperoxidtillsats innebär att det finns oxidanter i provet och betraktas som ett 
negativt test. 
 
Experiment: 
 
Testa med eget blod och med en lösning av kaliumferricyanid, K3Fe(CN)6. Hur ser det ut? Hur känslig 
är metoden? Späd! På vilka ytor kan den användas? Kolla på nätet vilka ämnen som kan ge falskt 
positiva resultat. Dokumentera dina praktiska och teoretiska fynd. 
 
Allmänt: 
 
Samtliga metoder; luminol, fenolftalein och leukomalakitgrönt, syftar till att utnyttja blodets 
hemoglobin som katalysator för en oxidation av färgämnet (se text om fenolftalein). Andra 
oxiderande substanser, som nitrater och annat, kan också ge en reaktion, men då inte katalytiskt och 
därför med mycket lägre känslighet. Flaskor med fenolftalein- eller leukomalakitgrönt kan ofta 
återanvändas efter ett år efter tillsats av lite zinkstoft och försiktig omblandning.  
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