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Sammanfattning 
Abstract 

   Detta arbete syftar till att studera hur man i gymnasiekursernas kemiundervisning får eleverna 
intresserade och motiverade för kemi. Dels studeras huruvida kemilärarnas strategier skiljer sig åt 
beroende på om de i sin lärarexamen har kemi som huvudämne eller ej. Dels om det finns något 
samband mellan de strategier lärarna väljer att använda och hur lång erfarenhet de har av att 
undervisa i kemi. 
   För att svara mot syftet gjorde jag en litteraturstudie som sedan legat till grund för utformandet 
av en enkät. Enkäten användes i den undersökning jag genomfört bland gymnasielärare som 
undervisar i kemi. 
   Studiens resultat visar att lärarna använder flertalet av de strategier som enligt aktuell forskning 
bidrar till att väcka och bibehålla elevernas intresse för naturvetenskap och kemi. De använder sig 
dock av dessa strategier i olika grad och lägger olika stor vikt vid deras betydelse för 
intresseväckande och motiverande undervisning. Det handlar till viss del om individuella olikheter, 
men också olikheter relaterade till hur lång yrkeserfarenhet läraren har.  
I viss mån kan dessa olikheter även relateras till huruvida läraren har kemi som huvudämne eller 
ej. Olikheter relaterade till huvudämne är dock inte desamma över lärargrupper med olika lång 
yrkeserfarenhet. 
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SAMMANFATTNING 
 
Detta arbete syftar till att studera hur man i gymnasiekursernas 
kemiundervisning får eleverna intresserade och motiverade för kemi. Dels 
studeras huruvida kemilärarnas strategier skiljer sig åt beroende på om de i sin 
lärarexamen har kemi som huvudämne eller ej. Dels om det finns något 
samband mellan de strategier lärarna väljer att använda och hur lång erfarenhet 
de har av att undervisa i kemi. 
 
För att svara mot syftet gjorde jag en litteraturstudie som sedan legat till grund 
för utformandet av en enkät. Enkäten användes i den undersökning jag 
genomfört bland gymnasielärare som undervisar i kemi. 
 
Studiens resultat visar att lärarna använder flertalet av de strategier som enligt 
aktuell forskning bidrar till att väcka och bibehålla elevernas intresse för 
naturvetenskap och kemi. De använder sig dock av dessa strategier i olika grad 
och lägger olika stor vikt vid deras betydelse för intresseväckande och 
motiverande undervisning. Det handlar till viss del om individuella olikheter, 
men också olikheter relaterade till hur lång yrkeserfarenhet läraren har.  
I viss mån kan dessa olikheter även relateras till huruvida läraren har kemi som 
huvudämne eller ej. Olikheter relaterade till huvudämne är dock inte desamma 
över lärargrupper med olika lång yrkeserfarenhet. 
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1. INLEDNING 
 
Intresset för naturvetenskapliga studier har minskat betydligt under flera års tid. 
Kemiämnet hör till de mest drabbade ämnena i detta avseende (Sundin Beck, 
NOTbladet nr. 38, 2003).  
Intresset för biologiämnet står sig dock och anses vara det naturvetenskapliga 
ämne som är mest attraktivt (Sjöberg, 2000).  
Olika projekt har genomförts för att utröna orsakerna till elevernas bristande 
intresse för naturvetenskaplig och teknisk utbildning. Som en följd av dessa 
projekt har ett utbud av material producerats, tänkt som inspirationskälla och 
stöd för lärare som undervisar inom dessa områden. 
Det är inte alla lärare i kemi som gjort ett aktivt val att bli kemilärare. Så är t.ex. 
fallet för gymnasielärare i biologi. Vill man bli gymnasielärare i biologi blir man 
automatiskt kemilärare på köpet eftersom det krävs att man läst ett visst antal 
högskolepoäng i kemi för att få studera biologi. Gymnasielärare har vanligen ett 
huvudämne och ett andra ämne i sin lärarexamen. Kan det vara så att man som 
lärare är mer intresserad av det ämne man valt som huvudämne i sin utbildning 
och är i så fall detta något som återspeglar sig i undervisningen?  
Har det någon inverkan på undervisningen hur länge man arbetat som 
kemilärare? 
 
Under min senaste praktikperiod ansvarade jag bl.a. för undervisning i 
kemiavsnittet i naturkunskap B på en gymnasieskola. Elevernas spontana 
reaktion när de fick reda på att det var kemi som stod på naturkunskapens 
schema var: – Nej, fy inte kemi!  
Att kunna bryta denna negativa attityd till kemiämnet och istället få eleverna 
nyfikna och intresserade känns angeläget för mig som blivande gymnasielärare i 
kemi och har därför blivit mål för mitt examensarbete.  
 
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att studera vad man i kemiundervisningen kan göra 
och gör för att motivera och intressera gymnasieeleverna för kemi. Syftet är 
vidare att studera om kemilärarnas strategier skiljer sig åt beroende på hur länge 
de undervisat i kemi, eller om de i sin lärarutbildning haft kemi som 
huvudämne. 
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1.2 Frågeställningar 
 
1. Vilka strategier använder gymnasielärare i kemiundervisningen för att få 

eleverna motiverade och intresserade för kemi? 
2. Skiljer sig kemilärarnas strategier åt beroende på hur länge de har undervisat 

i kemi? 
3. Är kemilärarnas strategier olika beroende på om de i sin lärarutbildning haft 

kemi som huvudämne? 
4. Använder kemilärarna de material som tagits fram för intresseväckande 

kemiundervisning, eller var hämtar de inspiration och idéer ifrån? 
 
”Strategier kan ses som olika variationer av metoder beroende på vilka mål 
läraren valt att sätta i fokus.” (Dimenäs m.fl., 1996, sid. 14) 
 
 
 
1.3 Disposition 
 
Under rubriken bakgrund underbygger jag rapportens syfte, redogör för 
genomförd forskning inom området samt ger några exempel på var lärare kan 
hämta idéer och inspiration till sin undervisning. I kapitel 3. Metod, redovisar 
jag de metoder jag valt att använda för att finna svar på frågeställningar och 
syfte. Resultatet av min undersökning redovisas därefter i  kapitel 4 under 
rubriken Resultatredovisning. Rapporten avslutas sedan med en sammanfattning 
och diskussion av resultatet.  
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2. BAKGRUND 
 
2.1 Varför kemi och naturvetenskap i skolan? 
 
Varför ska man bemöda sig med att motivera elever till studier inom 
naturvetenskap och kemi? 
 
Svein Sjöberg (2000) nämner fyra argument för detta:  

 ekonomiargumentet, dvs. framtidsutsikterna i form av ekonomi och arbete 
ser ljus ut både för den enskilde och samhället om man satsar på 
utbildning inom det naturvetenskapliga området. Det vikande intresset för 
kemi och naturvetenskap håller på att skapa rekryteringsproblem för 
industri, näringsliv och forskning.  
 Nyttoargumentet, där den praktiska nyttan av naturvetenskapen för att 
klara av vardagslivet i vårt moderna samhälle står i fokus.  
 Demokratiargumentet, som går ut på att naturvetenskaplig kunskap är 
betydelsefull för initierad åsiktsbildning och ansvarsfullt deltagande i 
demokratin.  
 Kulturargumentet, där man poängterar att naturvetenskapen utgör en 
betydelsefull del av människans kultur.  

 
I skolverkets målsättning för gymnasiets kemikurser återfinns dessa argument 
där det framgår att kemiundervisningen ska syfta till ” …fördjupad förståelse av 
kemiska processer och kunskap om kemins skiftande tillämpningar och betydelse 
inom vardagsliv, industri, medicin och livsmiljö. … att öka intresset för kemi… 
och ge en grund för fortsatta studier i naturvetenskap och teknik. Utbildningen 
syftar dessutom till att ge sådana kemikunskaper som behövs för att individen 
från en naturvetenskaplig utgångspunkt skall kunna delta i samhällsdebatten, ta 
ställning i miljöfrågor och bidra till ett hållbart samhälle…Skolan ska i sin 
undervisning i kemi sträva efter att eleven tillägnar sig kunskap om kemins  
idéhistoria och hur kemins landvinningar har påverkat människans världsbild 
och samhällets utveckling.” 
(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=8&sk
olform=21&id=KE&extraId= (23/11-2003)) 
 
Enligt ”Läroplanen för de frivilliga skolformerna”, Lpf 1994, hör det också till 
skolans huvuduppgifter att eleverna ska få närma sig ett vetenskapligt sätt att 
arbeta och tänka. 
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2.2 Varför väljer elever bort kemi och andra 
naturvetenskapliga ämnen? 
 
Sjöberg (2000) menar att en av huvudorsakerna till elevers bristande intresse för 
kemi och naturvetenskap är att dessa ämnen upplevs mer rigorösa och krävande 
än många andra skolämnen. De naturvetenskapliga ämnena upplevs av eleverna 
som svårbegripliga och abstrakta.  
 
Enligt Ekstig (2002) beror skolans svårigheter att fånga elevernas intresse för 
naturvetenskap på att kurserna har ett allt för omfattande och teoretiskt innehåll 
samt en ensidig intellektuell framtoning. Detta medför att eleverna använder en 
ytlig lärandestrategi och går in för minneskunskaper istället för förståelse och får 
känslan av att inte ha fallenhet för ämnet. 
Den intellektuella framtoningen och vetenskapens rationalitet ger en bild av 
naturvetare och naturvetenskapliga ideal som stämmer dåligt överens med 
elevernas egna värderingar och ideal, enligt Sjöberg (2000). 
 
Lindahl menar att sammanhang ofta saknas i undervisningen och att vi i skolan 
är dåliga på att ta tillvara elevernas intresse för naturvetenskap. ”- De läser 
”Illustrerad Vetenskap” och tittar på ”Nova”.  Men i skolan möter de ett 
innehåll som inte stämmer med det de är intresserade utav. De vill lära sig om 
det fantastiska, det spektakulära. Men de tycker att undervisningen är enahanda 
och att lektionerna är förutsägbara.” (Lindahl i MacLennan, 
Studerandelöpsedeln nr. 5, 2003, sid. 5)  
 
Enligt Dahlstrand och Svensson (1999) är det kemiundervisningens traditionella 
uppläggning som är orsaken till att gymnasieelever upplever kemiämnet som 
teoretiskt och svårt. 
 
På gymnasiet är också möjligheten att få ett bra betyg viktig. Detta kan ge sig 
tillkänna när eleverna ska välja bland alla valbara kurser. Risken är då 
överhängande att elever väljer bort kemi till förmån för någon annan intressant 
kurs som är lättare att få bra betyg i och som inte är lika arbetskrävande. Bortsett 
från behörighetskraven är det ju betygspoängen som räknas vid antagning till 
högskola och universitet. I Norge har man infört extrapoäng för valbara kurser 
inom naturvetenskapliga ämnen och matematik för att komma tillrätta med 
denna problematik (Sjöberg, 2000). Kanske kunde detta vara något för svenska 
gymnasieskolor att ta efter. 
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2.3 Lärandeteorier i naturvetenskaplig undervisning. 
 
Utav olika lärandeteorier är det speciellt några som dominerat i 
naturvetenskaplig undervisning. De utgörs av: 

1. empirismen 
2. konstruktivismen 
3. sociokulturellt perspektiv 
4. socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

 

2.3.1 Empiristisk syn på lärande. 
 
Inom empirismen betonas sinnenas betydelse för lärandet. Ju fler sinnen som 
används, desto mer lär man sig. Att känna lust är centralt i empiriskt synsätt på 
lärande. De yttre sinnena öppnas mer ju roligare eleven tycker att det är. Elevens 
minnesbilder blir då fler vilket medför att eleven kommer ihåg bättre och kan 
göra fler generaliseringar (Dimenäs m.fl., 1996).  
Kunskapen är erfarenhetsbaserad och byggs upp från de små enheterna till en 
helhet (Säljö, 2000). 
 

2.3.2 Konstruktivistisk syn på lärande. 
 
Kunskapsteoretikern Jean Piaget var en av förgrundsgestalterna till den 
konstruktivistiska lärandeteorin. Inom konstruktivismen betonas att det är 
genom egen aktivitet och med hjälp av tidigare erfarenheter som människan 
konstruerar sin förståelse. Man ser människan som nyfiken och vetgirig till sin 
natur. Två andra centrala komponenter för konstruktivistisk syn på lärande är 
idén om jämvikt genom självreglering och föreställningen om tankestrukturer. 
Intelligensen antas vara känslig för störningar. När den tankemässiga jämvikten 
störs pga. bristande överensstämmelse mellan verkligheten och de 
föreställningar vi har försöker vi aktivt återställa balansen genom att bearbeta de 
nya erfarenheterna med de gamla. Genom att utgå från elevernas förförståelse 
och tänkande kan deras föreställningar utmanas. Då störs jämvikten vilket 
stimulerar eleverna till att lära och tänka om. (Andersson, 2001; Dimenäs m.fl., 
1996).  
Detta lärande förutsätter dock att innehållet, det som ska läras, upplevs 
meningsfullt, samt att eleven har en ambition och vilja att förstå. De nya 
kunskaperna måste relateras till begrepp eleven redan känner till. (Helldén, 
1996; Lager-Nyqvist, 2003) 
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2.3.3 Sociokulturellt perspektiv på lärande. 
 
I ett sociokulturellt perspektiv betonas att lärandet sker i sociala sammanhang, 
i interaktion med andra människor. Språket ses som det huvudsakliga redskapet 
för att organisera tänkandet. Eleven lär genom att samspela med sin omgivning. 
Lärandet anses vara kontextuellt bundet och beroende av ett kulturellt, språkligt 
och praktiskt sammanhang. Det sociokulturella perspektivet på lärande bygger i 
stor utsträckning på Lev Vygotskijs teorier och den kulturpsykologiska 
forskningen. Enligt Vygotskij kan elever nå längre än sin egen förståelse genom 
att efterlikna handlingar som egentligen går utanför deras egen förmåga. 
(Schoultz, 2000; Säljö, 2000)   
 
Naturvetenskapens begrepp och teorier är socialt konstruerade och kan enligt det 
sociokulturella synsättet inte upptäckas av eleverna själva. För att kunna tillägna 
sig dem måste de delta i samtal och diskussioner och vara tillsammans med 
människor som använder dessa naturvetenskapliga begrepp. Läraren måste skola 
in eleverna i den naturvetenskapliga kulturen. (Andersson, 2001; Lager-Nyqvist, 
2003)  
 

2.3.4 Socialkonstruktivistisk syn på lärande. 
 
Med en socialkonstuktivistisk syn på lärandet sammanväver man det 
sociokulturella perspektivet på lärande med det konstruktivistiska. Kunskap ses 
som socialt medierat och individuellt konstruerat (Andersson, 2001). 
Andersson (2001) menar att ”social och individuell konstruktion av kunnande är 
komplementära processer som båda är nödvändiga för det naturvetenskapliga 
lärandet” (sid.12-13).  
 
Enligt Vygotskijs sätt att se är de vardagliga begreppen rika på erfarenhet, men 
fattiga på förklaringsförmåga, systematik och generalitet medan förhållandet är 
det omvända för vetenskapliga begrepp. 
Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv måste läraren vara insatt i elevernas 
föreställningar om naturvetenskapliga begrepp och kunna undervisa på ett sätt 
som utmanar elevernas ”vardagstänkande”. Genom att utmana det vardagliga 
tänkandet och sätta de naturvetenskapliga begreppen i relation till ett vardagligt 
sätt att förstå ett fenomen får de naturvetenskapliga begreppen en djupare 
mening. (Andersson, 2001) 
 
I undervisning enligt socialkonstruktivistisk modell lockas elevernas 
föreställningar inom aktuellt område fram, utmanas och diskuteras.  
Detta kan göras genom att låta eleverna få förutsäga ett fenomen eller sätta upp 
en hypotes. Eleverna kan ha olika svar/hypotes vilket kan bidra till diskussion. 
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Det uppstår då en viss osäkerhet om det egna sättet att tänka vilket får eleven 
engagerad. Läraren som antas vara insatt i vanliga elevföreställningar inom 
aktuellt område inför sedan den vetenskapliga föreställningen som eleverna 
sedan ges möjlighet att pröva. Detta förväntas leda till att eleverna 
omstrukturerar och modifierar sina egna antaganden och föreställningar. 
Förhoppningsvis upptäcker de då att den vetenskapliga föreställningen kan 
förutsäga och förklara på ett bättre sätt än deras egen ”vardagsföreställning”. 
Elevens reflektion över det egna tänkandets utveckling, över skillnaden mellan 
de nya och de gamla föreställningarna ses också som en viktig del av 
undervisningen. (Andersson, 2001; Dimenäs m.fl., 1996)  
 
Med vardagstankar och vardagsföreställningar menar jag det Sjöberg (2000) 
kallar för vardagsföreställningar. Han skriver i boken ”Naturvetenskap som 
allmänbildning” sid. 323 att ”Eleverna är teoribyggare och konstruerar mer eller 
mindre stabila föreställningar om en lång rad fenomen. Ett vanligt ord för detta 
är vardagsföreställningar , och ofta är de ganska olika vetenskapens sätt att 
förklara fenomen på.” 
 
 
2.4 Hur får man elever motiverade och intresserade för 
kemi? 
 
Svaret på denna fråga kan naturligtvis se olika ut beroende på vilken syn man 
har på lärandet. Det jag kommer att redovisa här är vad jag funnit i 
litteraturstudien om hur man i undervisningen kan få eleverna motiverade och 
intresserade av naturvetenskap och kemi. Jag ger också förslag på var lärare i 
detta syfte kan vända sig för att hitta idéer och inspiration till sin undervisning.  
 

2.4.1 Inspiration och idéer till kemiundervisningen. 
 
Olika projekt har på senare tid genomförts för att ta reda på orsakerna till elevers 
bristande intresse för naturvetenskaplig och teknisk utbildning samt vad som kan 
göras för att vända denna trend. Många av dessa projekt fungerar också som 
inspirationskälla och stöd för lärare i arbetet med att utveckla en 
intresseväckande undervisning inom dessa områden. Några av dem presenteras 
här. 
 
 
NOTprojektet 
NOTprojektet är ett samverkansprojekt mellan Myndigheten för skolutvecklig 
och Högskoleverket på uppdrag av regeringen. NOT står här för Naturvetenskap 
Och Teknik. Projektets två huvuduppdrag är att öka elevers intresse för 
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naturvetenskap och teknik samt att stimulera skolpersonal till nytänkande i 
undervisningen inom dessa områden. (NOTbladet, nr. 38, 2003).  
Från projektets hemsida kan man beställa eller ladda ner projektets olika 
publikationer i form av nyhetsbrevet NOTbladet som innehåller artiklar och 
notiser om pågående arbeten inom projektet eller NOThäftet med temabaserade 
rapporter om bl.a. ungdomars attityder till naturvetenskap och teknik. 
(http://www.hsv.se/NOT (3/11-2003))  
 
Där finns också länkar till NoTnavet som är en webbplats för lärare på alla 
stadier vilka undervisar i naturvetenskap och teknik. NoTnavets syfte är att 
underlätta utvecklingen av undervisningen för lärare inom NOT-området vilket i 
förlängningen förväntas leda till att allmänbildningen inom NOT-området blir 
större och att fler elever blir intresserade av naturvetenskaplig och teknisk 
utbildning. Från NoTnavets hemsida kan man sedan klicka sig vidare på länkar 
inriktade mot specifika naturvetenskapliga områden som kemi. 
(http://www.skolverket.se/notnavet/innehall/index.html (3/11-2003)) 
 
                                                                                                                            
NORDLAB-projektet 
NORDLAB-projektet är ett nordiskt samverkansprojekt. De deltagande länderna 
har något olika inriktning på sin verksamhet, men målsättningen är densamma, 
nämligen att förbättra den naturvetenskapliga undervisningen i skolan. Man har 
utarbetat nya metoder och redskap för att hjälpa lärare att vidareutveckla sin 
undervisning inom de naturvetenskapliga ämnena. 
 
Det svenska projektet NORDLAB-SE går under namnet ”Elevers tänkande och 
skolans naturvetenskap”. Inom detta projekt har man arbetat fram ett antal 
”workshops” som bygger på senare tids forskningsresultat om de 
vardagsföreställningar elever har om naturvetenskapliga företeelser och 
fenomen. De innehåller uppgifter som utmanar och stimulerar eleverna samtidigt 
som de visar på väsentligheter inom den naturvetenskapliga begreppsbildningen. 
Tonvikten ligger på förståelse. Man menar att naturvetenskap i första hand går 
ut på att förstå och att ”förståelse ger en inre tillfredsställelse och stimulerar till 
fortsatt lärande”. (http://na-serv.did.gu.se/nordlab/se/se.html (3/11-2003)) 
 
 
Resurscentrum för Kemi i Skolan 
Denna hemsida är knuten till Umeå Universitet och är tänkt som ett stöd för 
lärare att aktualisera kemiundervisningen. Ett flertal verklighetsanknutna 
laborationer har tagits fram för alla undervisningsstadier. Laborationerna är 
utformade så att utrustning och kemikalier som behövs oftast finns i elevernas 
hem eller närmiljö. (http://www.anachem.umu.se/eks/index.html (3/11-2003)) 
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Kemilärarnas resurscentrum (KRC) 
Kemilärarnas resurscentrum vill stödja kemilärare i arbetet att utveckla en 
intressant, stimulerande och aktualiserad undervisning för att öka elevernas 
intresse för kemi. Detta gör man genom att delge nya forskningsresultat och ge 
förslag på nya elevexperiment samt informera om kemins roll för samhälle och 
miljö. Man genomför också fortbildning för lärare samt arbetar för att förbättra 
kontakterna mellan näringsliv och skola samt mellan högskola och skola. 
Dessutom fungerar resurscentrum som en samlingspunkt för lärare runt om i 
landet som vill samarbeta kring didaktiska frågor. ( http://www.krc.su.se/web/ 
(23/11-2003))  
 
 
The Educational Resources Information Center (ERIC) 
Detta är en databas över referenser med ”abstract” till olika rapporter och 
tidskriftsartiklar inom undervisning och som vänder sig till lärare. (Dahlstrand 
m.fl., 1999) 
 
 
Kemifrämjandet ett dotterbolag till Kemikontoret 
Kemikontoret är den svenska kemiindustrins branschorganisation. Här kan man 
hämta information om kemibranschens olika områden. De ger också ut 
lärarbrev. Kemifrämjandets främsta uppgift är att stimulera elever till ett ökat 
intresse för kemi och naturvetenskap. Man inriktar sig dock främst på elever i 
grundskolan. (Dahlstrand m.fl., 1999) 
  

2.4.2 Anknyta undervisningen till vardagliga sammanhang och 
utmana elevernas vardagsföreställningar. 
 
Genomförda studier om varför elever väljer bort kemi och naturvetenskapliga 
ämnen har visat att en av huvudorsakerna är att dessa ämnen upplevs som 
krävande, svårbegripliga och abstrakta av eleverna. För att komma till rätta med 
detta lägger man tonvikten på elevers förståelse och utgår ifrån att om eleven 
förstår naturvetenskapliga begrepp och fenomen stimulerar detta till fortsatt 
lärande. (Sjöberg, 2000; Andersson, 2001; Ekstig, 2002; Häggström, 2003). 
 
Något som betonas mycket starkt i aktuella studier är betydelsen av att känna till 
elevers föreställningar och ”vardagstänkande” innan man introducerar nya 
områden och begrepp i undervisningen samt att undervisningen anknyts till 
vardagliga sammanhang. 
 
I Skolverkets rapport ”Bilden av skolan 1996” anser man att elevernas förståelse 
av naturvetenskapliga begrepp är undermålig:  
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 Eleverna har svårt att använda teorier de mött i undervisningen för att 
förklara vardagliga företeelser.  
 Eleverna har problem att skilja mellan ett vardagligt och 
naturvetenskapligt sätt att se på olika fenomen.  

 
Detta minskar elevernas motivation. För att komma till rätta med det här anser 
skolverkat att eleverna i den naturvetenskapliga undervisningen måste få hjälp 
att uppmärksamma skillnaden mellan vardagstänkande och vetenskapligt 
tänkande.  
 
Eskilsson och Lindahl (1996) menar att det införs alldeles för många 
vetenskapliga begrepp i undervisningen för att eleverna ska kunna ta till sig 
dessa. De anser att antalet begrepp i undervisningen borde begränsas till några 
centrala begrepp som eleverna har användning för i sina förklaringar av bl.a. 
vardagsföreteelser. När man begränsar antalet begrepp får man också mer tid att 
arbeta med varje begrepp. De säger vidare att om man utgår från kända 
vardagsfenomen vid introduktionen av nya begrepp och aktivt låter eleverna 
använda och samordna dem skulle eleverna få en bättre förståelse. 
Istället för att få en generell sammanfattning i undervisningens inledning bör ett 
nytt begrepp inledas med flera exempel. Elevers begreppsbildning sker bäst då 
de själva med hjälp av ett antal exempel får finna det gemensamma, enligt 
Dahlstrand och Svensson (1999). Genom att dessutom koppla kemin till det 
vardagliga upplevs den av eleverna som mer fascinerande och mindre obegriplig 
menar Jacobsson (2003). 
Även Blomgren (1996) påpekar betydelsen av att ge eleverna ett vardagligt 
sammanhang att hänga upp nya begrepp på samt att de tidigt blir medvetna om 
sina egna uppfattningar kring det hela. 
 
 
Hur får man då reda på vilka vardagsföreställningar eleverna har? 
 
Ett sätt är att ta del av den forskning som gjorts på området inom den 
forskningsdisciplin som kallas naturvetenskapens didaktik eller Science 
Education. ”Genom att ta till sig andra lärares och forskares iakttagelser och 
erfarenheter är det lättare för en lärare att känna igen sina egna elevers 
funderingar och att ta en utgångspunkt i dessa vid uppläggningen och 
genomförandet av undervisningen”, menar Ekstig (2002, sid. 200).  
Vanligtvis har elevernas vardagsföreställningar många gemensamma drag 
eftersom de använder sig av det de hör och ser i vardagslivet för att förstå 
naturvetenskapliga fenomen. (Helldén, 1996) 
 
Ett annat sätt är att använda sig av begreppskort/begreppskarta. Användningen 
av begreppskort/begreppskarta har sitt ursprung i uppfattningen att ” ORD 
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BETYDER NÅGOT FÖR INDIVIDEN; NÄR DE GER UPPHOV TILL 
BILDER I TANKARNA! BEGREPP SVARAR MOT  TING OCH 
HÄNDELSER, SOM GER TANKEBILDER.” (min översättning (Bering m.fl., 
1996, sid. 113))  
Ett begreppskort/begreppskarta visar sambanden mellan de olika begrepp eleven 
använder för att förklara ett fenomen. Det är ett bra redskap i arbetet med att öka 
elevernas insikt och förståelse för sammanhang, utveckla elevernas 
vetenskapliga språk och tankar om begrepp. Begreppskort/begreppskarta 
fungerar också bra att använda för utvärdering av ett område. Om man jämför de 
begreppskort/begreppskartor som eleven gjorde då ett område introducerades 
med ett eleven gör då detta arbetsområde avslutas kan man få en god bild av 
elevens begreppsutveckling. (Bering m.fl., 1996 ; Helldén, 1996)    
 
 
Varför bör man veta något om elevers vardagsföreställningar? 
 
Enligt Ausubel sker meningsfullt lärande när eleven relaterar nya begrepp till de 
redan kända. Han anser att den mest väsentliga faktorn för lärandet är det 
eleverna redan vet. Därför måste man ta reda på det och undervisa med 
utgångspunkt från det. (Helldén, 1996) 
 
Elever har vardagsföreställningar som skiljer sig från de vetenskapliga om 
många naturvetenskapliga fenomen. Efter undervisningen behåller de ofta sina 
vardagsföreställningar medan de vetenskapliga begreppen glöms bort. Eftersom 
elevers vardagsföreställningar är så stabila och robusta och det är eleven själv 
som utifrån de erfarenheter och utmaningar hon möter ger betydelse åt 
begreppen är det nödvändigt att utgå från dessa och i undervisningen använda 
strategier som bidrar till att eleven antingen utvecklar eller förkastar sina 
vardagsföreställningar. Att vi känner till elevernas föreställningsvärld och på ett 
lämpligt sätt utmanar deras vardagsföreställningar kan vara ett sätt att öka 
elevers motivation och intresse för naturvetenskap. På detta sätt får begreppen 
också en fördjupad innebörd. Det är dock viktigt att man tar elevernas 
vardagstänkande på allvar och tydliggör att vardagligt och vetenskapligt 
tänkande är två respektabla och komplementära sätt att veta och förstå. För även 
om det vetenskapliga tänkandet är kvalitativt annorlunda har det sin grund i 
vardagstänkandet. Många av elevernas föreställningar liknar de som i tidigare 
historiska perioder representerats av vetenskapen. Utan vardagskunnande hade 
inte vetenskaplig kunskap kunnat uppstå. (Östman, 1996; Sjöberg, 2000; 
Andersson, 2001) 
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2.4.3 Presentera naturvetenskap som en subkultur och anknyta till 
vetenskaplig historia. 
 
En annan orsak till elevers bristande intresse för kemi och andra 
naturvetenskapliga ämnen kan enligt Sjöberg (2000) bero på naturvetenskapens 
rationalitet och intellektuella framtoning vilket ger en bild av naturvetenskapliga 
ideal som stämmer dåligt överens med elevernas egna värderingar. Det är därför 
viktigt att man presenterar naturvetenskapen som en subkultur som man fritt kan 
röra sig in och ut ur. På detta sätt behöver de vetenskapliga idealen inte bli en 
del av personligheten. Vi rör oss dagligen inom ett antal olika subkulturer. När 
vi går in i dessa ändrar vi mer eller mindre vårt tankesätt och språkbruk. Genom 
att presentera naturvetenskapen som en subkultur behöver eleverna inte känna 
att de måste kasta bort sina egna värderingar och ideal. Sjödin menar (i Sundin 
Becks artikel, NOTbladet nr.38 2003) att detta underlättar för de allt mer 
alternativtroende eleverna att möta naturvetenskapen. Han anser att vi i 
undervisningen måste vara öppna för elevernas frågor och inte presentera 
naturvetenskapen som färdiga sanningar utan som en förklaringsmodell vilken 
ständigt letar efter hållbara och allt bättre förklaringar om världen och de 
fenomen vi möter. Med en öppen hållning och mindre naturvetenskaplig 
tvärsäkerhet skulle elevers intresse för naturvetenskap öka, menar han.  
Att visa på naturvetenskapens ständiga utveckling och anknyta undervisningen 
till vetenskapens historia är i detta sammanhang betydelsefullt. Genom att 
anknyta undervisningen till naturvetenskapens historia och visa på människorna 
bakom de vetenskapliga teorierna får naturvetenskapen en mer personlig 
karaktär och kan bidra till att eleverna upplever sina egna undersökningar mer 
intressanta. (Ekstig, 1995 enligt Dimenäs, 1996; Lindahl & Lundahl, 1996; 
Ekstig, 2002) 
 
 

2.4.4 Metoder för intresseväckande och motiverande 
kemiundervisning. 
 
Elevlaborationer och demonstrationslaborationer. 
Wellington (1998, enligt Lager-Nyqvist, 2003) menar att en av 
huvudmålsättningarna med laborationer i undervisningen är att de ska öka 
elevernas motivation att lära naturvetenskap och bidra till en bättre förståelse av 
naturvetenskapliga begrepp. 
För att dessa mål ska uppnås måste dock laborationerna vara upplagda så de 
leder till en intellektuell utmaning exempelvis genom att pröva en tankegång 
och se om en hypotes stämmer. De bör ha verklighetsanknytning och uppfattas 
som intressanta och relevanta för eleven samt kunna knytas till kunskaper eleven 
redan har. Dessutom behöver tid avsättas innan laborationens utförande för att 
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tydliggöra laborationens syfte och mål och låta eleverna bli klar över sina egna 
tankar kring det som ska undersökas. Tid behövs också efteråt för att i 
seminarium kunna sammanfatta och dra slutsatser (Hult, 2000).  
 
Även Bergqvist (1990) anser att laborationer har ett stort värde för elevers 
motivation och lärande. I sin avhandling ”Doing schoolwork” (1990) visar hon 
dock på de problem som kan uppstå då elever helt på egen hand ska komma 
fram till det som ska läras. Under sina observationsstudier upptäckte hon att 
lärarna ofta gav eleverna uppgifter som till synes var av stor frihetsgrad, så 
kallade ”öppna uppgifter” som genom elevernas kreativitet skulle leda till olika 
upptäckter. Eleverna förstod att det var något speciellt de förväntades komma 
fram till, men de kunde inte komma på vad. Ofta gissade de vad de skulle göra 
eller komma fram till. Enligt Bergqvist berodde detta på att eleverna saknade de 
begrepp och teorier som för läraren var självklara. För läraren var det därför 
uppenbart vad som skulle upptäckas, men inte för eleven. För att laborationerna 
ska vara meningsfulla behöver man utgå från en gemensam plattform för 
upptäckande och förståelse.  
 
Enligt Dahlstrand och Svensson (1999) är det tyvärr ganska vanligt att eleverna 
saknar nödvändiga förkunskaper. Detta är något som också Dimenäs och Sträng- 
Haraldsson (1996) tar upp. De menar även att laborationernas praktiska moment 
ofta tar för mycket utrymme jämfört med de reflekterande inslagen, d.v.s. 
momenten före och efter det praktiska genomförandet av laborationen, då eleven 
formulerar sina tankar och hypoteser, drar slutsatser, värderar och argumenterar 
för dessa. Allt för sällan finns det tid för läraren att tillsammans med eleverna 
sammanfatta och jämföra hypoteser och resultat. De anser därför att 
demonstrationslaborationer ibland kan utgöra ett bra alternativ eller komplement 
till elevlaborationer. Om laborationerna ska kunna öka elevernas motivation att 
lära naturvetenskap samt ge en bättre förståelse av naturvetenskapliga begrepp 
måste den sociala och kommunikativa dimensionen finnas med. 
 
Enligt Hult (2000) finns det undersökningar som visar att många elever inte 
klarar av att tänka på teori/-er och begrepp samtidigt som de praktiskt genomför 
laborationen. Därför måste eleverna få tillräckligt med tid att aktivt sammanföra 
teori och laborationsupplevelse. Här kan skrivandet vara ett redskap. Björk 
(1995 i Dimenäs m.fl., 1996) menar att när man i skrift med egna ord 
sammanfattar de erfarenheter och tankeprocesser man varit delaktig i, reflekterar 
man samtidigt över sina egna tankar. Man upptäcker och förstår sammanhang.  
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Rollspel och drama. 
Rollspel och drama kan användas på olika sätt i kemiundervisningen.  
Med gestaltning kan man på ett enkelt sätt låta eleverna åskådliggöra vissa 
kemiska fenomen som t.ex. fasövergångar. Att få ett fenomen förklarat i levande 
bilder på detta sätt kan underlätta förståelsen.  
Man kan också använda sig av rollspel som gör eleven medveten om sina 
föreställningar och personliga ställningstaganden. Ett exempel på det är ”De fyra 
hörnen”. I detta rollspel ska varje elev enskilt ta ställning till fyra påståenden 
som läraren läser upp. Varje hörn i rummet får representera ett påstående. På 
given signal ska eleverna sedan gå till det hörn vars påstående bäst stämmer 
överens med den egna föreställningen eller uppfattningen. Eleverna i respektive 
hörn får sedan argumentera för sitt ställningstagande. Efter en stunds öppen 
diskussion får eleverna möjlighet att byta hörn. I denna typ av rollspel får eleven 
reflektera över sina egna uppfattningar och ställa dem i relation till kamraternas 
argument. (Dimenäs m.fl., 1996) 
 
Ett senare exempel på drama i den naturvetenskapliga undervisningen är 
Storyline. En Storyline bygger på en berättelse som elever och lärare skapar 
tillsammans och där de gemensamt har möjlighet att påverka berättelsens 
händelse. I en Storyline är elevernas förkunskaper av stor betydelse. Eleverna 
får inga färdiga svar av läraren. Lärarens uppgift är istället att utifrån elevernas 
förkunskaper ställa väl uttänkta frågor som utmanar elevernas föreställningar. 
Nackdelen med Storyline är enligt Ylva Lundin (i Häggströms artikel, 
NOTbladet nr.39, 2003) att det krävs mycket planering och tid för att göra det 
bra. Hon arbetar därför med att skapa modeller för Storyline som lärarna kan 
använda direkt. 
 
 
Berättelser och liknelser. 
Att använda sig av berättelser och bilder i undervisningen antingen i form av 
drama eller muntligt berättande från en entusiasmerande lärare får ofta elever 
intresserade och engagerade. I licentiatavhandlingen ”Kemilärares berättelser” 
skriver Boström (2003) om berättandet och berättelsernas betydelse för att ge 
innebörd åt kemiämnet. Berättelser skapar mening i kemiundervisningen och 
underlättar i förlängningen elevernas lärande, menar hon. 
Att beskriva ett kemiskt fenomen med bilder/liknelser underlättar också 
förståelsen genom att förstärka och förklara fenomen. Det gäller dock att inte 
använda överförenklade bilder i undervisningen. Men använder man sig av 
”bilder med lång bärighet”, då kan en bild säga mer än tusen ord. (Engström, 
1999) 
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Studiebesök och exkursioner.  
Att göra studiebesök och exkursioner är ett sätt att verklighetsanknyta 
undervisningen. På så vis sätts kemin in i ett meningsfullt sammanhang. (Hult, 
2000) 
 
 
Ämnesintegration. 
I ämnesintegrerad undervisning arbetar man ofta med ett avgränsat 
arbetsområde som man kan studera utifrån aspekter av de ingående ämnena. I 
ämnesintegrerad undervisning får eleven sätta samman de kunskaper hon har 
från olika ämnesområden. På detta sätt ges eleven möjlighet att utveckla en 
helhetssyn. Hon får förståelse för centrala begrepp i ett helhetsperspektiv. 
(Andersson, 1992; Dimenäs m.fl., 1996) 
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3. METOD 
 
Som metod för att uppnå mitt syfte och kunna svara på mina frågeställningar har 
jag gjort en litteraturstudie och en enkätundersökning.  
 
 
3.1 Litteraturstudie. 
 
För att ta reda på hur man i undervisningen får eleverna motiverade och 
intresserade för kemi har jag genomfört en litteraturstudie. I den har jag tagit del 
av aktuell forskning om varför intresset för naturvetenskapliga studier minskat 
och hur man kan vända denna trend. Det som framkommit i denna 
litteraturstudie har sedan fått ligga till grund för utformandet av den enkät jag 
använt mig av i enkätundersökningen. 
 
 
3.2 Enkätundersökning. 
 
För att få ett tillräckligt stort underlag att kunna besvara de tre sista av mina 
frågeställningar (se kapitel 1.2 Frågeställningar, punkt 2, 3 och 4), valde jag att 
göra en enkätundersökning istället för intervjuer. Intervjuer är mer tidskrävande 
och skulle därför ge ett mindre underlag.  
Min tanke var att en strukturerad enkät tar mindre tid och är mindre krävande för 
läraren att besvara än en enkät med enbart ostrukturerade öppna frågor. För att 
minska bortfallet utformade jag därför en enkät (se bilaga) med mestadels 
strukturerade frågor och möjlighet att skriva till egna kommentarer. De tre sista 
frågorna är av öppen karaktär. Meningen var att lärarna här skulle kunna lägga 
till sådant som inte framkommit i svaren på enkätens strukturerade frågor. På 
detta sätt ville jag gardera mig att inte gå miste om värdefull information. 
 
När jag skrivit enkätfrågorna genomförde jag en liten pilotstudie där en 
kemilärare och en fysiklärare svarade på enkäten, gav synpunkter och angav den 
tid det tagit för dem att svara på den. Med hänsyn till vad pilotstudien givit och 
min handledares synpunkter färdigställde jag sedan enkäten.  
 
För att om möjligt öka lärarnas motivation att svara på enkäten bifogade jag ett 
frankerat svarskuvert och ett personligt brev (se bilaga). I brevet presenterade 
jag mig, mitt arbete och enkätens syfte samt talade om att den bestod av 
mestadels strukturerade frågor och enligt pilotstudie tar ca 10 minuter att 
besvara. Jag lät också meddela att enkätsvaren kommer behandlas konfidentiellt 
och erbjöd dem slutligen att få del av undersökningens resultat då rapporten 
färdigställts om de skickade med sin e-postadress med enkätsvaret.  
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Jag skickade enkäten till 41 stycken lärare som undervisar i gymnasiekemi på 
kommunala skolor och landstingsskolor i Norrköping, Linköping, Finspång och 
Söderköping samt Folkuniversitet i Norrköping. Lärarna fick en vecka på sig att 
besvara enkäten. När veckan hade gått saknade jag svar från 15 lärare. Jag 
skickade då ut ett påminnelsebrev vilket resulterade i ytterligare nio enkätsvar. 
Bortfallet blev således knappt 15%. 
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4. RESULTATREDOVISNING 
 
Denna resultatredovisning bygger på de 35 enkäter jag fått tillbaka av de 41 
stycken utskickade. Med en svarsfrekvens på drygt 85% bör underlaget för 
resultatredovisningen vara tillräckligt stort för att ge god validitet. 
 
Jag har indelat lärarna i tre olika grupper utifrån hur länge de varit verksamma 
som kemilärare och kommer att redovisa varje lärargrupp för sig. Min 
förhoppning är att läsaren på detta sätt ska kunna få en helhetsbild av respektive 
lärargrupp. De tre lärargrupperna som redovisas är: 
 

 Lärargrupp 1: kemilärare med mindre än 11 års yrkeserfarenhet. 
 Lärargrupp 2: kemilärare med mellan 11 och 15 års yrkeserfarenhet. 
 Lärargrupp 3: kemilärare med mer än 15 års yrkeserfarenhet. 

 
Nedanstående cirkeldiagram visar fördelningen av lärare mellan de olika 
lärargrupperna. 
 

Lärargruppernas fördelning
Lärargrupp 1

26%

Lärargrupp 2
17%Lärargrupp 3

57%

Lärargrupp 1
Lärargrupp 2
Lärargrupp 3

Figur 4.0.1 
 
För att underlätta jämförelser mellan de olika lärargrupperna kommer jag inom 
respektive lärargrupp att redovisa utfallet av varje enkätfråga för sig.  
I anknytning till flertalet frågor gör jag också jämförelser mellan lärare som har 
kemi som huvudämne och lärare med annat huvudämne. 
I resultatredovisningen för lärargrupp 2 kommer jag även att göra jämförelser 
med resultatet för lärargrupp 1 i anknytning till frågorna.  
I resultatredovisningen för lärargrupp 3 görs jämförelser med både lärargrupp 1 
och 2. Avslutningsvis ges en sammanfattning av resultatet. 
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Fördelningen mellan lärare med kemi som huvudämne (förkortas K) och lärare 
med annat huvudämne (förkortas A) i respektive lärargrupp kan studeras i 
tabellen nedan. 
 
Huvudämne Lärargrupp 1 Lärargrupp 2 Lärargrupp 3 
Kemi (K) 56%     (5 lärare) 17%      (1 lärare) 65%     (13 lärare) 
Annat ämne (A) 44%     (4 lärare) 83%      (5 lärare) 35%      (7 lärare) 
Figur 4.0.1 
 
För att undvika långa omskrivningar kommer jag använda mig av förkortningar 
för de olika lärarkategorierna.  
Exempelvis blir de kemilärare med mindre än 11 års yrkeserfarenhet och kemi 
som huvudämne kallad för lärargrupp 1K.  
Med lärargupp 3A menar jag de kemilärare som har mer än 15 års 
yrkeserfarenhet och har annat huvudämne än kemi, osv.   
 
Med huvudämne avser jag det skolämne läraren har som huvudämne i sin 
lärarexamen såvida inget annat anges.  
De procentsatser som anges i redovisningen är närmevärden och avrundade till 
heltal. Den presentation som görs av respektive lärargrupp grundar sig på 
enkätens första fyra frågor (se bilaga). 
 
 
4.1 Lärargrupp 1: kemilärare med mindre än 11 års 
yrkeserfarenhet. 
 
Presentation av lärargruppen. 
 
Då de lärare som arbetat mellan 5 och 10 år som kemilärare endast består av tre 
personer och svaren verkar stämma relativt bra överens med dem från lärare som 
arbetat mindre än 5 år, kommer jag att redovisa dessa båda grupper tillsammans 
som lärargrupp 1. 
 
Lärargrupp 1:   
Andel av svaren 26%                   (9 lärare) 
Könsfördelning inom gruppen Män 11%, Kvinnor 89% 
Andel med kemi som huvudämne (K) 56%                   (5 lärare) 
Andel med annat huvudämne (A) 44%                   (4 lärare) 
Andel som undervisar i flera ämnen än kemi 78%                   (7 lärare) 
Andel med kemi som huvudsakligt 
undervisningsämne 

67%                   (6 lärare) 

Figur 4.1.1 
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Bland de lärare med kemi som huvudämne räknas också den lärare in som har 
både kemi och biologi som huvudämne. Samtliga i lärargrupp 1A har biologi 
som huvudämne i sin lärarexamen.  
 
 
Redovisning av enkätfråga 5. 
Vilket är enligt din åsikt det huvudsakliga syftet med kemiundervisningen? 
 

a) att ge allmänbildning med grundläggande kunskaper i kemi för initierad 
åsiktsbildning._____ 

b) att lära eleverna ett naturvetenskapligt tänkande._____ 
c) att skapa en stabil grund för fortsatta studier i kemi. (44%) 
d) att skapa förutsättningar för eleverna att bättre förstå sin omvärld och 

bemästra vardagslivet i ett modernt samhälle. (11%) 
e) annat syfte, nämligen att eleverna ska tycka kemi är spännande, att få 

dem intresserade och motiverade att vilja studera kemi på högskolan eller 
som ”hobbyläsning”.  (22%)  

 
Återstående 23% av lärarna har kryssat för 3 eller 4 av  alternativen a, b ,c eller 
d , med motiveringen att c är det huvudsakliga syftet med kemiundervisningen 
på NV-programmet medan a, b (och d) är det på TE-programmet.  
 
Jämförelser 
Svarsfördelningen är relativt jämn mellan lärare med kemi som huvudämne och 
lärare med annat huvudämne. 
 
 
Redovisning av fråga 6.  
Vilka av nedanstående undervisningsmetoder använder du dig av i 
kemiundervisningen?  
 
En av lärarna har inte besvarat denna fråga, vilket motsvarar 11%. Nedan har jag 
angivit hur många procent lärarna använder sig av respektive 
undervisningsmetod, men inte i vilken omfattning de använder sig av dem. 
 
a) Lärarledd lektionsgenomgång/föreläsning   100% 
b) Elevlaboration/experiment    100% 
c) Lärarledd demonstrationslaboration   88 % 
d) Grupparbete (utöver laborationer)   88% 
e) Individuellt arbete     75% 
f) Drama (ge gärna exempel)________________________________ 25% 
g) Exkursioner och studiebesök (ge gärna exempel)______________ 50% 
h) Ämnesintegration (ange med vilka ämnen)___________________ 50% 
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i) Annat, nämligen________________________________________ ___% 
 
De ämnen kemiundervisningen integreras med är främst fysik, biologi och 
naturkunskap, men även matematik, samhällskunskap och svenska är ämnen 
som nämns av lärare i detta sammanhang. 
 

Metod Huvudämne Procentuell andel respektive metod används i undervisningen
(1-5)% (6-10)% (11-15)% (16-20)% (21-30)% (31-40)% (41-50)% (51-60)% >60%

a Kemi 13% 13% 25%
a Biologi 13% 13% 13% 13%
b Kemi 38% 13%
b Biologi 13% 13% 25%
c Kemi 13% 13% 13% 13%
c Biologi 38%
d Kemi 25% 13% 13%
d Biologi 25% 13%
e Kemi 38%
e Biologi 13% 13% 13%
f Kemi 13%
f Biologi 13%
g Kemi 25% 13%
g Biologi 13%
h Kemi 13% 13%
h Biologi 13% 13%
i Kemi
i Biologi

Figur 4.1.2 Denna tabell visar den procentuella omfattning respektive 
undervisningsmetod utgör i kemiundervisningen samt hur denna fördelar sig 
mellan lärare med kemi respektive biologi som huvudämne (vilka utgör 50% 
vardera av dem som redovisas i tabellen). 
 
Jämförelser 
Tabellen ovan (figur 4.1.2) visar att lärare med kemi som huvudämne använder 
sig av lärarledda lektionsgenomgångar, ämnesintegration och individuellt arbete 
i något mindre omfattning och demonstrationslaborationer, grupparbete och 
studiebesök/exkursion i något större omfattning än lärare med annat huvudämne, 
i detta fall biologi. 
 
 
Redovisning av fråga 7.  
Anser du att man behöver kännedom om elevers uppfattningar och 
föreställningar om nya områden och begrepp innan dessa introduceras i 
kemiundervisningen? 
 
Ja (89%)  Nej (11%) 
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Om du svarat ja på fråga 7, hur tar du då reda på detta? 
 

a) Genom att låta eleverna formulera sina tankar, skriva ned dem på papper 
som du sedan samlar in och läser.(44%) 

b) Genom att ta del av forskning om elevers tänkande kring aktuellt 
område/begrepp.(44%) 

c) Genom att använda den erfarenhet du har från tidigare undervisning av ett 
bestämt område/begrepp._(33%) 

d) Genom att göra en gemensam tankekarta med eleverna._(33%) 
e) Annat sätt, nämligen ”att diskutera med dem om vilka förkunskaper de 

har och utgå från deras förförståelse, de begrepp de associerar till i 
området.” (22%) 

 
Några lärare har som kommentar att c) kommer med åren. 
 
Nedanstående stapeldiagram visar även hur svaren är fördelade beroende på 
vilket huvudämne läraren har i sin examen. 
 
 

igur 4.1.3 Fördelningen av de olika svarsalternativen för hur lärare tar reda 
t 

22%

22%

22%

22%

11%

22%

33%

22%
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a b c d e

Hur tar du reda på elevers föreställningar?

Biologi
Kemi

F
på elevers uppfattningar och föreställningar om nya områden och begrepp sam
hur svarsfördelningen ser ut mellan lärare med kemi som huvudämne och 
övriga kemilärare. 
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Jämförelser 
kan man se att samtliga lärare med biologi som huvudämne anser 

 sin 

e 

uvudämne gör de flesta tankekartor med eleverna 

tta. 

edovisning av fråga 8.  
boken (läromedlen) i kemi för uppläggningen av 

denna lärarkategori menade 55% av lärarna att läroböckerna/läromedlen har 

I enkätsvaren 
att man behöver kännedom om elevers uppfattningar och föreställningar innan 
nya områden och begrepp introduceras i kemiundervisningen. Dessa får de 
framför allt reda på genom att ta del av det eleverna skriftligt formulerar om
tankar kring det hela. Ofta sker det i kombination med att de tar del av aktuell 
forskning om elevers tänkande eller använder den erfarenhet de har från tidigar
undervisning inom området. 
Bland lärare med kemi som h
för att ta reda på deras föreställningar om nya områden och begrepp. Många 
använder sig också av den forskning som finns om elevers tänkande kring de
 
 
R
Vilken betydelse har läro
och innehållet i din undervisning? 
 
I 
stor betydelse för uppläggning och innehåll i kemiundervisningen. De övriga 
lärarna (45%) anser läroböckerna/läromedlen ha viss betydelse.  
 
Lärarkommentarer till fråga 8. 

, de följer skolverkets mål.” 
 De vill gärna ha 

 

”Läromedlen har stor betydelse
”Läroboken har större betydelse för eleverna än för läraren.
en bok att följa med i och tycker inte om att man blandar ihop olika kapitel.” 
 

Figur 4.1.4 Visar svarsfördelningen mellan lärare med kemi som huvudämne 

22%

33%

33%

11%

0% 0%

0%

20%
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Stor Viss Liten Ingen

Läromedlens betydelse i kemiundervisningen

Biologi
Kemi

och lärare med annat huvudämne (här biologi). 56% av lärarna har kemi som
huvudämne, övriga 44% har huvudämnet biologi. 
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Jämförelser 
met (figur 4.1.4) ser man att lärare med biologi som huvudämne i 

edovisning av fråga 9.  

. A) På Internet finns en del hemsidor tänkta som inspirationskälla för lärare för 

 anges framför respektive hemsida visar den procentuella 

1%)

I stapeldiagram
genomsnitt anser läroboken/läromedlen ha större betydelse för uppläggning och 
innehåll i kemiundervisningen än vad lärare med kemi som huvudämne gör.   
 
 
R
 
9
att få eleverna intresserade och motiverade till att lära kemi. Några av dem är 
angivna nedan.  
Procenttalet som
andelen lärare som känner till respektive hemsida. 
  
(1  Känner inte till någon av nedanstående hemsidor. 
(11%) The Educational Resources Information Center (ERIC)                        
(88%) Kemilärarnas resurscentrum (KRC)    
(67%) Resurscentrum för Kemi i skolan    
(11%) Kemifrämjandet      
(67%) NOTprojektet 
(22%) Andra hemsidor, ”Bioscience explained”        

emsidor som nämns i 

. B) I vilken utsträckning använder du dig av hemsidor av detta slag? 

1%)

”Bioscience explained” är det enda förslag på andra h
enkätsvaren.  
 
9
 
(1  Dagligen.      
_____ Varje vecka.      
(44%) Varje månad.     
(22%) Var annan månad.     
(11%) Mindre än varannan      månad.
(11%) Jag använder mig inte av hemsidor av detta slag. 

lera lärare påpekar att det är olika i olika perioder hur mycket de använder sig 

ämförelser

 
F
av dessa hemsidor.  
 
J  

hur fördelningen ser ut mellan lärare med kemi som huvudämne 

Lärargrupp 1A använder sig av dessa hemsidor varje månad som mest. 

Tittar man på 
(lärargrupp 1K) och lärare med annat huvudämne (lärargrupp 1A) visar det sig 
att lärargrupp 1K känner till fler hemsidor och använder sig oftare av dem än 
lärargrupp 1A gör. Samtliga i lärargrupp 1K använder sig av dessa hemsidor 
antingen dagligen, varje månad eller mindre än var annan månad som minst. 
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Redovisning av fråga 10.  
Vad anser du vara mest väsentligt för att få eleverna intresserade och 

visningen? 

ade och intresserade av kemi är att 
emiundervisningen är rolig. Ju roligare de tycker det är, desto bättre kommer 

motiverade för kemiunder
 
a) Det viktigaste för att få elever motiver
k
de ihåg vad de lärt sig. (56%) 
 
b) Det viktigaste är att eleverna får förståelse för kemiska begrepp och principer. 

m man förstår blir kemin intressant. (22%)O  

Att eleverna känner förtrogenhet när det gäller kemiska fenomen. Kemin finns 
 skolan.” (11%)

 
c) Annat, nämligen:  
”
ju överallt, inte bara i  

mans med svarsalternativ b).  
Att få en god relation som bygger på tillit vilket medför ett avspänt 

g själv är intresserad och tycker att kemi är kul.” 

 
Nedanstående punkter är angivna tillsam
”
klassrumsklimat.” 
”Att berätta med enkla ord på ett underhållande sätt.” 
”Att jag visar att ja
 
11% av lärarna besvarade inte denna fråga. 
 
Lärarkommentarer. 
”Svaret bör egentligen vara en kombination av a) och b) men faktum är att svar 

r längst med!” 

ser

a) är det man komme
”Allt kan inte vara roligt. Hur ska de  tro att världen fungerar när de kommer ut 
i den?!” 
 
Jämförel  

ördelningen mellan de olika svarsalternativen är relativt jämn mellan lärare 
 huvudämne och lärare med annat huvudämne. 

edovisning av fråga 11.  
ilken betydelse har det för elevers intresse och motivation för kemi att 

yter till vardagliga sammanhang? 

v stor 

F
med kemi som
 
 
R
V
man i undervisningen ankn
 
Att i kemiundervisningen anknyta till vardagliga sammanhang är a
betydelse för att få elever intresserade och motiverade att lära kemi anser 89% 
av lärarna. Övriga lärare (11%) menar att det har en viss betydelse. 
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Redovisning av fråga 12.  
ilken betydelse har lärarledda demonstrationslaborationer för att få 

tiverade att lära kemi? 
V
elever intresserade och mo
 
Lärarledda laborationsdemonstrationers betydelse för elevers intresse och 

otivation att lära kemi anses vara storm  av 33% av lärarna. Övriga lärare (67%) 
menar att de har en viss betydelse i sammanhanget, några motiverar detta m
att det är bättre om eleverna får utföra demonstrationslaborationen själva istället.
 
Jämförelser

ed 
  

 
I nedanstående stapeldiagram (figur 4.1.4) visas hur den procentuella 

gen ser ut mellan lärare med kemi som huvudämne och lärare med 
vudämne 

 

edovisning av fråga 13.  
ilken betydelse anser du att elevlaborationerna har i kemiundervisningen 

otivation för kemi? 

etydelse

svarsfördelnin
annat huvudämne. Enligt detta diagram lägger lärare med kemi som hu
mindre vikt vid demonstrationslaborationernas betydelse för elevers intresse och 
motivation för kemi än vad andra kemilärare gör. 

Figur 4.1.4  
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R
V
för att skapa intresse och m
 
Samtliga lärare anser att elevlaborationer har stor b  för att skapa intresse 

ch motivation i kemiundervisningen. 

tioner, vilken struktur/arbetsgång har 
borationstillfällena? 

tt laborationernas form varierar mellan mycket styrda 
borationer till öppna laborationer med stor frihetsgrad och laborationer där 

o
 
1) Hur utformar du dessa elevlabora
la
 
Flertalet lärare påpekar a
la
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elever får formulera problemen själva. Ibland används laborationen som 
introduktion för att skapa nyfikenhet inför ett nytt område. 
44% av lärarna har skrivit om strukturen/arbetsgången vid laborationstillfällena. 
Hälften av dem går ut på att laborationstillfället inleds med en kort introduktion 

mar 
 laborationen inleds med att ett 

nen.    

sion av 
sultat och koppla diskussionen till teorin. Flertalet påtalar dock att det inte 

g vid laborationstillfället. De föredrar att vänta med ”labbdiskussion” 
rna 

 inte. Vissa 

om laborationens syfte, viktiga moment och säkerhetsföreskrifter varefter 
eleverna arbetar självständigt i möjligaste mån. 
Andra hälften går ut på att eleverna skriver egna hypoteser eller att de utfor
egna experiment utifrån en given uppgift. Dessa
problem formuleras varefter eleverna i grupper diskuterar hur de ska lösa 
problemet. De olika grupperna får sedan redovisa hur de har tänkt, varefter 
läraren styr in eleverna på en bra arbetsmetod innan de genomför laboratio
 
2) Hur avslutas laborationstillfället, hur följs laborationen upp? 
 
67% av lärarna vill avsluta laborationstillfället med gemensam diskus
re
alltid finns tid över till detta utan att man får göra det vid ett senare tillfälle 
istället. 
Övriga lärare (33%) avböjer medvetet att ha gemensam genomgång som 
avslutnin
till nästa lektionstillfälle eller till ”labbseminarium” då de menar att eleve
måste få tid att själva reflektera över laborationen och dra slutsatser. 
Många laborationer följs också upp med laborationsrapporter. I vilken 
utsträckning de låter eleverna skriva laborationsrapport framgår dock
lärare (11%) använder sig också av ”labbprov” som uppföljning. 
 
Jämförelser 
Jag har inte kunnat utläsa att det skulle vara någon större skillnad mellan hur 

mi som huvudämne och lärare med annat huvudämne utformar och 
e i 

edovisning av fråga 14. 
ad anser du om möjligheten att hitta inspiration och nya idéer till 

för kemi med andra ämnen du undervisar i? 

lärare med ke
följer upp elevlaborationer. Lärare från båda dessa kategorier är representerad
de olika skiktningar som kan utläsas i svaren ovan. 
 
 
R
V
undervisningen om du jäm
 
Flertalet lärare (55%) anser att det är svårare att hitta inspiration och nya idéer 

ll kemiundervisningenti  än till andra ämnen de undervisar i. 22% av lärarna 
menar istället att det är lättare att hitta inspiration och idéer till 
kemiundervisningen. 11% av lärarna tycker det är lika lätt/svårt till 
kemiundervisningen som till de andra undervisningsämnena och
besvarat frågan. 

 11% har inte 
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Jämförelser 
Samtliga lärare som tycker det är lättare att hitta idéer och inspiration till 

ningen har kemi som huvudämne och undervisar i ämnena 

edovisning av fråga 15 – 17. Öppna frågor för tillägg av sådant som inte 
edan framkommit i enkätsvaren. 

 och idéer till kemiundervisningen? 

könlitteratur och andra läroböcker. Även tidningar , TV och nyheter fungerar 

r 
ngskurser och lärarhandledning är också 

6. Vilka strategier använder du för att få dina elever motiverade och 
tresserade av kemi? 

K

kemiundervis
matematik och kemi. 
 
 
R
r
 
15. Varifrån hämtar du inspiration
 
Lärarnas förslag på inspirationskällor är litteratur i form av faktaböcker, 
s
som inspirationskällor. 
Andra hämtar inspiration från livet i stort och vardagen samt i den respons de få
från eleverna. Fortbildni
inspirationskällor som nämns. Den inspirationskälla som de flesta nämner är 
dock den de finner i sina kollegor.   
 
 
1
in
 
Svaren från lärargrupp 1 : 

ör kemin lättfattlig och åskådliggör den på ett underhållande sätt. 
mycket skratt under lektionerna. 

g hör 

n lärargrupp 1A:

G
Skapar goda relationer med 
Utmanar eleverna i tanken och får dem att själva se hur saker och tin
samman. 
 
Svaren frå  

ardagstillämpningar och diskussioner om sådant eleverna är intresserade av 
 att lämna in laborationsrapport ibland. 

n 

dra. 
ppföljning och reflektion av utförda moment. 

tsmiljö i klassrummet. 

V
samt låter dem laborera utan
Visar på tillämpningar och istället för att gå från fakta till förtrogenhet kan ma
inleda med att visa situationer och exempel. 
Variationsrik undervisning där teori blandas med laborationer och andra 
praktiska övningar. 
Tar tillvara elevernas sociala interaktioner och kommunikation med varan
Ger eleverna tid till u
Utgår från elevernas vardagskunskap. 
Kopplar undervisningen till verkligheten. 
Skapar en trivsam och avslappnad arbe
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17. Finns det något som begränsar dina möjligheter att utforma 
emiundervisningen på det sätt du vill för att få eleverna intresserade av 

äller begränsande faktorer för att utveckla en intresseväckande och 
otiverande kemiundervisning är det utan tvekan tiden som av lärarna anses 

a 

 

.2 Lärargrupp 2: kemilärare med mellan 11 och 15 års 
rkeserfarenhet. 

ruppen. 

k
kemi?  
 
När det g
m
vara den mest begränsande faktorn. Det behövs mer tid för förberedelse och 
utveckling av kemikurserna. Kurserna är så omfattande och det är lätt att känn
sig stressad för att hinna med, menar de. Mer tid i halvklass för att kunna 
laborera mer efterfrågas också av några lärare. Andra ramfaktorer som nämns är
ekonomin och saknad av viss laborationsutrustning. 
 
 
4
y
 
Presentation av lärarg
 
Lärargrupp 2:   
Andel av svaren 17%                    (6 lärare) 
Könsfördelning inom gruppen än 50%, Kvinnor 50% M
Andel med kemi som huvudämne (K) 17%                    (1 lärare) 
Andel med annat huvudämne (A)  83%                    (5 lärare)
Andel som undervisar i flera ämnen än kemi 83%                    (5 lärare) 
Andel med kemi som huvudsakligt 
undervisningsämne 

67%                    (4 lärare) 

Figur 4.2.1 
 
Alla lärare utom en har biologi som huvudämne i sin lärarexamen. Då det endast 
r en lärare med kemi som huvudämne (motsvarar här 17%)  kommer jag inte att 

ive fråga 

ä
kunna redovisa någon resultatfördelning mellan lärare med kemi som 
huvudämne och kemilärare med annat huvudämne, vilket jag gör för de båda 
andra lärargrupperna. De jämförelser som görs i anslutning till respekt
är hur svarsfördelningen står i relation till lärargrupp 1 som helhet. Då denna 
lärargrupp nästan uteslutande består av lärare med biologi som huvudämne 
kommer jämförelser även att göras med lärargrupp 1A (A = lärare med annat 
huvudämne än kemi). 
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Redovisning av fråga 5. 
ilket är enligt din åsikt det huvudsakligaV  syftet med kemiundervisningen? 

fter de olika svarsalternativen.  

grundläggande kunskaper i kemi för initierad 
åsiktsbildning. (17%)

 
Lärarnas svar fördelar sig enligt den angivna procentsatsen (avrundad till heltal) 
e
 

a) att ge allmänbildning med 
 

b) att lära eleverna ett naturvetenskapligt tänkande. (33%) 
att skapa en stac) d för fortsatta studier i kemi. (17%)bil grun   

omvärld och 

 

d) att skapa förutsättningar för eleverna att bättre förstå sin 
bemästra vardagslivet i ett modernt samhälle.____  

e) annat syfte, nämligen ”att ge en stabil grund i kemi för allmänbildning
och fortsatta studier.” (17%)   

 
Lärare rnativ a, b, c, och d har motiverat det med 
tt huvudsyftet skiljer sig åt beroende på om eleverna går det studieförberedande 

 (17%) som angett samtliga alte
a
NV-programmet eller ej.  
 
Lärares kommentarer:  
- ”Det huvudsakliga syftet borde egentligen vara alternativ (d) att skapa 

everna att bättre förstå sin omvärld och bemästra 
man 

 oftast 

 
 

edovisning av fråga 6.  
ilka av nedanstående undervisningsmetoder använder du dig av i 

r många procent av lärarna som använder sig av 
spektive undervisningsmetod, men inte i vilken omfattning de använder sig av 

arledd lektionsgenomgång/föreläsning   100

förutsättningar för el
vardagslivet i ett modernt samhälle, men i kemiundervisningen kommer 
sällan så långt att eleverna kan se sammanhang. Vardagslivets kemi är
allt för komplicerat för det.” 

R
V
kemiundervisningen?  
 
Nedan har jag angivit hu
re
dem. 
 
a) Lär % 

) Elevlaboration/experiment    100b % 
c) Lärarledd demonstrationslaboration   100 % 
d) Grupparbete (utöver laborationer)   50% 
e) Individuellt arbete     100% 
f) Drama (ge gärna exempel)              17%                                                    
g) Exkursioner och stu i  d ebesök (ge gärna exempel)______________ 33% 
h) Ämnesintegration (ange med vilka ämnen)___________________ 50% 
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i) Annat, nämligen________________________________________      % 
 
De exempel som givits på drama i kemiundervisningen är ”jämviktsillustration”. 

niversitetets kemiinstitution och kemiska industrier är de exempel på 

ogi. Andra ämnen lärare integrerar 
engelska, men 

U
studiebesök lärarna nämner.  
Samtliga lärare som använder sig av ämnesintegration integrerar 
kemiundervisningen med biol
kemiundervisningen med är fysik, svenska, samhällskunskap och 
dessa integrationsämnen är mindre frekventa. 
 

Figur 4.2.2 Denna tabell ger en bild av den procentuella omfattningen lärarna 
angett att respektive undervisningsmetod utgör i kemiundervisningen. 

a 50% 33% 17%
b 33% 17% 17% 33%
c 50% 50%
d 33% 17%
e 33% 33% 33%
f 17%
g 33%
h 33% 17%
i

Metod Procentuell andel respektive metod används i undervisningen
(1-5%) (6-10%) (11-15%) (16-20%) (21-30%) (31-40%) (41-50%) (51-60%) >60%

 
Jämförelser 
…med lärargrupp1 

ärargrupp 1 kan man se att lärargrupp 2 i större utsträckning 
ledda lektionsgenomgångar samt att fler använder sig av 

 
 

Jämfört med l
använder sig av lärar
individuellt arbete som undervisningsmetod. De använder sig dock i mindre
utsträckning av grupparbete, ämnesintegration och exkursioner/studiebesök än
vad lärargrupp 1 gör. Samtliga i lärargrupp 2 använder sig av 
demonstrationslaborationer/experiment i undervisningen, men i en mindre 
utsträckning än vad de gör i lärargrupp 1. 
…med lärargrupp 1A  
Då man betänker att lärargrupp 2 så gott som uteslutande består av lärare med 

jämförelse med lärargrupp 1A, där 

 

biologi som huvudämne och man gör en 
samtliga har biologi som huvudämne stämmer dock detta väl överens om man 
bortser från att lärargrupp 2 använder sig mindre av ämnesintegration än vad
lärargrupp 1A gör.  
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Redovisning av fråga 7.  
nser du att man behöver kännedom om elevers uppfattningar och 

råden och begrepp innan dessa introduceras i 
A
föreställningar om nya om
kemiundervisningen? 
 
Ja (50%)  Nej (50%) 

a på fråg du då reda på detta? 

iva ned dem på papper 
som du sedan samlar in och läser.___

  
Om du svarat j a 7, hur tar 
 

a) Genom att låta eleverna formulera sina tankar, skr
 

b) Genom att ta del av forskning om elevers tänkande kring aktuellt 
område/begrepp.(17%) 

c) Genom att använda den erfarenhet du har från tidigare undervisnin
bestämt område/b

g av ett 
._(33%)egrepp  

d) Genom att göra en gemensam tankekarta med eleverna._(17%) 
Annat sätt, nämligen ”att te)  eleverna.” (17%)ala med  

 
Lärarkommentarer. 
”Det är farligt att repetera felaktiga uppfattningar, då kan en del elever minnas 
det som är fel.” 
 
Jämförelser 
Här märks en klar skillnad på lärarnas svar jämfört med lärargrupp 1, där 89 % 

åg att man behöver ha kännedom om elevers föreställningar om 

edovisning av fråga 8.  
ilken betydelse har läroboken (läromedlen) i kemi för uppläggningen av 

visning? 

ärarna att läroboken/läromedlen har stor 

av lärarna ans
nya områden och begrepp innan de introduceras i undervisningen. 
 
 
R
V
och innehållet i din under
 
I denna lärargrupp menar hälften av l
betydelse för uppläggning och innehåll i kemiundervisningen, medan de övriga 
menar att de har en viss betydelse. 
 
En av lärarna som anser att läroboken har viss betydelse för uppläggningen och 

nehållet i kemiundervisningen menar att ”läroböckernas innehåll är så in
omfattande och täcker det mesta. Det är därför viktigt att sortera ut det 
väsentliga och hitta den röda tråden. Man hinner aldrig med allt.” 
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Jämförelser 
ördelningen mellan svarsalternativen är nästan den samma som från  

m man däremot utgår ifrån att det finns ett samband med det 
nde man 

edovisning av fråga 9.  

el hemsidor tänkta som inspirationskälla för lärare för 
tt få eleverna intresserade och motiverade till att lära kemi. Några av dem är 

m känner till respektive hemsida. 

F
lärargrupp 1. O
huvudämne läraren har och jämför lärargrupp 2 med lärargrupp 1A, ku
förvänta sig att fler i lärargrupp 2 skulle anse läroboken/läromedlen ha stor 
betydelse för kemiundervisningens uppläggning och innehåll.   
 
 
R
 
9. A) På Internet finns en d
a
angivna nedan.  
Procenttalet som anges framför respektive hemsida visar den procentuella 
andelen lärare so
  
(17%) Känner inte till någon av nedanstående hemsidor. 
           The Educational Resources Information Center (ERIC)                        
(83%) Kemilärarnas resurscentrum (KRC)    
           Resurscentrum för Kemi i skolan    
(17%) Kemifrämjandet      
(50%) NOTprojektet 
(17%)Andra hemsidor, nämligen____________________________________   
 
Inga förslag på andra hemsidor har givits, men någon har kommenterat att ”det 
finns en hel stencil med hemsidor, men det är svårt att hinna med att hinna kolla 

. B) I vilken utsträckning använder du dig av hemsidor av detta slag? 

upp dem”. 
 
 
9
 
17% av denna lärarkategori använder sig inte av hemsidor av detta slag.  
Övriga lärare (83%) gör det i genomsnitt mindre än varannan månad. 
 
Lärarkommentarer. 
Hälften av lärarna menar att det är p.g.a. tidsbrist de inte använder sig av dessa 

träckning än vad de gör. hemsidor i större uts
 
Jämförelser 
Lärare i denna kategori är i genomsnitt bekant med färre av dessa hemsidor och 

ckså av dem i mindre utsträckning än vad man gör i lärargrupp 1. använder sig o
Detta samband gäller även då man enbart jämför med de i lärargrupp 1A, vilka 
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var de i lärargrupp 1 som kände till och använde sig av dessa hemsidor i minst 
utsträckning. 
 
 
Redovisning av fråga 10.  

sentligt för att få eleverna intresserade och 

) Det viktigaste för att få elever motiverade och intresserade av kemi är att 
r 

) Det viktigaste är att eleverna får förståelse för kemiska begrepp och principer. 

Vad anser du vara mest vä
motiverade för kemiundervisningen? 
 
a
kemiundervisningen är rolig. Ju roligare de tycker det är, desto bättre komme
de ihåg vad de lärt sig.____ 
 
b
Om man förstår blir kemin intressant. (83%) 
 
c) Annat, nämligen:  

 och b, tillsammans, det ena behöver inte utesluta det ”En kombination av a
andra.” (17%) 
  
Lärarkommentarer. 

r att ge exempel från vardagen eller biologin.” 

ligt. Men om eleverna måste läsa 
 

ämförelser

”En annan tillgång ä
”Det finns många attraktiva framtidsyrken.” 
”Om man inte förstår varför, så är det inte ro
kemi fast de egentligen inte vill får man se till att de inte börjar avsky kemi, t.ex.
genom att göra ”roliga saker”. 
 
J  

tegori betonar förståelsens betydelse för att få elever intresserade 

r 

edovisning av fråga 11.  
r elevers intresse och motivation för kemi att 

tt i kemiundervisningen anknyta till vardagliga sammanhang är av stor 

Denna lärarka
och motiverade att lära kemi. Här skiljer sig lärarnas svar betydligt från dem i 
lärargrupp 1, där de flesta (56%) menar att det viktigaste i detta sammanhang ä
att kemiundervisningen är rolig.  
 
 
R
Vilken betydelse har det fö
man i undervisningen anknyter till vardagliga sammanhang? 
 
A
betydelse för att få elever intresserade och motiverade att lära kemi anser 
av lärarna

67% 
. Övriga lärare (33%) menar att det har en viss betydelse. 
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Jmförelser 
 fråga skiljer sig dessa lärares svar från lärargrupp 1, där 89% av Även i denna

lärarna menar att det har stor betydelse för elevers intresse och motivation att 
man i kemiundervisningen anknyter till vardagliga sammanhang. I dessa 89% 
ingår samtliga i lärare med biologi som huvudämne. 
 
 
Redovisning av fråga 12.  

ledda demonstrationslaborationer för att få 

tor betydelse (17%)

Vilken betydelse har lärar
elever intresserade och motiverade att lära kemi? 
 
S   Viss betydelse (50%) 
Liten betydelse (33%)   Ingen betydelse_____ 
 
Lärarkommentarer. 

 det och minns.”  
a dem själv.” 

ämförelser

”Eleverna tycks gilla
”Det är roligare för eleverna att få gör
 
J  

lägger något mindre vikt vid demonstrationslaborationernas 

 ännu 

edovisning av fråga 13.  
att elevlaborationerna har i kemiundervisningen 

amtliga lärare anser att elevlaborationer har stor betydelse

Lärargrupp 2 
betydelse för elevers intresse och motivation för kemi än vad de gör i  
lärargrupp 1. Om man enbart jämför med lärargrupp 1A blir skillnaden
större.   
 
 
R
Vilken betydelse anser du 
för att skapa intresse och motivation för kemi? 
 
S  för att skapa intresse 

) Hur utformar du dessa elevlaborationer, vilken struktur/arbetsgång har 

lertalet lärare skriver att laborationens form varierar mellan mer strukturerade 

e 
änds 

etsgång laborationstillfällena följer har jag inte fått något svar 
på. 

och motivation i kemiundervisningen. 
 
1
laborationstillfällena? 
 
F
styrda laborationer till väldigt ”öppna” laborationer med många frihetsgrader. 
Ingen laborationsinstruktion får dock helt sakna inslag av eget tänkande, 
laborationerna ska inte utföras mekaniskt, påtalar flera lärare. Någon lärar
använder sig till största delen av laborationer tagna ur de läromedel som anv
i undervisningen.  
Vilken struktur/arb
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2) Hur avslutas laborationstillfället, hur följs laborationen upp? 
 
De flesta lärare följer upp laborationstillfället med gemensam genomgång eller 

borationsrapport. Någon lärare menar att det bästa är om man kan ha en 

or på 

edovisning av fråga 14. 
ad anser du om möjligheten att hitta inspiration och nya idéer till 

för kemi med andra ämnen du undervisar i? 

la
diskussion med varje ”labbgrupp”, men då man sällan hinner med det får man 
diskutera i helgrupp. Ett par lärare följer även upp laborationerna med fråg
prov. 
 
 
R
V
undervisningen om du jäm
 
I denna lärargrupp anser 33% att det är svårare att hitta inspiration och nya idéer 

ll kemiundervisningenti  än till andra ämnen de undervisar i. 17% av lärarna 
undervisar enbart i kemi. Övriga lärare (50%) tycker att det är lika lätt/svårt  att 
hitta inspiration och idéer till kemiundervisningen som till de andra 
undervisningsämnena.  
Motiveringar från lärarna som tycker det är svårare att hitta inspiratio
idéer till kemiundervisni

n och nya 
ngen: ”Det finns bra demonstrationslabbar, men det är 

svårare att hitta lika spektakulära artiklar som exempelvis till biologi.”  
”Laborationer är det centrala i undervisningen, men det är svårt att hitta på 
egna. Jag kan bara modifiera dem.”  
 
Jämförelser 
Till skillnad från lärargrupp 1 anser de flesta i lärargrupp 2 att det är lättare eller 

att hitta inspiration och nya idéer till kemiundervisningen jämfört 

a frågor för tillägg av sådant som inte 
edan framkommit i enkätsvaren. 

 och idéer till kemiundervisningen? 

déer 
ll kemiundervisningen via kollegor, tidningar och tidskrifter, andra läroböcker 

lika lätt/svårt 
med de andra undervisningsämnena.  
 
Redovisning av fråga 15 – 17. Öppn
r
 
15. Varifrån hämtar du inspiration
 
Svaren från lärarna i denna fråga är ganska lika. De hämtar inspiration och i
ti
radio och TV. Lite mer spridda och inte lika frekventa svar är informationsbrev 
från Kemilärarnas resurscentrum, kemisamfundets möten, läromedelsträffar, 
populärvetenskapliga artiklar, miljödebatten, andra naturvetenskapliga ämnen 
och medicin, lärarkandidater och lärarhandledning. 
 
 

 39



16. Vilka strategier använder du för att få dina elever motiverade och 

arierad undervisning med filmvisning ibland och mycket av praktiska inslag. 

elevernas åsikter. 
modeller ofta. 

ilder. 
rstå abstrakta 

7. Finns det något som begränsar dina möjligheter att utforma 
rade av 

är det gäller begränsande faktorer för att utveckla en intresseveckande och 

re 
r den 

.3 Lärargrupp 3: kemilärare med mer än 15 års 

resentation av lärargruppen. 

intresserade av kemi? 
 
V
Låter eleverna laborera mycket och visar på nyttan i vardagslivet av det man 
håller på med.  
Vara lyhörd för 
Låter eleverna bygga med molekyl
Använder mig mycket av tavlan och förklarande b
Försöker hitta konkreta liknelser för att få eleverna att fö
företeelser. 
 
 
1
kemiundervisningen på det sätt du vill för att få eleverna intresse
kemi? 
 
N
motiverande kemiundervisning nämns tiden som begränsande faktor av alla 
lärare i denna kategori. Hälften av lärarna menar också att begränsade 
ekonomiska resurser har stor betydelse i detta sammanhang. Även mind
klasser är något som efterfrågas. En annan ramfaktor som lärarna nämner ä
stora skillnad i motivation som kan finnas mellan elever i samma elevgrupp. 
 
 
4
yrkeserfarenhet. 
 
P
 
Lärargrupp 3:   
Andel av svaren 7%                    (20 lärare)5
Könsfördelning inom gruppen Män 40%, Kvinnor 60% 
Andel med kemi som huvudämne (K) e)65%                    (13 lärar
Andel med annat huvudämne (A) 35%                     (7 lärare) 
Andel som undervisar i flera ämnen än kemi 95%                    (19 lärare)
Andel med kemi som ett huvudsakligt 
undervisningsämne 

60%                    (12 lärare)

Figur 4.3.1 
 
Bland de 35% av lärarna med annat huvudämne än kemi har en matematik som 
huvudämne och de övriga biologi. Det är endast 20% av lärarna som enbart har 
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kemi som huvudämne. Övriga lärare (45%) har två huvudämnen i sin 
lärarexamen varav kemi utgör det ena och biologi eller matematik utgör det 
andra. Eftersom de har kemi som ett huvudämne räknas de till dem i  
lärargrupp 3 med kemi som huvudämne, dvs. lärargrupp 3K. 
 
 
Redovisning av enkätfråga 5.  

ilket är enligt din åsikt det huvudsakligaV  syftet med kemiundervisningen? 

åsiktsbildning. (15%)

 
a) att ge allmänbildning med grundläggande kunskaper i kemi för initierad 

 
b) att lära eleverna ett naturvetenskapligt tänkande. (10%) 

att skapa en stac) d för fortsatta studier i kemi. (25%)bil grun  
omvärld och d) att skapa förutsättningar för eleverna att bättre förstå sin 

bemästra vardagslivet i ett modernt samhälle. (5%) 
e) annat syfte, nämligen   (20% fördelat enligt nedan).  

att ge en bra grund för fortsatta naturvetenskapliga studier. (5%) 
(5%)att ge allmänbildning och en stabil grund för fortsatta studier i kemi.  

att lära eleverna ett naturvetenskapligt tänkande och skapa 
förutsättningar för dem att bättre förstå sin omvärld och bemästra 
vardagslivet i ett modernt samhälle. (10%)  
  
v lärarna kryssade för 3 eller 4 av  alternativ 25% a a, b ,c ,d , med motiveringen 

att c är det huvudsakliga syftet med kemiundervisningen på NV-programmet 
medan a, b (och d) är det på TE-programmet.  
 
Lärarkommentarer. 
Av de lärare som endast angett ett alternativ a, b, c, eller d är det flera som 

t är mycket svårt att bara välja ett alternativ”. 
 

kommenterat att ”de
En lärare har skrivit att ”jag vill naturligtvis ge dem en god bas så de klarar
vidare studier. Men trots allt är det viktigaste att på ett lustfyllt sätt ge dem 

 grunderna i kemi så att de kan få upp intresset för ämnet och dessutom aktivt
deltaga i samhällsdebatter och ta ställning i vardagslivet.”  
 
Jämförelser 
Fördelningen på de olika svarsalternativen mellan lärare med kemi som 

h kemilärare med annat huvudämne är relativt jämn. huvudämne oc
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Redovisning av fråga 6.  
ilka av nedanstående undervisningsmetoder använder du dig av i 

esvarat denna fråga. 5% av lärarna har angett vilka 
ndervisningsmetoder som används i undervisningen, men inte den procentuella 

pektive 
. De 

l 

onsgenomgång/föreläsning   100

V
kemiundervisningen?  
 
10% av lärarna har inte b
u
andelen respektive metod utgör. 85% av lärarna har både angett vilka 
undervisningsmetoder de använder samt i vilken utsträckning de gör det. 
Nedan redovisas hur många procent av lärarna som använder sig av res
undervisningsmetod, men inte i vilken omfattning de använder sig av dem
lärare som angett vilka undervisningsmetoder de använt (90%) omräknas här til
100% för att man lättare ska kunna göra jämförelser mellan de olika 
lärargrupperna.  
 
a) Lärarledd lekti % 

) Elevlaboration/experiment    100b % 
c) Lärarledd demonstrationslaboration   94% 
d) Grupparbete (utöver laborationer)   72% 
e) Individuellt arbete     56% 
f) Drama (ge gärna exempel)              __%                                                    

d ebesök (ge gärna exempel)______________ g) Exkursioner och stu i  39% 
h) Ämnesintegration (ange med vilka ämnen)___________________ 44% 
i) Annat, nämligen (angivna undervisningsmetoder redovisas nedan)  22% 
 Aktuell kemi i media (6%) 
 Diskussioner med social interaktion mellan olika elever (6%) 
 Filmvisning (6%) 
 Diskussion om praktiska tillämpningar av kursinnehållet (6%) 

t till 
emiinstitutionen vid Linköpings Universitet. Någon lärare låter eleverna göra 

 
iljö kunskap nämns av 

len (figur 4.3.2) hur den andel respektive 
ndervisningsmetod utgör fördelar sig mellan lärar med huvudämnet kemi och 

 65% av 

 
Dessa lärare anordnar studiebesök till olika industrier inom kemisektorn sam
k
studiebesök inom veterinärmedicin. 
Vid ämnesintegration är det vanligast att lärarna integrerar kemiundervisningen
med biologi. Men även fysik, samhällskunskap och m
lärarna i detta sammanhang. 
 
På nästa sida redovisas i tabel
u
lärare med annat huvudämne. I tabellen utgör de med huvudämnet kemi
lärarna, medan lärare med annat huvudämne motsvarar 35% av de redovisade 
lärarna.  
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Figur 4.3.2 Tabellen visar den procentuella omfattningen 
undervisningsmetoderna utgör i kemiundervisningen samt hur den fördelar sig 

a Kemi 6% 6% 18% 6% 18% 12%
a Annt ämne 6% 6% 6% 6% 6% 6%
b Kemi 6% 35% 12% 6% 6%
b Annat ämne 6% 18% 6% 6%
c Kemi 18% 35% 12%
c Annat ämne 18% 6% 6%
d Kemi 29% 18%
d Annat ämne 12% 18%
e Kemi 18% 6% 12%
e Annat ämne 12% 6% 6%
f Kemi
f Annat ämne
g Kemi 24%
g Annat ämne 12% 6%
h Kemi 18%
h Annat ämne 18% 6%
i Kemi 6% 6%
i Annat ämne 6% 6%

Metod Huvudämne Procentuell andel respektive metod används i undervisningen
(1-5)% (6-10)% (11-15)% (16-20)% (21-30)% (31-40)% (41-50)% (51-60)% >60%

mellan lärare med kemi som huvudämne (65% av lärarna) och de med annat 
huvudämne (35% av lärarna).  
 
Jämförelser 
…inom lärargrupp 3 
Lärargrupp 3K (de med huvudämnet kemi) utgör knappt två tredjedelar av de 

arna i tabellen (figur 4.3.2), medan lärargrupp 3A (de med annat 
gt en tredjedel. 

mgångar i något mindre omfattning än 

p 

redovisade lär
huvudämne) utgör dry
Med hänsyn taget till det kan man se att lärargrupp 3A använder sig av 
elevlaborationer, grupparbete, studiebesök och ämnesintegration i något större 
omfattning och lärarledda lektionsgeno
lärargrupp 3K. I lärargrupp 3K är det något fler som använder sig av 
demonstrationslaborationer/experiment och något färre som använder 
arbetsformen individuellt arbete i kemiundervisningen än vad det är i lärargrup
3A. 
…med lärargrupp 1 och 2 
Denna fördelning mellan lärare med kemi som huvudämne och lärare med annat 
huvudämne skiljer sig i viss mån från motsvarande fördelning i lärargrupp 1. I 

ärare med huvudämnet kemi som i undervisningen 

rargrupp 3 är det ingen lärare som 
lag 

den gruppen är det istället l
använder sig av grupparbete och studiebesök i störst omfattning och lärarledda 
lektionsgenomgångar i minst omfattning. 
Jämfört med lärargrupp 1 och 2 använder sig lärargrupp 3 mer av lärarledda 
lektionsgenomgångar, demonstrations laborationer/experiment och 
elevlaborationer i kemiundervisningen. I lä
använder sig av drama, men det är den enda av grupperna som givit egna förs
på undervisningsmetoder.  
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Redovisning av fråga 7.  
Anser du att man behöver kännedom om elevers uppfattningar och 
föreställningar om nya områden och begrepp innan dessa introduceras i 
kemiundervisningen? 
 
Ja (60%)  Nej (40%) 
   
Om du svarat ja på fråga 7, hur tar du då reda på detta? 

a) Genom att låta eleverna formulera sina tankar, skriva ned dem på papper 
 

som du sedan samlar in och läser.(10%) 
b) Genom att ta del av forskning om elevers tänkande kring aktuellt 

område/begrepp.(10%) 
Genom att använda den erfarenhec)  från tidigare undervisning av ett t du har
bestämt område/begrepp. (40%) 
Genom att göra ed) nsam tankekarta med eleverna. (20%)n geme  

e) Annat sätt, nämligen ”genom diskussion med eleverna och att vara lyhörd 
när vi diskuterar kemi”. (15%) 

Lärarkommentarer. 
”D
speciell sektor före undervisningstillfället.” 

varen är fördelade beroende på 
ilket huvudämne läraren har i sin examen. 55% av lärarna har kemi som 
uvudämne.  

Figur 4.3.3 
 
 

et är en tidsmässig omöjlighet att få information om elevers insikter inom 

 
 
Nedanstående stapeldiagram visar även hur s
v
h
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Hur tar du reda på elevers föreställningar?
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Jämförelser 
…med lärargrupp 1 
Jämför man stapeldiagrammet i figur 4.3.3 på föregående sida med motsvarande 
stapeldiagram (figur 4.1.3) för lärargrupp 1 ser man vissa skillnader. I lärargrupp 
1 är det enbart lärare med huvudämnet kemi som gör tankekartor med eleverna 
för att få reda på deras föreställningar. De tar även del av forskning om elevers 
tänkande i samma utsträckning som kemilärare med annat huvudämne. I 
lärargrupp 3 är det enbart de med annat huvudämne som säger sig ta del av 
forskning om elevers tänkande och huvudsakligen de som gör tankekartor med 
eleverna. 
…inom lärargrupp 3  
Nedanstående stapeldiagram (figur 4.3.4) visar hur svarsfördelningen ser ut 
mellan lärargrupp 3K och lärargrupp 3A med avseende på huruvida de anser att 
man behöver kännedom om elevernas föreställningar om nya områden och 

n de introduceras i undervisningen.  
an kan här se att mer än hälften av lärargrupp 3K anser att man inte

begrepp inna
M  behöver 

ännedom om elevers föreställningar och att de utgör övervägande delen i denna k
grupp. 
…med lärargrupp 2  
Svarsfördelningen mellan huruvida man behöver kännedom om elevers 
föreställningar eller ej stämmer relativt bra med den från lärargrupp 2. Om man 
däremot jämför lärargrupp 2 med lärargrupp 3A är det procentuellt fler som 
svarat nej på denna fråga i lärargrupp 2. 
 

Behövs kännedom om elevers uppfattningar?

Figur 4.3.4 

0%
Ja Nej

30%

30%
5%40%
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10%
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Redovisning av fråga 8.  
Vilken betydelse har läroboken (läromedlen) i kemi för uppläggningen av 
och innehållet i din undervisning? 
 
I denna lärarkategori menar 55%  att läroböckerna/läromedlen har stor betydelse 
för uppläggning och innehåll i kemiundervisningen. 35% av lärarna menar att de 
har viss betydelse och 10% anser dem ha liten betydelse i sammanhanget.  
 
Lärarkommentarer till fråga 8...  
…från lärare som anser att läroboken/läromedlen har stor betydelse för 
uppläggning och innehåll i kemiundervisningen: 
- ”eleverna har då lättare att repetera och läsa på vad som behandlats under 

lektionen”. 
- ”Jag använder boken Gleerups Ke A, Ke B av Anders Henriksson. Det är en 

trevlig lättläst bok som avdramatiserar det svåra och är omtyckt av 
eleverna.” 

 som anser att läroboken/läromedlen har viss betydelse för 
ppläggning och innehåll i kemiundervisningen: 

”Jag har arbetat så länge och med olika läroböcker att jag har funnit mina 
egna metoder att gå igenom olika moment, som jag erfarenhetsmässigt har 

seende 

Jäm

…från lärare
u
- 

funnit fungera bra.” 
 

25%

5% 0%

50%

L ä ro m e d le n s  b e ty d e ls e  i k e m iu n d e rv is n in g e n

em at ik
K em i

60%

5%
30% B io log i/M a t

40%

30% 30%
10%

20%

5%
0%

S tor V is s L iten Ingen

Figur 4.3.5 Stapeldiagrammet visar hur svarsfördelningen ser ut med av
på huruvida lärarna har kemi som huvudämne eller ej. 
 

förelser 

apeldiagrammet (figu
…inom lärargrupp 3 samt med lärargrupp 1 och 2 
I st r 4.3.5) kan man se att läromedlen har större betydelse 
för uppläggning och innehåll i kemiundervisningen för lärare med annat 
huvudämne än kemi.  
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Detta stämmer väl överens med hur de svarat i lärargrupp 1.  
Svarsfördelningen mellan att läromedlen har stor betydelse och viss betydelse 
för kemiundervisningens innehåll och upplägg stämmer också ganska bra 
överens med den för lärargrupp 2. Om man däremot utgår ifrån att det finns en 
koppling till det huvudämne läraren har och betänker att så gott som samtliga i 
lärargrupp 2 har annat huvudämne än kemi, kunde man ha förväntat sig att fler i 
lärargrupp 2 skulle ha ansett att läroboken har stor betydelse för 
kemiundervisningens innehåll och upplägg.  
 
 
Redovisning av fråga 9.  
 
9. A) På Internet finns en del hemsidor tänkta som inspirationskälla för lärare för 
att få eleverna intresserade och motiverade till att lära kemi. Några av dem är 

r den procentuella 
ndelen lärare som känner till respektive hemsida. 

angivna nedan.  
Procenttalet som anges framför respektive hemsida visa
a
  
(5%) Känner inte till någon av nedanstående hemsidor. 
(5%) The Educational Resources Information Center (ERIC)                  
(95%)

      
 Kemilärarnas resurscentrum (KRC)    

(40%) Resurscentrum för Kemi i skolan    
(5%) Kemifrämjandet      
(47%) NOTprojektet 
(15%)Andra hemsidor, ”läromedlens hemsidor”, ”SLM och SVA”.  
 
9. B) I vilken utsträckning använder du dig av hemsidor av detta slag? 
 
_____ Dagligen.     
(10%)

 
 Varje vecka.   

25%) Varje månad.   
   

(   
5%)(2  Var annan månad.     

(20%) Mindre än varannan månad.    
0%)(1  Jag använder mig inte av hemsidor av detta slag. 

a 

 
Andelen lärare som ej besvarat frågan motsvarar 5%. 
 
Även i denna lärarkategori påpekar några lärare att de använder sig av dess
hemsidor olika mycket i olika perioder.  
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Jämförelser 
…inom lärargrupp 3 samt med lärargrupp 1 och 2 
Tittar man på hur fördelningen ser ut mellan lärargrupp 3K (de med kemi som 

sig att 
rargrupp 3A känner till fler hemsidor och använder sig oftare av dem än 

varje 
ånad, medan de flesta i lärargrupp 3K använder sig av dem mindre än var 

r än dem i 

edovisning av fråga 10.  
a intresserade och 

otiverade för kemiundervisningen? 

de och intresserade av kemi är att 
emiundervisningen är rolig. Ju roligare de tycker det är, desto bättre kommer 
e ihåg vad de lärt sig. (15%)

huvudämne) och lärargrupp 3A (de med annat huvudämne) visar det 
lä
lärargrupp 3K. Flertalet i lärargrupp 3A använder sig av dessa hemsidor 
m
annan månad. Detta är precis motsatt det förhållande som råder i lärargrupp 1. 
Jämför man svaren mellan de olika lärargrupperna ser man att lärargrupp 3 
använder sig av dessa hemsidor i mindre grad än lärargrupp 1, men me
lärargrupp 2.  
 
 
R
Vad anser du vara mest väsentligt för att få elevern
m
 
a) Det viktigaste för att få elever motivera
k
d  

) Det viktigaste är att eleverna får förståelse för kemiska begrepp och principer. 
år blir kemin intressant. (50%)

 
b
Om man först  
 
c) Annat, nämligen:  (25% fördelat enligt nedan)  
- Att visa på sammanhang så eleverna förstår och kan dra slutsatser. (5%)
- Att eleverna själva får undersöka och ta reda på saker som finns i deras

omgivning. (5%) 
- En kombination av a och b. (15%) 
 

 
 

Nedanstående punkter var angivna tillsammans med svarsalternativ b).  
- Att koppla kemiundervisningen till aktuell forskning och vardagens 

tillämpningar för att förstå vitsen med det hela. 
Elevernas egna laborationer. 
Att skapa en god relation till eleven, så eleven får förtroende för läraren som 

er. 

- 
- 

person och hans kunskap
 
5% av lärarna har inte besvarat frågan. 
 
Lärarkommentarer. 
”Alla elever går inte att motivera.” 
”Kemin ska inte vara jippobetonad.” 
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Jämförelser 
…inom lärargrupp 3 samt med lärargrupp 1 och 2 

ördelningen mellan de olika svarsalternativen är relativt jämn mellan lärare 
uvudämne inom lärargrupp 3. 

 i 
detta avseende lärargrupp 2.  

t i lärargrupp 1 och 3 de som anser att det 
iktigaste för att motivera och intressera elever för kemi är att 

dan de i  

 

Vil evers intresse och motivation för kemi att 
an i undervisningen anknyter till vardagliga sammanhang? 

tt i kemiundervisningen anknyta till vardagliga sammanhang är av stor 

F
med kemi som huvudämne och lärare med annat h
Flertalet i lärargrupp 3 anger alternativ som är inriktade mot att om elever 
förstår kemin så väcker det intresse och motivation. Denna lärargrupp liknar

Till skillnad från lärargrupp 2, finns de
v
kemiundervisningen är rolig. I lärargrupp 1 utgör de 56% av gruppen me
lärargrupp 3 endast motsvarar 15% av gruppen.  

 
Redovisning av fråga 11.  

ken betydelse har det för el
m
 
A
betydelse för att få elever intresserade och motiverade att lära kemi anser 95% 

 att det har en viss betydelse. av lärarna. Övriga lärare (5%) menar
 

Lärargrupp 1 Lärargrupp 2 Lärargrupp 3

anhang

ss betydelse

Att anknyta till vardagliga samm
89% 95%

100%

11%

33%

5%20%

40%
Stor betydelse
Vi

67%

60%

80%

0%

Figur 4.3.6 
 
Jämförelser 
… med lärargrupp 1 och 2 

e  

rargrupp 1 
och 3 lägger störst vikt vid det. 

I stapeldiagrammet (figur 4.3.6) kan man jämföra svarsfördelningen hos d
olika lärargrupperna. Samtliga lärargrupper anser det vara betydelsefullt att 
anknyta till vardagliga sammanhang i kemiundervisningen, men lä
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Redovisning av fråga 12.  
Vilken betydelse har lärarledda demonstrationslaborationer för att få 
elever intresserade och motiverade att lära kemi? 
 
Lärarledda demonstrationslaborationers betydelse för elevers intresse och 
motivation att lära kemi anses vara stor av 70% av lärarna. Denna lärargrupp 
lägger alltså större vikt vid demonstrationslaborationer än övriga lärargrupper 
där motsvarande procentsats är 33% respektive 17%. Övriga lärare (30%) menar 
att de har en viss betydelse. 
 

 som 
e.   
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demonstrationslaborationer än de med huvudämnet kemi gör. 
…med lärargrupp 1 och 2 
Om man jämför fördelningen mellan svarsalternativen i de olika lärargrupperna 
framgår att lärargrupp 3 lägger avsevärt större vikt vid 
demonstrationslaborationernas betydelse för att få elever intresserade och 
motiverade för kemi än vad lärargrupp 1 och 2 gör.  
 
 
 

Figur 4.3.7 I stapeldiagrammet utgörs 65% av svaren från lärare med kemi
huvudämne och 35% från lärare med annat huvudämn

45%

25%

20%

10%

0%

20%

Stor 

40%

60%

80%

Viss

Demonstrationslaborationens betydelse

Biologi/Matematik
Kemi

 
Jämförelser 
…inom lärargrupp 3 och med lärargrupp 1 med avseende på huvudämne 
Svarsfrekvensen är relativt jämnt fördelad mellan lärare med kemi som 
huvudämne och lärare med annat huvudämne vilket visas i stapeldiagrammet i 
figur 4.3.7. Fördelningen skiljer sig därmed från lärargrupp 1 (se figur 4.1.4), 

är lärare med annat huvudämne lägger större vikt vid d



Redovisning av fråga 13.  
Vilken betydelse anser du att elevlaborationerna har i kemiundervisningen 

r att skapa intresse och motivation för kemi? fö
 
Samtliga lärare anser att elevlaborationer har stor betydelse för att skapa intresse 

r 

r flertalet lärare att laborationernas form varierar från 

år lösa på egen hand. 
t att 

 2 o.s.v. med allt 
oggrannare information) om de behöver det. 

ngefär en tredjedel av lärarna har skrivit att laborationerna ska vara av 
nde karaktär där eleverna experimenterar, iakttar 

ta bra öppna laborationer, 
enar några lärare. 

n använder sig av ”standardlaborationer”, 
en modifierar dem och försöker få eleverna att aktivt formulera hypoteser och 

identifiera fenomenet för att sedan försöka förstå det”, 
kriver en annan.  

d 

et aktuella innehållet i kursen och 
tt eleverna har gott om tid på sig under laborationen poängteras av flertalet 

ftast upp med diskussion av resultat och slutsatser i helklass, 
ågra låter eleverna redovisa för varandra. Hälften av lärarna har angett att de 

och motivation i kemiundervisningen. 
 
1) Hur utformar du dessa elevlaborationer, vilken struktur/arbetsgång ha
laborationstillfällena? 
 
Även i denna grupp påpeka
att vara väl strukturerade med tydliga anvisningar till s.k. öppna laborationer där 
endast ett problem eller en uppgift anges som eleverna f
Någon lärare skriver att vid dessa öppna laborationer har eleverna möjlighe
få skriftliga tips och ledtrådar (i form av brev 1, brev
n
 
U
undersökande och analysera
och drar slutsatser. Sådana laborationer är bra som introduktion till nya 
områden, skriver en lärare. Det är dock svårt att hit
m
 
En del lärare anger att de huvudsaklige
m
tänka efter själva. ”Vi gör ofta laborationer som beskriver ett fenomen. 
Elevernas uppgift är att 
s
 
Vilka laborationer som görs är helt beroende på det innehåll som för tillfället 
behandlas i kursen. Laborationerna ska ge mer praktisk förståelse för det iblan
något abstrakta innehållet. De ska förstärka eller introducera de begrepp som 
behandlas på lektionerna, har några lärare skrivit. 
Betydelsen av att laborationerna anknyter till d
a
lärare. 
 
2) Hur avslutas laborationstillfället, hur följs laborationen upp? 
 
Laborationen följs o
n
avslutar laborationen på detta sätt medan ungefär en femtedel av dem väntar 
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med laborationsdiskussion till nästa lektionstillfälle. Ingen har dock mot
varför man väljer att göra på ena eller andra sättet.  
 

iverat 

e flesta lärare låter eleverna skriva laborationsrapport. Hur ofta eleverna 
ett 

port som sedan kommenteras 

edovisning av fråga 14. 
ill 

ndervisningen om du jämför kemi med andra ämnen du undervisar i? 

D
skriver laborationsrapport varierar dock från att vara efter varje laboration till 
par gånger per termin. Det samlade intrycket av lärarnas svar är dock att 
eleverna skriver laborationsrapport relativt ofta. Flera lärare har skrivit att 
”laborationerna följs ofta upp med laborationsrap
och återlämnas”.   
 
 
R
Vad anser du om möjligheten att hitta inspiration och nya idéer t
u
 
35% av lärarna anser det vara lättare att hitta inspiration och idéer till 
kemiundervisningen än till sina andra undervisningsämnen.  
30% av lärarna tycker det är svårare att hitta inspiration och idéer till 
kemiundervisningen än till övriga undervisningsämnen, och 15% har svarat att 

e tycker det är lika lätt/svårtd .  

med lärargrupp 1

5% av lärarna menar att det är lättare att hitta inspiration och idéer till 
kemiundervisningen än till biologiundervisningen, men svårare än till 
naturkunskapsundervisningen. 
15% av lärarna har inte besvarat frågan. 
 
Jämförelser 
…  

recis som i lärargrupp 1, är det främst de lärare vilka också undervisar i 
ra lättare att hitta inspiration och nya idéer till 

ar 
att 

nyta an till livssituationer.” 

P
matematik som anser det va
kemiundervisningen än till sina andra undervisningsämnen. En av dem h
motiverat sitt svar med att ”Kemi är ett laborativt ämne. Det är också lättare 
k
 
…med lärargrupp 2 
Andelen som menar att det är lättare eller lika lätt/svårt att hitta inspir
idéer till kemiunderv

ation och 

grupp 3 överväger dock alternativet lättare till 
isningen jämfört med övriga undervisningsämnen är lika 

stor i lärargrupp 2 och 3. I lärar
kemiundervisningen, medan lika lätt/svårt är det absolut dominerande 
svarsalternativet i lärargrupp 2.  
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Redovisning av fråga 15 – 17. Öppna frågor för tillägg av sådant som inte 

 övriga lärarna inspiration och idéer från aktuella 
yheter, naturvetenskapliga radio och TV-program, olika läroböcker i kemi och 

g som t.ex. Chem. Education, kemivärlden m.fl.. De 

ch 

lertalet lärare svarar att de vill göra eleverna nyfikna genom att knyta an till 
eras vardag och intressen, till vardagliga ting och/eller använda vardagliga 
emikalier. Några lärare skriver att de på detta sätt vill ”få eleverna att ”se” att 

 
frågor.” 

ndra strategier lärarna nämner är varierad undervisning med seriös humor och 
jälp 

v intresseväckande och livfulla framställningar samt med ständig dialog får 

 an 

riment 
ch elevlaborationer är, där eleverna får dra egna slutsatser utifrån de kunskaper 

iologi som huvudämne vill inspirera eleverna via 
enetik och biologi. ”Kemi är oumbärligt (dvs ett måste) tillsammans med dessa 

 
 mer tid i mindre grupper för mer praktiskt arbete och 

redan framkommit i enkätsvaren. 
 
15. Varifrån hämtar du inspiration och idéer till kemiundervisningen? 
 
Dessa lärare hämtar liksom de
n
tidskrifter av olika sla
nämner också likt övriga lärare att fortbildningskurser, lärarhandledning, 
kollegorna, vardagen och naturen är viktiga idé och inspirationskällor. 
 
16. Vilka strategier använder du för att få dina elever motiverade o
intresserade av kemi? 
 
F
d
k
kemi finns överallt: I köket osv..”. ”Jag försöker få dem att förstå kemins värld
och därigenom bli nyfikna och ställa 
A
en del filmvisning, att visa entusiasm och använda sig av berättelser. ”Med h
a
man god respons på elevernas tankar och reaktioner på kurserna”, skriver en 
lärare. 
Ett par lärare skriver att de vill ha mycket tid för kemidiskussion och knyta
kemin till idéhistoria. 
Många lärare påpekar igen hur viktigt de tycker att demonstrationsexpe
o
de redan har.  
Ett par kemilärare med b
g
ämnen. Man förstår inte genetik eller biologi utan kemi. … Kemi är ett viktigt 
stödämne.”    
Svaren mellan lärare med kemi som huvudämne och lärare med annat 
huvudämne är i övrigt ganska lika varför de är redovisade gemensamt.  
 
 
17. Finns det något som begränsar dina möjligheter att utforma 
kemiundervisningen på det sätt du vill för att få eleverna intresserade av 
kemi? 
 
Så gott som samtliga lärare anger brist på tid som begränsande faktor. En lärare
har skrivit ”Jag önskar
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möjlighet för eleverna att samtala om kemi”. En annan lärare efterfrågar mer 
sammanhängande tid i kemiundervisningen. Lokalfrågan är också något som 
nämns som begränsande faktor och mer ändamålsenliga lokaler efterfrågas. 

.4.1 Lärares strategier för intresseväckande och motiverande 

rarna använder sig av många olika strategier för att få sina elever 
tresserade och motiverade för kemi. De utgörs bland annat av: 

 

 eget 
ha anknytning till aktuellt innehåll i kemikursen. 

Uppföljning sker oftast med gemensam diskussion i klassen eller 
rapportskrivning. 

 Demonstrationslaborationer/experiment.  
 

a 
h visa på praktiska tillämpningar.   

kan 

 
 

 
  

 
 Varierad undervisning där man varvar lärarledda lektionsgenomgångar 

ationer/experiment. 

Någon lärare nämner också brist på utrustning för datoranvändning som 
begränsande faktor. 
 
 
4.4 Resultatsammanfattning. 
 

4
kemiundervisning. 
 
Kemilä
in
 

 Elevlaborationer. Samtliga lärare poängterar elevlaborationernas 
betydelse för intresseväckande undervisning. Laborationernas form för
detta syfte kan dock variera från att vara mycket strukturerade till så 
kallade ”öppna laborationer” med stor frihetsgrad. Flertalet lärare 
påpekar vikten av att laborationerna ska ge utrymme för elevernas
tänkande och 

 

 Verklighetsanknyta undervisningen genom att knyta an till vardaglig
sammanhang oc

 
 Utgå från elevernas vardagskunskap och knyta an till det de redan 
och känner till.  

 
 Berättelser, liknelser och bilder för att förklara svårgripbara kemiska 
fenomen.   

Social interaktion mellan eleverna.  

Kommunicera kemi genom diskussion och samtal om kemi med
eleverna.  

med elevlaborationer, demonstrationslabor
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grupparbeten, individuellt arbete, filmvisning, kemidiskussioner, 

 
 Verka för ett gott klassrumsklimat med seriös humor. 

 
 v är engagerad och intresserad av kemi. 

4.4.2 Kemilärarnas olika strategier med avseende på hur länge de 
ar arbetat som kemilärare. 

 
enkätundersökningen framgår att kemilärare med mer än 15 års 

yrk r 
använder sig av lärarledda lektionsgenomgångar, elevlaborationer och 

emonstrationslaborationer/experiment. Det är också denna lärargrupp som 
star
samma
 
Även k 11 års yrkeserfarenhet (lärargrupp 1) anser det 

ycket betydelsefullt att i kemiundervisningen anknyta till vardagliga 
sam

äremot lägger de inte lika stor vikt vid 
dem  lärargrupp 

enar flertalet att det mest väsentliga för att väcka och bibehålla elevernas 
kemiintresse är att kemiundervisningen är rolig, medan man i de andra 

 elevernas 
en. 

h 

 
ktionsgenomgångar och elevlaborationer.   

pp 2) 
erade 

ka begrepp och principer. Jämfört med 

ingen. 

studiebesök, drama mm. 

Visa att man själ
 

h

I 
eserfarenhet (lärargrupp 3) i större utsträckning än övriga lärargruppe

d
kast betonar betydelsen av att i kemiundervisningen anknyta till vardagliga 

nhang för att få elever intresserade och motiverade för kemi. 

emilärare med mindre än 
m

manhang för att väcka intresse och få eleverna motiverade för kemi. 
D

onstrationslaborationernas/experimentens betydelse. I denna
m

lärargrupperna betonar elevernas förståelse och menar att om eleverna förstår 
blir kemin intressant. 
 
Lärargrupp 1 är den som sätter störst värde på att ha kännedom om
föreställningar innan nya områden och begrepp introduceras i undervisning
Det är den av lärargrupperna som i störst utsträckning använder sig av 
alternativa undervisningsmetoder i form av drama, studiebesök/exkursion oc
ämnesintegration. Det är också denna lärargrupp som enligt 
enkätsammanställningen lägger minst undervisningstid på lärarledda
le
 
Samtliga kemilärare med mellan 11 och 15 års yrkeserfarenhet (lärargru
anser att något av det viktigaste för att få eleverna intresserade och motiv
för kemi är att de får förståelse för kemis
övriga lärargrupper lägger de inte lika stor vikt vid att anknyta 
kemiundervisningen till vardagliga sammanhang och känna till om elevers 
föreställningar innan nya områden och begrepp introduceras i undervisn
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Däremot är de den lärargrupp som i störst utsträckning använder sig av 
individuellt arbete som arbetsform.   

s strategier inom de 
e eller ej. 

mma över de olika lärargrupperna. 

r 

rarna med annat 

reda på 
ceras i undervisningen medan lärargrupp 

A använder sig av andra metoder. Lärargrupp 1K anser heller inte läromedlens 
roll för uppläggning och innehåll i kemiundervisningen vara lika stor som 

lärargrupp 3 använder sig de med huvudämne kemi (lärargrupp 3K) något 

ed eleverna för att ta reda på deras föreställningar och som lägger störst vikt 

m huvudämne och lärare med annat 

 huvudämnet kemi som gör tankekartor med 
erna för att ta reda på deras föreställningar. Det är också de som i 

 

Det är också de som i undervisningen använder sig av 
rupparbete och studiebesök i störst omfattning samt lärarledda 

 

4.4.3 Är kemilärarnas strategier olika beroende på om de har kemi 
som huvudämne eller annat huvudämne i sin lärarexamen? 
 
Enkätsammanställningen visar att det finns skillnader i lärare
olika lärargrupperna beroende på om läraren har kemi som huvudämn
Dessa skillnader i strategier är dock inte de sa
 
I lärargrupp 1, använder sig de med kemi som huvudämne (lärargrupp 1K) me
av grupparbete, studiebesök/exkursion och 
demonstrationslaborationer/experiment, samt mindre av individuellt arbete, 
lärarledda lektionsgenomgångar och ämnesintegration än vad lä
huvudämne (lärargrupp 1A) gör. 
     
Lärargrupp 1K gör huvudsakligen tankekartor med sina elever för att få 
deras föreställningar innan de introdu
1

lärargrupp 1A. 
 
I 
mindre av elevlaborationer, grupparbete, studiebesök och ämnesintegration och 
mer av lärarledda lektionsgenomgångar än lärarna med annat huvudämne 
(lärargrupp 3A). Det är dock huvudsakligen lärargrupp 3A som gör tankekartor 
m
vid läromedlens betydelse för uppläggning och innehåll i kemiundervisningen. 
Denna fördelning mellan lärare med kemi so
huvudämne skiljer sig en del från motsvarande fördelning i lärargrupp 1.  
 
I lärargrupp 1 är det är det de med
elev
undervisningen använder sig av grupparbete och studiebesök i störst omfattning 
samt lärarledda lektionsgenomgångar i minst omfattning. Raka motsatsen gäller
i lärargrupp 3. Där är det istället lärare med annat huvudämne som 
huvudsakligen gör tankekartor med eleverna för att ta reda på deras 
föreställningar. 
g
lektionsgenomgångar i minst omfattning. 
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Finns det då något gemensamt att finna med avseende på fördelningen mellan 
lärare med huvudämnet kemi (lärargrupp K) och lärare med annat huvudämne 
(lärargrupp A) i de båda lärargrupperna?  
Det enda gemensamma jag funnit är att lärargrupp A i större utsträckning 
använder sig av ämnesintegration i undervisningen och lägger större vikt vid 

robokens/läromedlens roll vid uppläggning och innehåll i kemiundervisningen 

ration 

Internet, tänkta 
rna intresserade och motiverade att 

ra kemi. Kemilärarnas resurscentrum är den de flesta är bekant med. Drygt 

er sig 
ler 

arannan månad eller mer. 

Lärarna hämtar också idéer och inspiration från naturen, vardagen och kollegor, 
ra 

lä
än lärargrupp K gör. 
 

4.4.4 Använder kemilärarna de material som tagits fram för 
intresseväckande undervisning, eller var hämtar de inspi
ifrån? 
 
Nästan alla lärare känner till någon av de hemsidor som finns på 
som inspirationskälla för lärare att få eleve
lä
hälften av lärarna känner också till NOTprojektets hemsida. Även 
Resurscentrum för kemi i skolan är välbekant för många.  
 
Lärargrupp 1 utgör den av lärargrupperna som i störst utsträckning använd
av dessa hemsidor. Flertalet använder sig av dem i genomsnitt varje månad el
mer. Lärargrupp 2 använder dem mindre än varannan månad, och lärargrupp 3 
gör det igenomsnitt v
 

fortbildningskurser och lärarhandledning, tidningar och tidskrifter, and
läroböcker, radio och TV m.m. 
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5. DISKUSSION OM RESULTAT OCH METOD 
 
5.1 Resultatdiskussion 
 
Enkätundersökningens resultatsammanställning visar att kemilärarna använder 
flertalet av de strategier som omnämns i kapitel 2, Bakgrund. De använder sig 
dock av dessa strategier i olika grad och lägger olika stor vikt vid deras 
betydelse för en intresseväckande och motiverande undervisning. Det handlar 
till viss del om individuella olikheter, men också olikheter relaterade till hur 
lång yrkeserfarenhet kemiläraren har. I viss mån kan dessa olikheter även vara 
relaterade till huruvida läraren har kemi som huvudämne eller ej.  
 
Olikheter relaterade till hur lång yrkeserfarenhet kemilärarna har. 
Lager-Nyqvist (2003) har i en studie ”Att göra det man kan” funnit att många 
som går lärarutbildningen och blir lärare i naturvetenskapliga ämnen har dåliga 
erfarenheter av den undervisning de fått i dessa ämnen under sin egen skoltid.  
Den huvudsakliga målsättningen blir därför att deras egen undervisning till 
skillnad från den de själva varit med om, ska bli intressant och rolig.  
Detta kan vara en förklaring till att flertalet i lärargrupp 1 menar att det mest 
väsentliga för att väcka och bibehålla elevernas kemiintresse är att 
kemiundervisningen är rolig, medan övriga lärargrupper betonar elevernas 
förståelse i detta sammanhang. Det kan också vara en förklaring till att det är 
lärargrupp 1 som i störst utsträckning använder sig av alternativa 
undervisningsmetoder som ämnesintegration, studiebesök och drama i 
kemiundervisningen. 
 
Inom aktuell forskning lägger man tonvikten på elevers förståelse av 
naturvetenskapliga begrepp och fenomen och menar att förståelse ger en inre 
tillfredsställelse som stimulerar till fortsatt lärande. För att uppnå detta anser 
man dock att det är av stor betydelse att läraren känner till något om elevers 
föreställningar innan nya områden och begrepp introduceras i undervisningen. 
(Sjöberg, 2000; Andersson, 2001; Ekstig, 2002; Häggström, 2003; http://na-
serv.did.gu.se/nordlab/se/se.html , 3/11-2003) 
Samtliga i lärargrupp 2 anser att något av det viktigaste för att få eleverna 
intresserade och motiverade för kemi är att de får förståelse för kemiska begrepp 
och principer. Samtidigt är de den av lärargrupperna som lägger minst vikt vid 
att känna till om elevers föreställningar innan nya områden och begrepp 
introduceras i undervisningen. Jämfört med lärargrupp 1 där 89% menar att man 
behöver kännedom om elevers föreställningar är det endast 50% i lärargrupp 2 
och 60% i lärargrupp 3 som anser det.  
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I lärargrupp 1 använder man sig av flera olika metoder för att få reda på 
gen 

nvänder sig av erfarenhet från tidigare undervisning. 
sitt budskap eller har de inte varit tillräckligt 
elsen av att känna till om elevers 

t 

 
 att 

amtliga lärare poängterar likt Wellington (1998 enligt Lager-Nyqvist, 2003) 

erna 
ar 

 laborera.   
ur 

st 
te använder 

åren hinner lärarna att samla på sig material och utvärdera 
borationer. De laborationer som är bra kan användas igen. Lärare med längre 

orma bra 

de 

kså svårt att få tiden att räcka till 
e 

 

Eskilsson och Lindahl (1996) menar att det införs alldeles för många 
vetenskapliga begrepp i undervisningen för att eleverna ska kunna ta dem till 

elevernas föreställningar medan man i lärargrupp 2 och 3 huvudsakli
a
Har forskare inte lyckats föra ut 

vertygande när det gäller betydö
föreställningar? Kanske är det så att de i lärargrupp 2 och 3 genom sin erfarenhe
redan har stor kunskap på området och därför inte anser sig behöva kännedom 
om elevers föreställningar.  
Flertalet lärare har dock tagit till sig de aktuella forskningsresultaten som visar
på den stora betydelsen av att verklighetsanknyta kemiundervisningen genom
anknyta till vardagliga sammanhang och visa på praktiska tillämpningar. 
 
S
och Bergqvist (1990) elevlaborationernas betydelse för att få eleverna 
intresserade och motiverade för kemi. Precis som Hult (2000) betonar också 
flertalet lärare vikten av att laborationerna ger utrymme för elevernas eget 
tänkande och anknyter till aktuellt innehåll i kemikursen så de upplevs 
meningsfulla av eleverna.  
Det visade sig dock i resultatsammanställningen att de olika lärargrupp
ägnar olika stor del av undervisningstiden åt elevlaborationer. Tendensen verk
vara att ju längre yrkeserfarenhet lärarna har desto mer får eleverna
Enligt Lager-Nyqvist (2003) känner nyutbildade lärare en stor osäkerhet i h
man utformar bra laborationer. Jag tror att detta i kombination med den tidsbri
som samtliga lärare upplever bidrar till att mindre erfarna lärare in
sig av elevlaborationer i lika stor utsträckning som de med längre 
yrkeserfarenhet. Med 
la
yrkeserfarenhet behöver därför inte lägga ner lika mycket tid på att utf
laborationer som de mindre erfarna lärarna gör. Tidsbrist ses ju av samtliga 
lärare som en stor begränsande faktor för att kunna utforma en intresseväckan
och motiverande kemiundervisning. 
 
Förutom att lärarna upplever det svårt att få tiden att räcka till åt 
lektionsförberedelser och efterarbete, har de oc
i kemiundervisningen. En del lärare menar att de blir stressade av att de int
hinner med allt som ska ingå i kemikurserna samt att läromedlen är väldigt 
omfattande. Enligt Ekstig (2000) är det just kursernas omfattande och teoretiska
innehåll som är en av huvudorsakerna till elevers bristande intresse för 
naturkunskap och kemi. Om kursernas innehåll blir för omfattande tvingas 
eleverna gå in för minneskunskaper istället för förståelse. Det är därför viktigt 
att läraren gör rätt prioriteringar.  

 60

http://na-serv.did.gu.se/nordlab/se/se.html


sig. De anser att antalet begrepp i undervisningen borde begränsas till någ
centrala begrepp som eleverna har användning för i sina förklaringar av b
vardagsföreteelser. När man begränsar antalet begrepp

ra 
l.a. 

 får man också mer tid att 

ara mest 

 
 studie. 

arbeta med varje begrepp.  
Vilka prioriteringar gör då lärare i detta avseende? Vad anser de v
väsentligt i kemikurserna? Vilka begrepp anser de vara de mest centrala? Detta 
är intressanta frågor som dock inte besvaras i detta examensarbete, men kanske
kan bli föremål för en annan
 
Olikheter relaterade till huruvida läraren har kemi som huvudämne eller ej  
Inom respektive lärargrupp kan man uppmärksamma vissa skillnader i strategier 

laterade till huruvida läraren har kemi som huvudämne eller ej.  

h 2 enbart 

t 
ulle ha 

et för att kunna göra det var dock för litet.  

re
Dessa olikheter är dock inte de samma över de olika lärargrupperna.  
En orsak till det skulle kunna vara att så gott som alla i lärargrupp 1 oc
har ett huvudämne, medan flertalet av dem i lärargrupp 3K förutom kemi har 
ytterligare ett huvudämne i sin lärarexamen. Om man gör jämförelser enbar
mellan lärare med ett huvudämne i sin lärarexamen kanske resultatet sk
blivit annorlunda. Underlag
 
 

idsson, 1994 

an 

 säkrare sätt se hur svaren på övriga frågor 
eror av hur länge de arbetat som kemilärare. Osäkerheten i siffrorna beroende 

lutsatserna är 

ar i 

e som 
as i 

änsyn till men kan i viss mån ha påverkat 

5.2 Metoddiskussion  
 
Med enkätundersökning som metod är det svårt att i förväg försäkra sig om dess 
tillförlitlighet. ”Om enkäten kan betraktas som reliabel eller inte vet vi 
egentligen inte förrän vi ser hur den blivit besvarad.” (Patel & Dav
sid. 88). I efterhand kan jag konstatera att gruppindelningen efter hur länge 
lärarna har arbetat som kemilärare (enkätfråga 2 i bilaga) borde ha sett 
annorlunda ut. Om lärarna istället för att kryssa för ett tidsintervall hade fått 
skriva i hur länge de arbetat som kemilärare kunde man göra indelningen sed
man fått in enkätsvaren. Då hade kanske inte andelen lärare i de olika grupperna 
blivit lika skev, och man kunde på ett
b
på skev fördelning i lärargrupperna och för litet underlag gör att s
osäkra i de fall skillnader mellan olika lärargrupper är liten. 
 
I enkätfråga 4 (se bilaga) efterfrågas vilket huvudämne och biämne läraren h
sin lärarexamen. Av enkätsvaren framgår att lärare med äldre studiegång hade 
två huvudämnen i sin lärarexamen och inte ett huvudämne och ett biämn
senare utbildade lärare har. Det har inneburit att de flesta lärare som redovis
lärargrupp 3 med kemi som huvudämne också har ett annat huvudämne i sin 
lärarexamen. Detta har inte tagits h
undersökningens resultat. 
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Även fråga 5 (se bilaga) har vissa brister. Flera lärare har angivit mer än ett 
svarsalternativ, vilket inte var min tanke. Men även om jag angivit att de enda
skulle ange ett svarsalternativ hade flera lärare haft svårt att besvara frågan då 
det i enkätsvaren framkom a

st 

tt lärare har olika huvudsyfte med 
 

ts några större slutsatser och jämförelser i  
nknytning till denna fråga. 

.  
 skrivit dit 

ck 

nat 
mne, så jag har kunnat rätta till felet inför resultatredovisningen.  

enkäterna skickades ut, tog det ca. 10 
inuter att besvara enkäten. Flera lärare har med sina enkätsvar låtit meddela att 

ansåg 
 

ppna 

mi. Det hade varit 
tressant att följa upp enkätstudien med en mer kvalitativ studie som intervju av 

na 
 av 

ad studie kring detta. Vilka laborationer gör eleverna 
detta syfte? Hur är dessa laborationshandledningar och laborationstillfällen 

kemiundervisningen beroende på vilken elevgrupp de undervisar. Om denna
fråga skulle nå sitt fulla syfte hade därför följdfrågor behövts om vilka 
elevgrupper och kemikurser lärarna undervisar i. Av denna anledning har i 
resultatredovisningen inte heller gjor
a
 
Frågor där lärarna skulle ange hur stor betydelse något har, kunde eventuellt ha 
givit mer om man lagt till svarsalternativet ”Mycket stor betydelse”
Även på fråga 14 (se bilaga) saknas ett svarsalternativ som flera lärare
själva, svarsalternativet det är lika lätt/svårt i de ämnen jag undervisar i. 
På fråga 3 (se bilaga) står naturvetenskap angivet som exempel på 
undervisningsämne, vilket egentligen ska vara naturkunskap. Detta verkar do
inte har föranlett några större missförstånd. Lärare som undervisar i 
naturkunskap har själva rättat till felet i enkäten, eller skrivit det som an
ä
 
Enligt pilotstudien jag genomförde innan 
m
det tagit dem betydligt längre tid än så. Trots detta har de deltagit i enkätstudien, 
tagit sig tid och visat intresse, vilket jag uppskattar mycket. Det lärarna 
mest tidkrävande var de frågor där de skulle ange procentuell andel. Möjligheten
att skriva egna alternativ och lämna kommentarer var något som flera lärare 
använde sig av. Flertalet lärare hade också svarat något på de tre sista ö
enkätfrågorna.  
 
Trots de brister enkäten har anser jag mig ha fått ett rikt material som grund för 
att svara på mina frågeställningar. Det ger även möjlighet att studera andra 
samband, vilket dock inte ges tid och utrymme för i detta examensarbete.  
Enkätstudien och detta exmensarbete ger en övergripande bild av hur man i 
undervisningen får elever motiverade och intresserade för ke
in
lärare och observation i den faktiska kemiundervisningen där lärarens 
intentioner förverkligas, men arbetets storlek och den tid som fanns till 
förfogande medgav inte det. Det skulle också vara av intresse att studera hur 
eleverna upplever situationen och hur de uppfattar lärarens intentioner. 
Samtliga lärare ansåg att elevlaborationerna har stor betydelse för att få elever
motiverade och intresserade att lära kemi. Av denna anledning kunde det vara
intresse att göra en fördjup
i 
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utformade och hur följs de upp? Hur upplevs de av eleverna? Kanske kan de
bli mål för en annan studie. 
 
 

tta 
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Bilaga
 

Bästa kemilärare! 

 

Jag heter Anna-Maria Gundersen och är blivande gymnasielärare i kemi och matematik. Jag 

in hjälp. 

olor i 

stergötland. Enkäten ingår som en del av mitt examensarbete vilket huvudsakligen syftar till 

tt studera hur man i kemiundervisningen får gymnasieelever intresserade och motiverade att 

ra kemi. Enkäten kommer att behandlas helt konfidentiellt. 

ftersom jag vet att du som lärare har begränsat med tid har jag utformat enkäten med 

uvudsakligen strukturerade frågor. Den tar cirka 10 minuter att besvara enligt testpersoner 

g prövat den på.  

g hoppas på din hjälp och att du kan returnera enkäten i det bifogade svarskuvertet senast 

tisdagen den 25/11- 03. 

Om du är intresserad av undersökningens resultat kan du uppge din e-postadress med 

enkätsvaret, så får du del av min undersökning när den färdigställts. 

 

Vänliga hälsningar  Anna-Maria Gundersen. 

 

 
 

går sista terminen på gymnasielärarutbildningen i Linköping och håller för närvarande på att 

skriva mitt examensarbete och är i stort behov av d

Denna enkät riktar sig till gymnasielärare som undervisar i kemi på gymnasiesk

Ö

a

lä

E

h

ja

Ja
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NKÄTFRÅGORE  

. Vilken kategori tillhör du? 

? 

_____% Biologi _____% Naturvetenskap 

emi____  Biologi____  Matematik____  

 

) Vilket andra ämne har du i din lärarexamen? 
 

emi____  Biologi____  Matematik____  

nnat ämne, nämligen______________ 

 
 
5. Vilket är enligt din åsikt det huvudsakliga

 
1
 
Man____  Kvinna____ 
 
 
2. Hur länge har du arbetat som kemilärare? 
 
Mindre än 5 år_____  Mellan 5 och 10 år_____ 

Mellan 11 och 15 år_____  Mer än 15 år_____ 

 
 
3. Hur stor andel av din totala tjänstgöring undervisar du i kemi respektive andra ämnen
Ange i procent. 
 
_____% Kemi 

_____ % Matematik _____% Annat ämne, nämligen________________ 

 
 
4. Om du är examinerad lärare: 

a) Vilket huvudämne har du då i din lärarexamen? 

K

Annat ämne, nämligen______________  

 
b

K

A

 syftet med kemiundervisningen? 
 

a) att ge allmänbildning med grundläggande kunskaper i kemi för initierad 

åsiktsbildning._____ 

b) att lära eleverna ett naturvetenskapligt tänkande._____ 

c) att skapa en stabil grund för fortsatta studier i kemi._____ 

d) att skapa förutsättningar för eleverna att bättre förstå sin omvärld och bemästra 

vardagslivet i ett modernt samhälle._____ 

e) annat syfte, nämligen____________________________________________________ 

 

Bilaga



Kommentarer:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

der använder du dig av i kemiundervisningen? 

nge i procent den omfattning du använder dig av dem. 

ing   _____% 

/exp iment  _____% 

 _____% 

d) Grupparbete (utöver laborationer)   _____% 

e gärna exempel)____________________________________ _____% 

ner och stu a exemp _____% 

_____% 

i) Annat, nämligen____________________________________________ _____% 

_________________________________________________

_________________________________ 

rs uppfattningar och föreställningar om nya 
kemiundervisningen? 

m du svarat ja på fråga 7, hur tar du då reda på detta? 

a tankar, skriva ned dem på papper som du sedan 
samlar in och läser.___ 

  
b) Genom att ta del av forskning om elevers tänkande kring aktuellt område/begrepp.___ 

 
c) Genom att använda den erfarenhet du har från tidigare undervisning av ett bestämt 

område/begrepp.___ 
 
d) Genom att göra en gemensam tankekarta med eleverna.___  

 
e) Annat sätt, nämligen____________________________________________________ 

 
 

Bilaga

_

 

6. Vilka av nedanstående undervisningsmeto

A

 
a) Lärarledd lektionsgenomgång/föreläsn

b) Elevlaboration er   

c) Lärarledd demonstrationslaboration  

e) Individuellt arbete     _____% 

f) Drama (g

g) Exkursio diebesök (ge gärn el)__________________ 

h) Ämnesintegration (ange med vilka ämnen)_______________________ 

 

Kommentarer_______________

__________________________________________

 
 
 
7. Anser du att man behöver kännedom om eleve

mråden och begrepp innan dessa introduceras i o
 
Ja_____  Nej_____ 
  
 
O
 

a) Genom att låta eleverna formulera sin
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Kommentarer:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
8. Vilken betydelse har läroboken (läromedlen) i kemi för uppläggningen av och innehållet i 
in undervisning? 

Sto ls ___ 

Lite

 

Ko ________ _________ _________ _

___

 
 
 
9. A r
elev

arkera dem du är bekant med. 

___  Kemifrämjandet      
___  NOTprojektet 
___  Andra hemsidor, nämligen_________________________________________________ 

 av hemsidor av detta slag? 

___  Dagligen.      
  

___  Varje månad.     
___
____  M d.    

__  Jag använder mig inte av hemsidor av detta slag . 
 

Komm _

___________________________________________________________________________ 

 

d
 

r betydelse____  Viss betyde e_  

n betydelse____  Ingen betydelse____ 

mmentarer________________________ __ __ _________

________________________________________________________________________ 

) På Internet finns en del hemsidor tänkta som inspirationskälla för lärare fö  att få 
erna intresserade och motiverade till att lära kemi. Några av dem är angivna nedan. 

M
 
____  The Educational Resources Information Center (ERIC)                        
____  Kemilärarnas resurscentrum (KRC)    
____  Resurscentrum för Kemi i skolan    
_
_
_
 
 
 
9. B) I vilken utsträckning använder du dig
 
_
____  Varje vecka.    
_

_  Var annan månad.     
indre än varannan måna

__

 
entarer:______________________________________________________________
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10. Vad anser du vara mest väsentligt för att få eleverna intresserade och motiverade för 
kemiundervisningen? 
 

Bilaga

 
a) Det viktigaste för att få elever motiverade och intresserade av kemi är att 

emiundervisningen är rolig. Ju roligare de tycker det är, desto bättre kommer de ihåg vad de 

) Det viktigaste är att eleverna får förståelse för kemiska begrepp och principer. Om man 
ressan ____ 

) Annat, nämligen____________________________________________________________ 

k
lärt sig.____ 
 
b
förstår blir kemin int t.
 

c

 

Kommentarer:_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
11. Vilken betydelse har det för elevers intresse och motivation för kemi att man i 

ndervisningen anknyter till vardagliga sammanhang? 

ss betydels _____ 

gen betyde e_____ 

__________________________________________________________________________ 

? 

iss betydels _____ 

iten betydelse_____  Ingen betydelse_____ 

Motivering:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

u
 
Stor betydelse_____  Vi e

Liten betydelse_____   In ls

 

Kommentarer:_______________________________________________________________

_

 
 
 
 
12. Vilken betydelse har lärarledda demonstrationslaborationer för att få elever intresserade 
och motiverade att lära kemi
 
Stor betydelse_____  V e

L
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13. Vilken betydelse anser du att elevlaborationerna har i kemiundervisningen för att skap
intresse och motivation

a 
 för kemi? 

tor betydelse_____  Viss betydelse_____ 

m du anser att elevlaborationer har betydelse för elevers intresse och motivation…  

______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

)…hur avslutas laborationstillfället, hur följs laborationen upp? 

__________________________________________________________________________

________

______________________________

____ __________ ________________________  

ommentarer:_______________________________________________________________ 

  

 

4. Vad anser du om möjligheten att hitta inspiration och nya idéer till undervisningen om du 
mför kemi med andra ämnen du undervisar i? 

 

kemi._____ 

b) Det är lättare

Bilaga

 
S

Liten betydelse_____  Ingen betydelse_____ 

 
O
1) …hur utformar du då dessa, vilken struktur/arbetsgång har dessa laborationstillfällen? 
____________________________

_

___________________________________________________________________________

_

___________________________________________________________________________ 

 

2

_

___________________________________________________________________

_____________________________________________

__________________ _ __________________

 

K

___________________________________________________________________________

 

 
1
jä

a) Jag undervisar enbart i 

 att hitta inspiration och idéer till kemiundervisningen än till övriga 
ervis  i. _____ 

c) Det är svårare

ämnen jag und ar
 

 att hitta inspiration och idéer till kemiundervisningen än till övriga 
ämnen jag under visar i. _____ 

 

__________________________________________________________________________ 

  
 

 

Motivering: _________________________________________________________________ 

_
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FRÅGOR FÖR TILLÄGG AV SÅDANT SOM INTE REDAN FRAMKOMMIT I 
ENKÄTSVAREN: 

Bilaga

 
 
 
15. Varifrån hämtar du i éer till kemiundervisnin insp ration och id gen? 

______

och intresserade av kemi? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

17. ter att utforma kemiundervisningen på det 
sätt  kemi?  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
16. Vilka strategier använder du för att få dina elever motiverade 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_

_

 

 

Finns det något som begränsar dina möjlighe
 du vill för att få eleverna intresserade av
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