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Abstrakt— Molekylära vetenskaper är abstrakta ämnen varför 

kemister har utvecklat formelspråket som ett komplement till tal- 
och skriftspråk och matematik i kommunikation om molekyler 
och deras egenskaper och reaktivitet. Molekyler och kemi kan i 
princip beskrivas med ord och matematiska formler, men det är 
ytterst opraktiskt för studenter och lärare att beskriva en 
molekyls tredimensionella form, egenskaper och reaktivitet med 
hjälp av enbart språket och matematiken. Formelspråk 
förutsätter dock att kemisten ser formlerna, eftersom det inte 
finns formeltolkande datorhjälpmedel, talsyntes eller 
punktskrift, för synskadade. Detta arbete beskriver hur taktila 
molekylbyggmodeller används i undervisning av organisk kemi 
för en synskadad student. Slutsatser från undervisningen med 
molekylbyggmodeller var att den fungerade väl i alla moment 
och den synskadade studenten nådde ett djuplärande av alla 
viktiga aspekter inom organisk kemi. Av särskilt intresse var att i 
undervisningsmoment där förståelse och illustrering av tre 
dimensioner var centralt, till exempel stereokemi, hade den 
synskadade studenten som använde molekylbyggmodeller en 
tydligt lägre lärotröskel än flertalet seende studenter som 
arbetade mer traditionellt med molekylstrukturer i två 
dimensioner på papper. Sammanfattningsvis hade 
molekylmodeller mycket positiv inverkan på lärande om 
organisk kemi och ämnet kunde mycket effektivt läras helt utan 
papper och penna eller tavla och krita. Detta understryker 
mycket starkt att molekylbyggmodeller bör vara en integrerad 
del i kurser i kemi, föreläsningar, övningar och 
examinationsförfaranden. 
 

I. INLEDNING 
Kemi är ett jämförelsevis abstrakt och komplex ämne varför 

kemister har utvecklat ett unikt sätt att kommunicera sin 
vetenskap, nämligen formelspråket.[1,2] Formelspråket sätter 
speciell prägel och krav på pedagogik och didaktik. 
Kommunikation människor emellan sker med tal-, skrift- och 
kroppsspråk, samt matematiska samband, formler och teorier. 
De flesta undervisnings- och forskningsämnen inom såväl 
humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik etc. kan 
kommuniceras effektivt med språk och matematik. Däremot 
har kemister en speciell pedagogisk utmaning i 
kommunikation med icke-kemister eller nybörjarkemister just 
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i att ett formelspråk behövs för att beskriva molekyler. Detta 
återspeglas av att kemister historien igenom varit en av de 
minst förstådda grupperna vetenskapsmän. Redan poeten 
Francesco Petrarch beskrev 1399 i De remediis utriusque 
fortunae alkemister som en hemlig asocial organisation med 
ett eget obegripligt språk: 

 
“Några av dem undviker konversation med andra 

medborgare och håller sig för sig själva, ångestfyllda och 
nedstämda, eftersom de är vana att bara tänka på bälgar, 
tänger och kol och umgås bara med medlemmar i deras 
kätterska sällskap; och, till sist, blir de nästan förvildade….” 

 
Denna uppfattning lever i viss utsträckning kvar idag om 

kemister. Medan de flesta vetenskaper jämförelsevis 
obehindrat kommunicerar sinsemellan och lekmän i 
makroskopiska termer och liknelser, har kemister betydligt 
svårare för det då de ofta nödgas kommunicera med 
formelspråk. Kemi betraktas också i grund- och 
gymnasieskolan som ett abstrakt och svårt ämne, som i 
undersökningar hamnar långt ner på popularitetskalan.[3] 
Svårigheten att förstå kemister i kombination med att kemister 
genom historien sammanknippats med till exempel 
miljöskador leder tyvärr också till en misstro ibland gränsande 
till förakt för kemister. 

Kemi skulle i och för sig i princip beskrivas med språket 
(figur 5a) och matematiken, men det vore ytterst opraktiskt att 
försöka förklara en molekyls utseende och reaktivitet med 
hjälp av språk och matematiska formler som t.ex. 
Schrödingerekvationen. Därför har kemister sedan länge 
använt sig av ett eget kommunikationsverktyg, kemiska 
formler (figur 5b-c), för att konkret illustrera molekylers 
uppbyggnad och reaktivitet. Detta extra språk måste 
kemistudenten lära sig, vilket lägger till en ny dimension till 
just kemilärarens pedagogiska utmaning. Kemistens 
formelspråk finns givetvis beskrivet i kurslitteratur och 
förklaras på tavlan i två-dimensionell version under 
föreläsningen, men användande av lättillgängliga taktila (taktil 
= överföring av information vid beröring) 
molekylbyggmodeller (figur 5d) illustrerar molekyler i 3 
dimensioner, vilket underlättar avsevärt lärande kring 
formelspråket och förståelse för molekylers utseende och 
reaktivitet. 
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Molekylbyggmodeller är givetvis sedan länge använt inom 
kemiundervisning och forskning och har alltid varit ett tillåtet 
hjälpmedel vid tentamen, men är trots det ofta ett 
underutnyttjat pedagogisk hjälpmedel inom kemin.[4] 
Speciellt vid undervisning av synskadade studenter drivs 
nödvändigheten av taktila molekylmodeller till sin spets, då 
traditionella formeltolkande och beskrivande datorhjälpmedel 
i form av punktskrift eller talsyntes klarar inte av att beskriva 
molekylstrukturer och reaktioner. En mycket spännande 
utveckling av haptik-tillämpningar baserat på sensorer 
kopplade till molekylmodelleringsmjukvara har nyligen 
initierats,[5] men är dock fortfarande i sin linda och inte lätt 
implementerade. Även om det finns mycket publicerat om 
undervisning med taktila molekylmodeller för seende och 
kemiundervisning av blinda, framför allt laborationer,[6,7] så 
finns förvånansvärt lite om taktila molekylmodeller i 
undervisning av blinda.[8] 

II. SYFTE OCH MÅL 
Syftet med detta arbete var att planera och genomföra en 

grundkurs i organisk kemi (KOK050 vid 
Ekosystemvetarprogrammet, LTH) baserad taktila 
molekylmodeller utöver lärarens föreläsningar. Målet var att 
en synskadad student med hjälp av de taktila byggmodellerna 
skulle uppnå kursens teoretiska lärande- och färdighetsmål. 
Utöver detta gav undersökningen möjligheter till att studera 
huruvida undervisning med taktila molekylbyggmodeller gav 
för- eller nackdelar vid olika kursmoment. I de kursmoment 
fördelar identifieras vore det lämpligt att integrera taktila 
molekylmodeller i undervisningen för alla studenter. 

III. GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 
Vid ett första möte mellan läraren och den synskadade 

studenten lades en individuellt anpassad plan för 
genomförande upp som var parallell med de seende 
studenternas kursgenomförande. Vikt lades vid att färdigheter 
och lärandemål måste var oförändrade och enbart 
undervisningsmetoden för att uppnå målen skiljde. Studenten 
hade i god tid fått kursboken inläst och gick på 
föreläsningarna tillsammans med en assistent som hjälpte till 
med att förtydliga föreläsningar ”on-line”. Utöver 
föreläsningarna planerades övningar och laborationer, vilka 
skiljde sig i grunden från övriga kursdeltagares i det att de helt 
genomfördes med molekylbyggmodeller. 

Övningstillfälle planerades där studenten löste 
frågeställningar kring organiska molekylers egenskaper och 
reaktivitet genom att bygga och omvandla taktila 
molekylmodeller och samtidigt förklara i ord. Olika atomer 
(byggstenar) i molekylmodellerna har olika geometri, storlek 
och färg. I några enstaka fall har två olika atomtyper samma 
geometri och storlek och enbart färgen skiljer, varvid 
studenten i ord specificerade atomtypen. Tidigt under kursen 
erhölls bekräftelser på att metoden fungerade mycket väl och 
studenten lärde inte sällan till och med snabbare än de seende 
studenterna som undervisades parallellt med mer klassiska 
metoder att rita på tavlan och på papper. Slutligen gjorde 

studenten samma tentamen som de seende med den skillnaden 
att svaren lämnades in i form av byggda molekylmodeller. 
Tentamensresultatet bekräftade att undervisning baserad på 
taktila molekylmodeller fungerat utmärkt, då studenten erhöll 
högsta betyg med god marginal. 

IV. DISKUSSION OCH SLUTSATSER — VARFÖR FUNGERADE 
LÄRANDET BRA? 

Den synskadade studentens lärande baserat på taktila 
molekylmodeller fungerade utmärkt och i vissa moment bättre 
än traditionella 2-dimensionella metoder (tavla och krita eller 
papper och penna) fungerade för seende studenter. En hypotes 
är att när undervisningen genomförs med taktila 
molekylmodeller så behöver studenten inte först lära sig ett på 
pappret eller tavlan skrivet 2-dimensionellt formelspråk och 
därefter försöka översätta detta till ett 3-dimensionellt 
resonemang som behövs för att förklara reaktivitet och 

a) 
(3-Deoxy-3-methoxybenzamido-β-D-galactopyranosyl)-(3-deoxy-3-

methoxybenzamido-2-sulfo-β-D-galactopyranosyl)sulfane 

b) 
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Fig. 1.  En cancerhämmande molekyl beskriven med a) skriftspråk, b) ritad 
formel, c) datormodell och d) handbyggd taktil molekylmodell (som 
användes av studenten). 
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geometri. Seende studenter har traditionellt ägnat en stor del i 
början av organiska kemikurser åt att namnge och rita 
organiska molekyler på papper, det vill säga i 2 dimensioner. 
Dock krävs det att kemisten uppfattar en molekyls form i 3 
dimensioner för att kunna förklara många egenskaper och 
reaktioner. Seende studenter försöker då med olika trick 
åskådliggöra 3 dimensioner ritat på papper, vilket är mycket 
svårt och tvingas egentligen att lära sig ett nytt formelspråk 
igen. Taktila molekylbyggmodeller löser detta problem då 
studenter med syn och känsel skapar sig en uppfattning om 
molekylgeometrier. I det fall studenten börjar sina studier 
direkt med 3-dimensionella byggmodeller, som i denna 
undersökning, behövs inte det 2-dimensionella formelspråket 
och lärandet av två varianter av formelspråket undviks. Med 
andra ord undviks en lärotröskel. Det bör påpekas att 
studenten sannolikt hade speciellt goda förutsättningar, 
eftersom synskada medför att en vana och förmåga att 
använda känseln för att undersöka omgivningen förfinas. 

Speciellt viktigt är molekylbyggmodeller inom stereokemi, 
som berör molekylers 3-dimensionella utseende och 
egenskaper, till exempel olika spegelbilder av molekyler, 
vilket återspeglades i att den synskadade studenten tämligen 
omedelbart förstod stereokemi och uppfattade det som något 
helt naturligt. Seende studenter har däremot ofta mycket stora 
svårigheter med stereokemi, vilket till stor del beror på att den 
övervägande undervisas i två dimensioner. 
Sammanfattningsvis har taktila molekylmodeller en stor 
positiv effekt på lärande om organisk kemi och att ämnet 
mycket effektivt kan läras helt utan papper och penna eller 
tavla och krita. Molekylmodeller bör därför i än större 
utsträckning än idag integreras i kemikurser. Om studenter så 
önskar kan de till exempel tillåtas lämna in tentamenssvar i 
form av byggda modeller. Slutligen så kan det i ett bredare 
perspektiv påpekas att generellt när 3-dimensionella 
företeelser undervisas, så kan det med fördel göras direkt och 
enbart med taktila modeller då studenter i så fall slipper den 
extra lärtröskel det innebär att först lära sig metoder att 
beskriva tre dimensioner i två dimensioner med papper och 
penna. 
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