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Abstrakt 
Enligt rapporter från skolverket och egna iakttagelser så minskar elevantalet som går gymna-
sieutbildningar med kemiinriktningar. Syftet med undersökningen var att se vilka förhållande 
elever i skolår 6 & 9 har till skolämnet kemi. Vi använde oss av enkäter för att genomföra vår 
studie, för att vi ansåg att det var mest lämpligt för vårt syfte. Vi gjorde en totalundersökning 
på tre skolor i Piteå kommun, där alla elever i skolår 6 & 9 ingick. Vi fann att elever är positi-
va till att lära sig kemi innan de börjar skolår 7 men avtar kraftigt efter det. Orsaker till det är 
bland annat svårförstådd litteratur, påverkan utifrån, lärarens oförmåga till lyhördhet gentemot 
eleverna samt olämpligt språkbruk. En annan aspekt är att eleverna finner ingen koppling 
mellan undervisningen i kemi och dess samhällsnytta och användbarhet i allmänhet. 
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Bakgrund 

Inledning 

Vi tycker oss se en trend, ett minskande intresset för naturvetenskapliga ämnen i skolan bland 
skolungdomar, det gör oss bekymrade eftersom vi håller på att utbilda oss till lärare, på 
grundskolans senare år samt gymnasienivå, inom fysik, kemi och matematik. Vi har lagt mär-
ke till att antalet studenter på Kemiinstitutionen på Luleå tekniska universitet har minskat de 
senaste åren, eftersom vi har studerat på denna institution och våra studier har påverkats av att 
kurser har lagts ner eller skjutits fram någon termin på grund av att för få studenter sökt dessa 
kurser. Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi sett att intresset för kemi 
är lågt redan på grundskolan och gymnasiet. 
 
Vi finner det intressant att studera elevers förhållningssätt till naturvetenskapliga ämnen och 
kemi i synnerhet, bland elever före skolår 7 och hur det utvecklar sig under högstadietiden 
fram till gymnasiet, eftersom vi själva inte hade någon kemiundervisning att tala om innan vi 
började skolår 7, samt under våra praktikperioder på olika skolor i Piteå och Luleå, där vi sett 
att det inte har skett någon förändring när kemiundervisningen startar. I våra roller som bli-
vande lärare så skulle det ge oss en bättre förståelse om hur vi borde agera i klassrummet, om 
vi visste vilka aspekter som gör att elever har svårt för ämnet kemi samt gör att elevers kun-
skaper i kemi minskar.   

Förtydligande 

Vi kommer delvis att använda oss av begreppen lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Med 
det menar vi skolår 1 till 3, skolår 4 till 6 samt skolår 7 till 9. 

Tidigare forskning 

Enligt Tullberg A (1998) finns det rapporter som säger att begåvade studenter tappar intresset 
för naturvetenskap så tidigt som i de senare åren av grundskolan och därför inte väljer att be-
driva naturvetenskapliga studier på högre nivå. Tullberg pekar ändå på att de flesta elever på 
grundskolenivå anser att naturvetenskap är viktigt och intressant, men på det sätt som det be-
drivs på skolan upplevs det för abstrakt och förmågan att förstå ämnena blir bristfälliga och de 
distanserar sig istället från naturvetenskapen. En lärare måste vara i stånd att kunna se kun-
skaperna som ska läras ut från elevens synsätt och kunskapsförmåga och därigenom leda ele-
ven mot en fördjupad kunskap inom ämnet. Därutöver måste läraren vara uppmärksam på sina 
egna ståndpunkter och förståelse inom området och hur det är kopplat till andra områden 
inom ämnet och andra ämnen. Läraren måste även vara uppmärksam på hur detta påverkar 
undervisningen och elevens möjligheter till förståelse, hävdar Tullberg. 
 
Undervisning har normer och dessa normer påverkar vad som ska läras ut till dem som bedri-
ver studierna och vad det är tänkt att de ska kunna. Det finns även en annan aspekt av inlär-
ningen och det är att det finns alltid en positiv eller negativ stimulans med vid alla nivåer av 
inlärning, och detta beror på hur tidigare förkunskaper, kulturella betingelser och upplevelser 
och hur dessa stimulanser upplevs. Forskning visar att det huvudsakligen finns två olika typer 
av strategier för inlärning, den ena är att fokus ligger på att samla in fakta och information för 
eventuellt senare användning någon gång i framtiden, den andra strategin är att hitta mening 
med inlärningsuppgifter för att se saker i nytt ljus relaterat till tidigare kunskaper och upple-
velser för att utveckla sig på något sätt (Marton, Booth, 1997). 
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We have to ask learners what their experiences are like, watch what they do, observe what 
they learn and what makes them learn, analyse what learning is for them. There is a wealth of 
important insight to be fetched from those experiences, although research methods differ radi-
cally from those that take an external view (Marton, Booth, 1997, s.16). 

 
Det betyder att man måste fråga eleverna vilka erfarenheter och kunskaper de har, och studera 
vad som får dem att lära sig saker och analysera vad lärande är för dem, för att kunna dra nyt-
ta av dessa kunskaper i undervisningen.   
 
Enligt Nilsson (2006) är det få kemilärare som är intresserade av lärstilar, det vill säga de me-
toder man använder sig av under inlärningsprocesser, därför är det inte många lärare som ut-
går från de nio intelligenser som Howard Gardner definierat när de planerar sina lektioner.  
 

Gardner menar att den västerländska skolan har varit dålig på att låta människors olika intel-
ligenser komma till sin rätt. Egentligen är det bara två av de nio intelligenserna - verbal och 
logisk/matematisk intelligens - som har uppmuntrats i någon större utsträckning. De övriga - 
naturintelligens samt kinestetisk, spatial, musikalisk, interpersonell, intrapersonell och exis-
tentiell intelligens - har inte alls fått lika stort utrymme. Gardners grundtanke är att människor 
känner sig mer motiverade och blir mer engagerade om de får möjlighet att använda sin bästa 
intelligens, sin personlighet, sin kreativitet, sina talanger och sina intressen i lärandet (CFL, 
2006). 

 
Enligt Nilsson så har läraren Helena Lennholm funnit att bland annat loggböcker är bra för 
elevernas lärande för att det ofta framkallar tankar och funderingar på vad de har lärt sig un-
der lektionerna. Lennholm har även sett att om man renodlar lärstilarna så ökar lusten och 
motivationen till en mera djupinriktat lärande bland eleverna. 
 
Interaktionen mellan elever och läraren har stor betydelse. Elever blir mera motiverade om 
läraren är entusiasmerande och sympatisk, att eleverna får diskutera och laborera mycket. Den 
största faktorn är ändå om samspelet mellan eleven och läraren har varit bra ur elevens syn-
punkt (Lindahl, 2003). 
 
Enligt Jörgel-Löfström (2005) är det inte länge sedan forskningsstudier visade att kunskap 
inte är något som går att kopiera från en person till en annan utan kunskap måste sättas i rela-
tion till individens tidigare kunskaper och erfarenheter. Det är därför viktigt att reflektionerna 
får en central roll i undervisningen och inte förkastas till något som görs om tiden räcker till. 
Det kan vara svårt för en lärare att hinna visa alla elever samma intresse och engagemang. I 
dagens skola är det inte en självklarhet att alla elever ligger på samma förkunskapsnivå. För 
att öka intresset och engagemanget för skolan gäller det att läraren kan bemöta eleverna ut-
ifrån deras egna värderingar och kunskapsnivå menar Jörgel-Löfström, som även tycker att ett 
bra sätt att nå ut till alla elever kan vara att införa en loggbok. Två av loggbokens fördelar är 
att man lättare kan följa elevens utveckling och det ger läraren respons på undervisningen. 

Lärande 

Vad är viktigt i en lärandesituation och varför ska eleven lära sig det som behandlas i under-
visningen och på vilket sätt ska innehållet presenteras för eleven? I Naturvetenskap som all-
mänbildning (2000) kan man utläsa att allt inom ett ämne är inte lika intressant ur elevernas 
individuella perspektiv, det är endast en minoritet som kommer att välja en framtid inom det 
naturvetenskapliga området, därför måste läraren välja ut intressanta bitar som kan vara in-
tressanta och bra att kunna i elevens roll som aktiv samhällsmedborgare.  
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Sjøberg (2000) menar att där okunskapen är stor där blomstrar fördomar och förtyck. Den 
moderna naturvetenskapen och teknologin är ganska svårbegriplig idag och det skapar ett 
avstånd som lätt övergår till främlingskap mellan människa och vetenskap. Idag är det vanligt 
förekommande att vissa åsiktsgrupper använder sig av naturvetenskapliga argument för att 
förleda andra människor att tro på vad de säger, i vetskap att dessa människor inte har tillräck-
liga kunskaper för att se igenom deras argumentationer, påstår Sjøberg. Så hur ska man pre-
sentera stoffet i skolan för att eleverna ska ta det till sig och kunna använda sig av det i dagens 
informationsflöde? 
 
I undervisningssituationer måste man tänka på att barn ser världen med helt andra ögon och 
har en annan begreppsbildning än vad vi vuxna har skaffat oss, vilket vi ofta glömmer bort 
(Sjøberg, 2000). Det finns även studier som visar på att förutfattade meningar är oerhört svår-
livade och näst intill omöjliga att utrota, vilket försvårar inlärande av nytt stoff för det strider 
mot individens förutfattade meningar, så att kunna avprogrammera elevernas förutfattade me-
ningar kan vara den viktigaste faktorn då det gäller att tillägna sig ny kunskap. En annan svå-
righet när det gäller naturvetenskap är att man använder ord som vi använder i vardagslivet 
fast med annan betydelse, vilket kan förvirra eleverna och göra att eleven känner sig dum och 
tar avstånd från undervisningen. En elev är inte så dum att denne kastar bort många års mental 
bearbetning bara för att en lärare påstår någonting annat, det kan leda till att eleven gör sig ett 
stickspår av kunskap som är giltiga i undervisningssammanhang för att klara av kursen men 
samtidigt kunna behålla sin egen uppfattning utanför klassrummet (Sjøberg, 2000). 
 
Elevers tankegångar då det gäller kemiska reaktioner kan beskrivas med följande citat. 
 

Ämnena bara finns där - visserligen i kontakt men ändå var för sig. För att förklara föränd-
ringar som faktiskt inträffar måste eleverna därför använda sig av modeller, som innebär att 
ämnen förändras vart och ett för sig under inverkan av yttre agenter. Förflyttning, modifiering 
och transmutering är sådana modeller. Man kan därför säga, att det sätt på vilket eleverna 
förklarar kemiska reaktioner i varje fall är i överensstämmelse med påståendet att materia i 
vardagstänkandet uppfattas som kontinuerlig och statisk (Andersson, 2001, s.194). 

 
Eleverna har således inte den bilden att två ämnen kan förenas till ett helt nytt ämne utan, det 
ämnet som uppstår redan finns där fast det har inte synts tidigare. 
 
Enligt Sanderoth (2002) måste elever påbörja arbetsuppgifter innan de vet anledningen till att 
de ska göra uppgiften, och eleverna blir även tvungna att avsluta arbetsuppgiften innan de är 
färdiga med den, samt att eleverna behöver vänta länge innan de får hjälp. I och med det blir 
eleverna likgiltiga och saknar motivation att ta åt sig de kunskaper som uppgifterna skulle ge. 
Sanderoth (2002) påstår även att prestige bland elever kan vara hämmande för deras engage-
mang i uppgifter.  
  

Enligt min tolkning visade lärarna eleverna genom sina skilda upptakter/anslag vad de hade 
för uppfattning om meningen med lektionen och hur intresserad de var av elevernas lärande 
och lust att lära. De visade också hur roligt de tyckte att det var att undervisa och lära. De gav 
olika mängd energi åt elevernas drivkraft (Sanderoth, 2002 s.205).  

 
Ovanstående citat visar på att lärarens engagemang och sätt att vara har stor betydelse för hur 
eleven agerar i klassrummet. Men frågan är om eleverna lär sig någonting om de inte själva 
vill göra det. I Sjøberg (2000) så kan man läsa följande citat. 
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Ska kunskap konstrueras förutsätter det en konstruktör: barnet självt. Och barnet bygger bara 
det som hon eller han är motiverad att bygga. Utan intresse och motivation blir det inget 
lärande. Det vet alla lärare intuitivt. När lärare ska beskriva varför elever inte lär sig det som 
förväntas av dem, använder de först och främst förklaringar som handlar om elevernas 
bristande intresse och motivation (Sjøberg, 2000, s.348). 

 
Hur ska man då få eleven motiverad och intresserad? Det är väl känt att eleverna observerar 
och uppfattar andra saker än vad läraren har tänkt sig, och det medför att det som eleven lär 
sig är inte vad läraren hade i åtanke, läraren måste uttryckligen ta reda på vad eleven lärt sig, 
och dirigera om elevens tankemönster, om nödvändigt, mot det uppsatta målet för kursen som 
läraren tänkt sig. Det du som lärare tror ska vara intressehöjande kanske inte är det för eleven, 
eftersom denne kanske ser saken från ett annat perspektiv och därigenom är innehållet oin-
tressant för eleven. Som lärare måste du möta eleven i dennes verklighetsförståelse, för att 
därigenom kunna väcka ett intresse och motivera eleven att på ett aktivt sätt delta i undervis-
ningen, och få eleven att ta till sig det innehåll som presenteras i undervisningen (Sjøberg, 
2000).  
 
Om skolans innehåll är för avlägset för elevens värld hämmar det intresset, men om läraren 
lyckas med att få undervisningen att växelverka med elevens värld väcks intresset hos eleven 
att delta i undervisningen (Sanderoth, 2002). Sanderoth hävdar att det går att ge möjligheter 
för alla elever att utveckla intresse att lära, bara man uppmärksammar de aspekter hos elever-
na som är kritiska för lärandet, och att den strävan är både legitimt och relevant för att så ska 
ske. 
  
Sigvard Lillieborg (1990) påstår att naturorienterande moment studeras bäst genom undersö-
kande arbetssätt och att man ska utgå från elevernas verklighet och de produkter som eleverna 
känner till. Det för att eleverna ska ha någonting att relatera till och bygga vidare på, samt att 
knyta an till olika produkters påverkan på miljön. Lillieborg menar även att man ska introdu-
cera försöken för eleverna, som ska vara relaterade till elevernas vardag, att varje elev följs 
upp för att dokumentera deras utveckling. 
 
Varför vill inte ungdomar studera naturvetenskap?  Börje Ekstig (2002) framhåller följande 
omständigheter: 
 

� Kursernas innehåll är alltför omfattande för många elever. Det leder till att eleverna 
tillägnar sig en ytlig inlärningsstrategi. De går in för minneskunskaper i stället för 
förståelse. 

� Det presenterade stoffet är alltför teoretiskt för de flesta. Eleverna får den uppfatt-
ningen att det finns en kod för förståelsen som de själva inte har tillgång till. De säger 
sig då inte ha fallenhet för studier i naturvetenskap. 

� Stoffet har en alltför ensidig intellektuell framtoning. Elevens emotionella och sociala 
kompetenser får inte komma till adekvata uttryck (Ekstig, 2002, s.17). 

 
Naturvetenskapen kan på skolnivå framkalla känslor hos eleven av att det är en samling fakta 
och som inte eleven kan ifrågasätta, som om det är en inskränkning av deras tankefrihet. Lära-
ren måste förklara för eleverna om avsikten med en undersökning är att belysa ett problem 
eller fenomen eller om eleverna själva ska söka en förklaring, för att inte förvirra eleverna 
(Ekstig, 2002). 
 
Lindahl (2003) pekar på att elever som har uppsatta mål, som att ta sig in på universitet, har 
större studiemotivation och därför finner sig i att lektioner är tråkiga och torftiga. Det ska sät-
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tas i motsatts till de elever som inte har sådana uppsatta mål kan paralyseras av mötet med 
stoffet och hur det presenteras i ämnet. 

Elevers intresse för naturvetenskapliga ämnen  

Enligt Skolverkets publicerade statistik ”elever på program …” från år 1998 till år 2005 så 
minskar antalet elever som går på Naturvetenskapsprogrammet (NV) för varje år som går. 
Från 1998 till 2005 har antalet sökande minskat med 46% och ser man till att totala antalet 
gymnasieelever har ökat under åren så ger det en teoretisk minskning med 56%. 
 
Elever som klarar uppsatta kriterier i kemi i grundskolan har minskat med 10 procentenheter 
mellan åren 1992 och 2003, något bättre är det i fysik (-7 procentenheter) och biologi (-3 pro-
centenheter), men det är ändå en neråtgående trend. Alla elever tycker att biologi och fysik är 
viktigare än kemin (Skolverket, 2005). 
 

Skolan har som uppgift att förvalta, och bidra till utvecklingen av, denna naturvetenskapliga 
kultur, med allt vad detta innebär i ett demokratiskt samhälle. Därför är det naturligtvis inte 
bra att bara mellan en fjärdedel och en tredjedel av eleverna uppnår målen (Skolverket, 2005 
s.11). 

 
Eleverna uppfattar att de inte har stor användning av kemin i sitt kommande liv, varken privat 
eller i yrkeslivet samt att de uppfattar att vuxna i deras omgivning inte heller tycker att det är 
viktigt med kemi (Skolverket, 2005). 

Attityder 

Vad är det som styr hur vi människor agerar? Enligt Ajzen och Fishbein styrs ett beteende av 
tre olika variabler, personlig attityd, subjektiva normer och upplevda begränsningar. Den per-
sonliga attityden omfattar personens ställningstagande i ett beteende baserad på inre logik 
byggd på individens föreställningar som kan vara både verkliga och overkliga, det vill säga 
självstrukturerade föreställningar. Subjektiva normer belyser personens återspegling av sam-
hällets normer som personen i fråga försöker leva efter. De upplevda begränsningarna innefat-
tar både personliga och opersonliga aspekter. Till de personliga aspekterna räknas begåvning 
och förmåga, till skillnad från de opersonliga där möjligheter och resurser är av avgörande 
betydelse. Dessa tre variabler styr i sin tur personens agerande som leder fram till det beteen-
de som personen har (Lindahl, 2003). 
 

Jag tolkar det som att determinanterna skapas i en oändlig spiral där attityden påverkar bete-
endet som i sin tur påverkar attityden… Genom denna spiral har händelser påverkat elevens 
attityder lika väl som attityder påverkat elevens beteende. På så sätt har eleven under årens 
lopp bildat sig en uppfattning om sin egen förmåga, omgivningens krav och som vad som är 
mest tilltalande att fortsätta med i livet (Lindahl, 2003 s.56). 

 
Många högstadieelever uppfattar kemin som ett ämne där det inte finns något utrymme för 
diskussioner. Bristen på diskussioner leder till att eleverna ser undervisningen som väldigt 
monoton och gammalmodig. Eleverna vet dock vad som krävs för att göra undervisningstill-
fällena mera stimulerande och lärorika. Framför allt vill de ha mera experiment och vara del-
aktiga i dessa och inte bara observera när läraren utför försöket vid katedern. Ett annat sätt att 
bedriva undervisning på och göra tillfällena mera lärorika är att integrera NO-ämnena, t.ex. 
svenska och kemi (Lindahl, 2003). 
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Genom integreringen får de arbeta mera självständigt och med mera ansvar för det egna kun-
skapssökandet vilket enligt eleverna själva enbart leder till positiva aspekter. Flertalet elever 
på högstadiet anser att NO-ämnena är svårare än många andra ämnen i skolan och intresset för 
kemin är lägst av skolämnen och eleverna uppskattar sin egen duglighet i ämnet som lägre än 
i övriga ämnen. Vad beror då detta på? Enligt eleverna själva så beror detta främst på den 
bristande kunskapen inom ämnet från låg- och mellanstadiet. Att kemin och de andra NO-
ämnena anses svåra medför att de tappar engagemanget, vilket i sin tur leder till lägre själv-
uppskattning och att ämnet uppfattas ännu svårare och kunskapshämtandet mer eller mindre 
upphör (Lindahl, 2003). 
 
Många elevers intresseklimax inträffar under det femte respektive nionde skolåret, enligt Lin-
dahl. Det är inte bara intresset som är högt vid dessa tidpunkter utan även attityden angående 
det egna lärandet. De få lektionstillfällen eleverna har i OÄ under mellanstadiet räcker inte för 
att sporra elevernas intresse och det gynnar inte heller den kunskapstörst de har. Bristfälliga 
kunskaper och det avtagande engagemanget gör sig mer synligt när de kommer till NO-
lektionerna på högstadiet. Vad vill då eleverna att undervisningen skall belysa? Under det 
femte skolåret vill de flesta ha information om saker som dinosaurier, naturkatastrofer och 
sjukdomar. Eftersom undervisningen i skolår fem främst belyser andra områden förloras en 
del av engagemanget redan under mellanstadiet. Skolmiljön i de lektionssalar där NO-
undervisningen bedrivs anses av många studerande inte vara lika studiefrämjande som lek-
tionssalarna i andra ämnen. Att sedan läroböcker och lärarna i dessa ämnen anses tråkiga un-
derlättar inte heller den attityd som många elever har och får i NO- och OÄ-ämnena i dagens 
skola (Lindahl, 2003). 

Förankring i styrdokument 

Finns det stöd i styrdokumenten att det är viktigt med kemi i grundskolan? På vilka sätt står 
det att man bör bedriva undervisningen? Finns det stöd i styrdokumenten att inte bedriva ke-
miundervisning under de tidigare åren? 
 
I Lpo 94 står det att de metoder och färdigheter som eleverna tillgodogör sig under sin studie-
tid blir viktiga instrument för att anpassa sig och förstå det informationssamhälle vi lever i. 
För att eleverna skall kunna omvandla informationsflödet i skolan till egen kunskap så bör 
lärarna jobba ämnesövergripande (Skolverket, 2006). 
 

Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att 
lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen 
balansera och integrera kunskaper i sina olika former (Skolverket, 2006 s.9). 

 
I Lpo 94 står även att eleven på ett effektivt sätt skall kunna tillgodogöra sig informationen i 
skolan och ta till sig den. Därför bör undervisningen anpassas efter elevens förutsättningar 
och tidigare kunskap. Genom att eleven anpassar informationen efter sina redan befintliga 
kunskaper så vidgas förståelsen och nya färdigheter skapas för den studerande (Skolverket, 
2006). 
 
I kursplanen för de naturorienterade ämnen nämns miljö- och hälsofrågor som två av de vikti-
gaste och mest omdiskuterade problemområdena i dagens samhälle. Genom att ta upp dessa 
frågor i undervisningen så ges eleven möjlighet att ur ett naturvetenskapligt perspektiv argu-
mentera som aktiva samhällsmedborgare. Genom att på detta sätt göra naturvetenskapen an-
vändbar och intressant stimuleras elevernas upptäckarglädje och nyfikenhet (Skolverket, 
2000). 
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I kursplanen för kemi står att ämnet kemi bygger på att kunna förstå, förklara och beskriva vår 
dagliga omgivning sett från ett kemiskt synsätt. Kemin skall från utbildningssynpunkt väcka 
elevens nyfikenhet och fascination runt vardagliga händelser och miljöns komplexitet 
(Skolverket, 2000). 
 
Efter det femte skolåret skall eleven bland annat ha uppnått följande mål: 
 

� Förskaffat sig erfarenheter att utföra experiment med kemiska produkter som finna att 
tillgå i vardagslivet. 

� Förståelse om hur man bör handskas med kemikalier som finns i hemmet samt hur 
dessa är märkta. 

� Använda de kemiska kunskaper eleverna förskaffat sig under utbildningen för att delta 
i diskussioner om miljöfrågor och hur kemiska kunskaper kan användas för att göra 
det vardagliga livet bättre från ett mänskligt perspektiv. (Skolverket, 2000). 

Problemformulering 
Det blir färre och färre studenter som söker till naturvetenskapliga program på gymnasiesko-
lor runtom i Sverige, samtidigt som elevernas kunskaper i kemi minskar på grundskolenivå. 
Vilka kan dessa orsaker vara? Kan det vara så att elevers attityder och uppfattningar om sina 
fallenheter har stor betydelse i lärandeprocessen? Vilka är dessa attityder och tankar om 
fallenheter i så fall? Är det fel på undervisningsmetoderna på grundskolans senare år som är 
orsak till det? Eller finns det andra orsaker till att elever har svårigheter eller inte vill lära sig 
kemi?  

Syfte 

Syftet med undersökningen är att belysa några aspekter som kan beskriva orsaker till elevers 
förhållningssätt till skolämnet kemi. 

Frågeställningar 

� Tycker eleverna i grundskolans senare år att ämnet kemi är för svårt att förstå, och att 
de därför inte orkar engagera och motivera sig tillräckligt för att uppnå kursmålen. 

� Är kemiundervisningen i grundskolans senare år grundad på elevernas kunskaper eller 
är de byggda på olämpliga läromedel som lärarna bygger undervisningen på. 

� Kan elever relatera skolämnet kemi till sina egna liv och föreställningar samt kunna se 
vilken nytta de kan ha av kemin, för att orka engagera sig i ämnet.  

� Har eleverna redan en påverkad bild av vad kemi är innan de har börjat läsa kemi och 
utgör det ett hinder i inlärningsprocessen i ämnet kemi. 

Metod 

Metodval 

Allmänt 

Det som styr om man huvudsakligen ska ägna sig åt kvalitativ eller kvantitativ inriktad forsk-
ning beror till stor del på vad man ska undersöka. Vad vill man veta? Vad är det för kunskap 
som man söker? Om man vill ha svar på frågor som berör mjuka världen och som är svåra 
eller omöjliga att besvara på genom insamling av opersonliga data så måste man göra det på 
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något annat sätt. Den kvalitativa forskningsintervjun är här ett bra redskap till det i vissa fall, 
genom att söka beskriva centrala frågeställningar som rör den intervjuades livsvärld och den-
nes synvinklar på företeelser (Kvale, 1997). Om man vill kunna uppge hur stor del av en be-
folkning anser eller tycker så ska man göra en kvantitativ studie (Trost, 2001). Det går att 
urskilja tre steg i forskningsprocessen, det är datainsamlingen, bearbetningen och analyse-
ringen. Dessa steg kan göras både med kvalitativa och kvantitativa metoder, i praktiken är 
nästan alla studier en blandning av de två metoderna (Trost, 2001). Val av lämpliga metoder 
är därför beroende på vad och varför man gör en studie. 

Specifikt 

För att kunna urskilja ett mönster bland grundskoleelevers orsaker till distanstagande från 
ämnet kemi måste man fråga många elever om deras tankar om vad som är kemi och varför 
man borde ägna tid åt studier i det ämnet. Vi inser att fråga alla elever blir en för stor uppgift 
och att fråga bara några få elever ger inget svar på hur flertalet elever tänker, samt att vi tror 
oss inte kunna genomföra intervjuer på ett konstruktivt sätt eftersom vi anser oss sakna den 
kompetens som krävs av en intervjuare för att få reliabla svar. Observationer ger inga svar på 
vad som försiggår i elevernas tankar och relation till ämnet kemi. Det framgår av detta att vi 
bör bedriva en kvantitativ forskning, och därmed använda oss av statistisk bearbetnings- och 
analysmetod. Det hindrar oss inte att samtidigt använda oss av kvalitativa metoder. Forsk-
ningen vi bedriver är därför huvudsakligen i kvantitativ form med inslag av kvalitativ forsk-
ning. Datainsamlingen gör vi med en enkät som har frågor med svarsalternativ, men med 
svarskommentarer till en del frågor, samt öppna frågor, med det menar vi att eleverna har full 
frihet att svara efter eget tyckande. Frågorna med svarsalternativ utgör den kvantitativa delen 
av undersökningen. Svarskommentarer och svaren på de öppna frågorna utgör den kvalitativa 
biten av undersökningen. Vi använder i huvudsak Microsofts kalkylprogram Excel för att be-
arbeta det statistiska underlaget, vi indelar dels de öppna svaren i kategorier med liknande 
svarsalternativ för att kunna göra en statistisk analys av dem och dels tolka dem enskilt. Tolk-
ningen och bearbetningen av insamlad data baserar vi både på det kvantitativa resultatet och 
de kvalitativa kommentarerna och svaren.  Man kan därför säga att metoden vi valt är en 
blandmetod mellan kvalitativ och kvantitativ karaktär med tyngd på den kvantitativa inslaget. 

Undersökningsurval 

Om vi vill kunna säga någonting om en population, i vårt fall elever på grundskolan, kan man 
antingen göra en totalundersökning eller göra ett slumpmässigt urval ifrån populationen. Det 
viktigaste är hur man väljer ut den mindre gruppen, samplet, som ska representera den stora 
gruppen, och det är här det syndas mest i undersökningar enligt Rudberg (1993). Hur ska man 
välja ut samplet? Rudberg anser att man måste uppfylla tre villkor för att kunna generalisera 
från samplet. Dessa tre villkor är: 
 

� Samplet skall vara representativt för populationen 
� Samplet skall vara slumpmässigt draget ur populationen 
� Bortfallet får inte var för stort. 

 
Enligt Rudberg (1993) innebär kravet på representativitet att alla väsentliga delar för under-
sökningen ska vara en miniatyr av populationen. Det är näst intill omöjligt att hålla sig till det. 
Vi kommer av ekonomiska och tidsliga skäl att begränsa vår undersökningsgrupp till några 
skolor i Piteå Kommun, och därför kommer vi bara att kunna uttala oss om elever i Piteå 
Kommun.  
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Begränsning 

Vi anser att det är nästan omöjligt att genomföra ett riktigt stratifierat urval enligt Rudbergs 
metod. Därför kommer vi att genomföra vår undersökning i två årskullar, den ena i skolår 6 
eftersom de flesta av dessa elever inte har påbörjat sina studier i kemi samt i skolår 9 eftersom 
dessa elever nästan är klara med sina studier. Då vi inte har möjlighet att besöka varje skola i 
kommunen, undersöker vi tre olika skolor; en i centrum, en i förort, samt en på landsbygd. 
Alla elever i skolår 6 samt i skolår 9 på dessa skolor kommer att vara med i undersökningen. 
Så vår undersökning är en totalundersökning på lokal nivå. Vi kommer bara att kunna dra 
slutsatser från dessa skolor, om och hur mycket det är generaliserbart är upp till läsaren att 
avgöra.  

Bortfall 

Bortfallet får naturligtvis inte vara för stort om man ska kunna dra några slutsatser av en un-
dersökning. Hur stort ett bortfall kan vara utan att undersökningsresultatet snedvrids är omöj-
lig att säga (Rudberg, 1993). Patel & Davidson (2003) säger att bortfall som närmar sig 20 
procent eller mer bör analyseras för att viktiga variabler i undersökningen kan bli felaktiga 
och därför inte representativa.  
 
Det externa undersökningsbortfallet för skolår 6 är 25 elever av 151 elever, det vill säga 17 %. 
För skolår 9 är det externa undersökningsbortfallet 29 elever av 196 elever, det vill säga 15 %. 
Bortfallet beror på att elever har varit frånvarande vid det tillfälle då enkätundersökningen 
gjordes. När det gäller de interna undersökningsbortfallen på de enskilda enkätfrågorna hänvi-
sas till respektive diagram.  

Anonymitet och konfidentialitet 

Samtliga elever i undersökningen är anonyma. Ingen numrering eller namnskrivning finns på 
enkäterna. Enkäten delas ut av lärare på skolan för att eleverna ska få vara helt anonyma för 
oss. Skillnaden mellan anonymitet och konfidentialitet är att i en anonym enkätundersökning 
vet ingen vem som fyllt i vilken enkät, i motsats till en konfidentiell undersökning där endast 
den som gör undersökningen som vet vem som fyllt i vilken enkät (Trost, 2001). Fördelen 
med de konfidentiella enkäterna är att man kan påminna de personer som inte besvarat enkä-
ten och därigenom få högre validitet på undersökningen genom högre svarsfrekvens (Patel, 
Davidson, 2003). 

Material 

Missivbrev (Bilaga 1), Enkät (Bilaga 2, 3 ) 

Mätinstrument 

Vi har valt att använda oss av gruppenkäter som mätinstrument i vår undersökning. Enligt 
Trost (2001) är det en vanlig form då flera är samlade och kan nås av ett frågeformulär, samt 
att den som delar ut frågeformulären kan även förklara egendomligheter och svara på frågor 
och motivera ifyllandet av enkäten. Den undersökning som vi bestämt oss för att göra kom-
mer att vara en surveyundersökning. Surveyundersökningen ger oss möjligheten att undersöka 
en del av och inte hela populationen men vi kan undersöka alla de variabler som vi har utfor-
mat i våran frågeställning, enligt Patel & Davidson (2003). 
 
Utformningen av enkätfrågorna kommer att bestå av både fasta och öppna frågor vilket gör att 
vår enkät kommer att bli högt standardiserad med både hög och låg grad av strukturering. Den 
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höga standardiseringen beror på att vi gör en enkät och får därför samma ordningsföljd på 
våra frågor till alla försökspersoner (Patel, Davidsson, 2003). Eftersom vi bestämt oss för 
framför allt lägga tyngdpunkten på den kvantitativa analysmetoden kommer våra frågor 
främst att utformas med fasta svarsalternativ. Vi kommer att använda oss av kommentarer och 
de öppna frågorna främst för att få en kvalitativ aspekt på våra frågeställningar och därmed ett 
större djup. 
 
Vi skickar med ett missivbrev med enkäten, för enligt Patel & Davidson (2003) är det vår 
enda möjlighet att motivera eleverna att delta i studien. I detta missivbrev förklarar vi studiens 
syfte och hur vi kommer att bearbeta informationen. Vi hoppas på detta sätt få in enkäter med 
högre validitet och reliabilitet.   

Genomförande 

Enkäternas ordval har vi diskuterat med en tjej som går skolår 6 för att verifiera att de som 
ska fylla i enkäterna ska förstå frågorna. Vi kontaktade därefter de tre skolorna som vi hade 
tänkt göra vår undersökning på och fick klartecken från dessa skolor. Utifrån elevantalet på 
dessa skolor tryckte vi upp enkäter (bilaga 2 och 3) och gav till rektorerna på respektive skola 
i slutet av vecka 47 år 2006. Rektorerna ombesörjde att dela ut enkäterna till berörda lärare 
som i sin tur delade ut enkäterna vid passande tillfälle till eleverna och samlade sedan in dem 
och gav tillbaka dem till rektorerna. Vi kunde sedan hämta enkäterna på rektorsexpeditionerna 
i slutet av vecka 48 och början av vecka 49 år 2006.  
 
När vi genomförde inläsningen till exceldokument så markerade vi ”inget svar” då svaret inte 
har varit relevant, exempelvis då kommentaren har varit könsord. Allt eftersom annorlunda 
svar uppstod så ökade vi kategorierna av svarsalternativen på respektive fråga. Liknande svar 
med samma betydelse har vi fört in under samma kategori. Sedan skapade vi diagram i Excel 
som belyser frågorna på ett konkret sätt, som gör de lättöverskådliga, för nästan alla frågor, 
därefter kopierades dessa diagram över till resultatdelen i denna studie. För att få en överskåd-
lig bild har vi delat upp resultaten i flera delar och sammanfattat, analyserat och dragit slutsat-
ser för varje del och därefter gjort en generell diskussion med utgångspunkt från våra fråge-
ställningar. 

Databehandling 

Vi genomför inläsning av data från enkäterna till Microsofts kalkylprogram Excel helt manu-
ellt. Genom kontrollsummor av inläst data så ökar vi reliabiliteten för inläsningen. Beräkning-
ar av statistiska variabler och skapande av diagram genomför vi med hjälp av Excel.  
 
Kommentarer till frågorna samt svaren till de öppna frågorna kommer att kategoriseras för att 
kunna bearbetas statistiskt i Microsoft Excel. De kommer vi även att göra en kvalitativ be-
dömning av för att ge en djupare insikt av aspekter som påverkar elevernas engagemang och 
attityder till ämnet kemi. 
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Resultat och slutsatser 

Tycker eleverna i skolår 9 att ämnet kemi är för svårt att förstå?  

Resultat 

Fråga 10: Tycker du att kemin i skolan är svår att förstå?
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Figur 1 Åsiktsdiagram fråga 10 för elever i skolår 9 

  

Fråga 13: Tycker du att kemiläraren kan förklara så att du 
förstår?

0 5 10 15 20 25 30

Inget svar

Inte min nuvarande lärare

Läraren är cool

Förstår aldrig

Oftast

Beror på läraren

Läraren är ok

Läraren pratar för tyst

Förstår redan

Läraren ignorerar elever

O
li
ka
 s
va
r 
fr
ån

 e
le
ve
r 
i 
sk
o
lå
r 
9

Procent (%)

Inget svar Ja Nej

Figur 2 Åsiktsdiagram fråga 13 för elever i skolår 9 
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Enligt figur 1, tycker nästan hälften av eleverna att kemin är svår att förstå. En del av eleverna 
tycker att läraren komplicerar till undervisningen eller att de upplever att allt är krångligt. 
Nära hälften av eleverna tycker att kemin inte är svår att förstå, en del av dem tycker att de 
har en bra lärare som kan förklara, en del elever har haft olika lärare och säger att det beror på 
läraren om det går att förstå kemin eller inte.  
 
Enligt figur 2, tycker två tredjedelar av eleverna att läraren kan förklara så att de förstår, oftast 
i alla fall, eller så har de inte uppgett varför de tycker som de gör, de elever som inte tycker att 
läraren kan göra det hänvisar till att deras förra lärare var bättre, eller att läraren pratar för 
tyst, eller att läraren ignorerar elever. 

Slutsats 

Det är inte bra om så stor del av eleverna tycker att kemin i skolan är svår att förstå, och att 
det är läraren som komplicerar undervisningen enligt eleverna. Det mest anmärkningsvärda 
var att elever känner sig ignorerade av läraren, och att läraren pratar för tyst som om det den-
ne säger inte är viktigt eller intressant eller nödvändigt att kunna. Läraren måste tänka efter så 
att denne utnyttjar elevernas befintliga ordförråd i undervisningen, för att inte eleverna ska 
känna sig dumma eller tappa intresset för att de blir uttråkade på grund av att de inte förstår. 

Känner eleverna att undervisningen är engagerande och motiverande? 

Resultat 

Fråga 9: Känns kemiundervisningen viktig för dig? 
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Figur 3 Åsiktsdiagram fråga 9 för elever i skolår 9 
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Fråga 5: Vad ska läraren göra för att du ska känna att du vill 
delta i undervisningen?

0 5 10 15 20 25 30 35

Har inte svarat
Laborationer

Hjälpa till ordentligt
Förklara bättre så att alla hänger med

Inte favoritisera vissa elever
Egna erfarenheter

Inget, tråkigt i alla fall
Göra lektioner/laborationer intressanta/kul

Roligare genomgångar
Variera undervisningen
Arbeta mera praktiskt

Se mera f ilmer samt bilder
Prata mindre

Kunniga lärare
Många genomgånger

Frågestunder
Bra som det är

Inte hjälpa till för mycket
Mer vardagsnära språk

Lyssna på eleverna
Visa glädje och engagemang till ämnet
Prata tydligt och inte skriva på tavlan

Färre avsnitt fast djupare och mera miljöinriktat
Den förra läraren

Planscher

O
li
ka
 s
va
r 
fr
ån

 e
le
ve
r 
i 
sk
o
lå
r 
9

Procent (%)

Figur 4 Åsiktsdiagram fråga 5 för elever i skolår 9 

 

Fråga 14: Vad tycker du läraren ska dra jämförelser till för 
att du ska förstå?
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Figur 5 Åsiktsdiagram fråga 14 för elever i skolår 9 
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Figur 6 Reflektioner från elever fråga 20 för elever i skolår 9 
 
Enligt figur 3, uppger mera än hälften av eleverna att de inte känner att kemiundervisningen 
är viktig för dem, och orsakerna är att de tycker att det som tas upp under lektionerna är onö-
digt, tråkigt, att de inte kommer att ha någon nytta av det som tas upp under lektioner senare i 
sina liv. Av de elever som tycker att kemiundervisningen är viktig är det bara några få som 
tycker att det är viktigt för utvecklingen eller att det är intressant eller kul. 
 
I figur 4 kan vi se att eleverna tycker att lärarna inte klarar av att göra lektionerna tillräckligt 
intressanta för eleverna. Eleverna tycker att lärarna ska förklara bättre, tala tydligare, inte 
skriva så mycket på tavlan, låta eleverna få se mera film och laborera mera samt att lärarna 
ska lyssna på vad eleverna vill. 
 
Enligt figur 5 är det ett stort internt bortfall på fråga 14, men de som har svarat har ofta upp-
gett att läraren ska koppla sin undervisning till saker och skeende i elevernas omgivning eller 
sådant de känner till, exempel på sådana saker är sport, dataspel och fiske.  
 
I figur 6 har vi fått några få intressanta reflektioner från elever som stöder de resultat som 
framkommit i figur 3, 4 och 5. 

Slutsats 

Eleverna känner inte att läraren lyssnar på eleverna och frågar vad de tycker är intressant, 
vilket leder till att eleverna inte känner sig delaktiga i undervisningen. En viktig sak som lära-
ren måste göra är att tala tydligt och med ett vardagsnära språk som eleverna förstår, och inte 
skriva för mycket på tavlan. Läraren måste också kunna relatera undervisningen till elevernas 
vardag. 

 
Viktigt att fråga eleverna hur de vill göra, för att deras inlärning ska bli lättare och 
roligare, ge eleven frihet att välja själv lite 
 
Förenkla kemin i skolan så den blir lättare att förstå 
 
Saker och ting är inte alltid så bra som läraren tror. Även om de säger att de också 
har varit unga och vet hur det är. Tror inte de är i samma situation som elever. 
Många lärare har skött sig i skolan, för att de har varit intresserade och inte har så 
mycket annat för sig. 
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Förväntat innehåll och önskan att få mera av i kemiundervisningen 

Resultat 

Fråga 9: Är det något speciellt som du vill lära dig i kemi?

0 5 10 15 20 25 30 35

Inget svar

Vill veta vad kemi är

Vet inte

Vill inte lära mig kemi

Lära mig laborera

Nej

Hur man tillverkar vapen

Göra rök

Vad som är farligt
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Figur 7 Åsiktsdiagram fråga 9 för elever i skolår 6 
 

Fråga 6: Skulle du vilja ha flera laborationer?

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Inget svar

Roligt

Det är för få laborationer

Tråkigt/jobbigt

Mindre papper och penna

Lär sig inte mycket

Lär sig mycket

För farligt/läskigt

Det är tillräckligt med laborationer

För långa lektioner

Man hinner inte plugga

Bara vi får smälla

Det är lagom

Blir mycket stök
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Inget svar Ja Nej

 
Figur 8 Åsiktsdiagram fråga 6 för elever i skolår 9 
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Fråga 7: Vem ska genomföra laborationerna på kemin?

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Inget svar

Läraren vid farliga laborationer annars eleven

För att läraren är cool

För då lär sig eleven 

För då behöver eleven bara se på

Först gör läraren sedan eleven

Slipper trängas

Roligare/intressantare
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Inget svar Läraren Eleven Båda

 Figur 9 Åsiktsdiagram fråga 7 för elever i skolår 9  
 
En femtedel av eleverna i skolår 6 vill, enligt figur 7, lära sig att laborera när de börjar med 
kemi på högstadiet. Merparten av eleverna har inget speciellt som de vill lära sig. Det finns 
även elever som inte vill lära sig kemi eller ens vet vad det är. 
 
I figur 4 så var en sak som eleverna ville var att ha flera laborationer. Enligt figur 8 vill två 
tredjedelar av eleverna ha flera laborationer och argumenten är att de lär sig mera, att det är 
roligt samt att de inte behöver använda papper och penna lika mycket.  
 
En stor del av eleverna vill enligt figur 9 själva utföra laborationerna, för de tycker att då lär 
de sig mera. Kring en tiondel av eleverna tycker att det är läraren som ska genomföra labora-
tionen för då behöver de bara se på. Andra elever tycker att både lärare och elev ska genomfö-
ra samma laboration, läraren först och sen eleven, medan andra tycker att vissa laborationer 
ska läraren göra och andra laborationer ska eleven göra. 

Slutsats 

Enligt vår undersökning så är det laborationer som kommande elever vill göra, samt att de 
elever som går skolår 9 hade gärna haft flera laborationer, som hade varit roliga ur deras per-
spektiv. Det finns elever som inte vill genomföra laborationer själv för att de tycker att det är 
tråkigt eller bara se på när läraren gör laborationer. Med stöd av tidigare diagram kan vi dra 
slutsatser att dessa elever har inte känt sig motiverade att delta i laborationerna, för att de inte 
känner någon delaktighet och relation mellan sina intressen och liv och till de laborationer 
som genomförs i skolan.  
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Har kemiläromedlen en lämplig språknivå för eleverna? 

Resultat 

Fråga 17: Hur är språket i kemiböckerna? 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Inget svar

Lättbegripligt

Svårbegripligt
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 Figur 10 Åsiktsdiagram fråga 17 för elever i skolår 9  

 

Fråga 18: Lär du dig bättre om du själv får läsa dig fram i 
kemiböcker?

0 5 10 15 20 25 30 35

Inget svar

Behöver förklaring av läraren

Ibland

Är inte teoretiker

För det mesta, bökigt ibland

Förstår bättre då

Beror på vilken lärare man har

Tråkigt

Fattar inte ens med hjälp av läraren
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Procent (%)

Inget svar Ja Nej

 Figur 11 Åsiktsdiagram fråga 18 för elever i skolår 9  
 
Enligt figur 10 är det över en fjärdedel av eleverna som tycker att kemilitteraturen de använ-
der sig av är något svårbegripligt och nästan en tiondel av eleverna tycker att litteraturen är 
svårbegriplig. 
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En tredjedel av eleverna behöver lärarens förklaringar för att kunna förstå det som står i stu-
dielitteraturen, enligt figur 11. Ca 8 % av eleverna tycker att de förstår bättre om de själva får 
läsa sig fram i litteraturen. 

Slutsats 

Undersökningen visar att eleverna anser att kemiböckerna har för avancerat språk. Om en elev 
är frånvarande från lektioner av någon anledning så borde de kunna lära sig det som har be-
handlats under lektionerna genom att läsa i kemiböckerna, men om det är för svårt så kan de 
inte klara av det. 

Kan eleverna relatera kemiundervisningen i skolan till vuxenlivet? 

Resultat 

Fråga 5: Tror du att du behöver kunskaper i kemi som 
vuxen?

0 5 10 15 20 25 30

Inget svar

Vid behov av att laga saker

Tror det men vet inte varför

Beror på yrke

Bra att kunna

Behövs inte

För att förklar för andra

För att få bra arbete

Vet inte 

Vill inte arbeta med kemi

Skolämne, så det är nödvändigt

Minimera olycksrisker

Forskning
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Inget svar Ja Nej

 
Figur 12 Åsiktsdiagram fråga 5 för elever i skolår 6 
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Fråga 8: Tror du att du behöver kunskaper i kemi som vuxen?

0 5 10 15 20

Inget svar

I yrket om det behövs

Självklart

Onödigt vetande

Kanske men inte det vi lär oss

Vet inte 

Allmänbildning

Inte i nämnvärde grad

Inte i mitt kommande yrke

För utvecklingen

Det lär märkas

Miljöhänsyn och samhällsnytta
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Inget svar Ja Nej

 Figur 13 Åsiktsdiagram fråga 8 för elever i skolår 9  
 
Cirka tre fjärdedelar av eleverna i skolår 6 tror att de kommer att ha nytta av kemikunskaper i 
någon form som myndiga samhällsmedborgare, enligt figur 12, för att det kan vara bra att 
kunna, minimera olycksrisker, forskning med mera. 
 
I skolår 9 tror bara kring fyra tiondelar av eleverna att de kommer att ha någon nytta av kemi-
kunskaperna i sina fortsatta liv, enligt figur 13, och orsakerna är att flera elever tycker att det 
är onödigt vetande, eller att de inte kommer att använda sig av det i vardagslivet eller i sina 
kommande yrken. Några elever tycker att kemikunskaper kan vara bra som allmänbildning 
och samhällsnytta.  

Slutsats 

Enligt vår undersökning minskar tilltron till användbarheten av kemikunskaper bland elever 
när de närmar sig skolår 9 i jämförelse med elever i skolår 6. Skolan lyckas inte förmedla ke-
mikunskapernas användbarhet i ett miljöhänsynsperspektiv samt samhällsnyttan.  
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Hur upplever eleverna att personer i deras omgivning uppfattar kemi? 

Resultat 

Fråga 4: Tror du att vuxna i din omgivning tycker att kemi 
är viktigt?

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Inget svar

Uppfinningar

De tycker det är kul

Kan hjälpa andra

Känns som det

Tråkigt, men viktigt

Tror inte de tycker det är viktigt

Annars ingen bilkörning

Samhällsnytta/miljöhänsyn

Skapa produkter

Vet inte

Inte till vardags

Därför att de bryr sig

Några i alla fall

De bryr sig inte

Allt är viktigt
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Inget svar Ja Nej

 
Figur 14 Åsiktsdiagram fråga 4 för elever i skolår 6 
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Fråga 4: Tror du att vuxna i din omgivning tycker att kemi är 
viktigt?

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Inget svar

Bra att kunna samt lära ut till andra

De vuxna har sagt det

De hatar kemi

Inte nödvändigt att kunna

De tänker inte ens på det

Vet inte 

De har arbeten där kemikalier ingår

Varför skulle de tycka det?

För att de är underliga

Forskning

Helt onödigt

Endast vardagskemin

Alla skolämnen är viktiga
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Inget svar Ja Nej

 Figur 15 Åsiktsdiagram fråga 4 för elever i skolår 9 
 
I Figur 14 syns att cirka en femtedel av eleverna i skolår 6 tror att vuxna i deras omgivning 
inte tycker att kemi är viktigt. En tiondel av eleverna uppger att de tror att de vuxna i deras 
omgivning tycker att kemi är viktigt för att skapa produktion eller miljöhänsyn och samhälls-
nytta. 
 
Elever i skolår 9 har en delvis annan syn på saken. Enligt figur 15 tror en tredjedel av elever-
na i skolår 9 att vuxna i deras omgivning inte anser att kemikunskaper är viktigt. De elever 
som tror att vuxna i deras omgivning tycker att kemi är viktigt, anger som orsak att de vuxna 
är underliga eller att de vuxna tycker att det kan vara bra att kunna.  

Slutsats 

Enligt undersökningen ser vi att elever i senare skolår är mera negativ till kemikunskaper och 
att de har en föreställning om att vuxna i deras omgivning också är mera negativa till kemi-
kunskaper. Det borde egentligen inte ha varit någon större skillnad mellan svaren i skolår 6 
och skolår 9, men vi ser att elevernas egna inställningar till kemin har spelat roll. För det är så 
att eleverna i skolår 6 är mera positiva till kemiämnet än vad elever i skolår 9 är. 
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Vad har eleverna för nuvarande föreställningar om kemi? 

Resultat 

Fråga 3: Tycker du att det är viktigt med kemi?

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Inget svar

Utveckling samhälle/miljöpåverkan

Behöver lära sig

Bra att kunna

Veta vad som är farligt

Vet inte varför

Det är roligt/intressant

Blanda saker

Tror inte det behövs i kommande yrke

Behöver inte sådan kunskap

Borde redan ha börjad med det i så fall
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Inget svar Ja Nej

 Figur 16 Åsiktsdiagram fråga 3 för elever i skolår 6 

  

Fråga 3: Tycker du att det är viktigt med kemi?

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Inget svar

Det finns yrken där kemikunskaper är viktigt

Annars kan det gå illa/nödvändig att kunna

Det räcker  med de kunskaper som jag redan har

Inte till vardagslivet

Kan vara bra/kul att kunna

Jobbigt

För då kan man lära sig tillverka vapen

Tråkigt/onödigt

De säger det

Alla ämnen är viktiga

Forskning

Intressant/kul

Beror på vilken linje man ska välja

Miljö/samhälle

Lära sig mer om syror

Vet inte
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Inget svar Ja Nej

 
Figur 17 Åsiktsdiagram fråga 3 för elever i skolår 9 
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Enligt figur 16 tycker mera än 80 % av elever i skolår 6 att kemi är viktigt, och motiveringar 
till det är bland annat att det kan vara bra att kunna, utveckling av samhället samt veta vad 
som är farligt med mera. 
 
I skolår 9 har attityden till kemikunskaper ändrats. I figur 17 finns en klar ökning av elever 
som inte tycker att kemi är viktigt. Det är över 40 % av eleverna som inte anser att kemi är 
viktigt och orsaker till det är att det är tråkigt, onödigt, behövs inte i vardagslivet och det 
räcker med de kunskaper man redan har. 

Slutsats 

Vi ser att nära hälften av eleverna i skolår 9 tycker att kemi är onödigt att kunna. Lärarna har 
inte lyckats entusiasmera eleverna till att inse vad kemi egentligen innebär och dess nödvän-
dighet och användbarhet i samhället, som exempel att kunna se igenom falska påståenden i 
samhällsdebatter eller försäljningsargument.  

Hur förhåller sig elever i skolår 6 till undervisning i skolämnet kemi? 

Resultat 

Fråga 7: Har ni gjort några experiment som du tror kan höra 
till ämnet kemi?

0 5 10 15 20 25 30 35

Inget svar

Tror det

Vet inte 

Skellefteåtekniken

Avdunstning

Blanda saker

Bakpulverbomb

Har inte gjort något
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 Figur 18 Åsiktsdiagram fråga 7 för elever i skolår 6 
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Fråga 8: Tror du det blir kul att läsa kemi på högstadiet?

0 5 10 15 20 25 30 35

Inget svar

Storasyskon har gett positiv bild

Vi får lära oss om kemi

Gillar att experimentera

Verkar inte vara roligt

Verkar intressant/roligt

Kan behöva det i kommande yrke

Längtar efter att ha andra ämnen

Vill veta mera

Vet inte

Svårt

Ibland

För mycket
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Inget svar Ja Nej

 Figur 19 Åsiktsdiagram fråga 8 för elever i skolår 6 
 
Enligt figur 18 är det kring 40 % av eleverna som påstår att de gjort experiment som kan höra 
till ämnet kemi, och att flertalet av dem hänvisar till skellefteåtekniken. Andra elever tror inte 
att de gjort något experiment som hör till ämnet kemi. 
 
Kring 80 % av eleverna i skolår 6 tror att det ska bli kul att läsa kemi på högstadiet, enligt 
figur 19. Motiveringar till det är bland annat att det verkar roligt och intressant, att få experi-
mentera samt vill veta mera. 

Slutsats 

Vi ser att många elever har börjat med att experimentera, men kopplar det inte till kemi för de 
har inte riktigt förstått vad kemi handlar om. De elever som har någon uppfattning om relatio-
nen till kemi har uppgett att de har använt sig av något som kallas skellefteåtekniken. Vi ser 
att eleverna har tyckt att det har varit roligt att experimentera och att de längtar efter att få 
börja med kemi på högstadiet. Vi ser även att eleverna har en positiv bild av kemiundervis-
ningen innan de har börjat med ämnet i högstadiet. 
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Generell diskussion 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20 Elevens tankar och  förhållningssätt gentemot skolämnet kemi.   

Lyssna på mig. 
Jag vill vara delak-
tig i vad vi ska lära 

oss. 

Jag vet vad jag 
tycker är intres-
sant och kul. 

Jag förstår inte 
vad du säger! 

Vilka usla 
läromedel vi 

har! 
Inte vill jag ha den här 
kunskapen, jag ville lära 
mig mera om det förra 
avsnittet för det kändes 

relevant för mig. 

Min pappa säger att det är så in i 
#ℵ¤# onödigt med kemikunskaper. 
Därför tror jag nog att det är så. 
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Resultatdiskussion 

I figur 20 har vi belyst hur en elevs tankar och förhållningssätt till ämnet kemi kan se ut. Vi 
har genom vår undersökning fått verifierat våra frågeställningar som vi hade. Det är eleven 
som ska lära sig, och då måste läraren beakta vad som är relevant att behandla utifrån elevens 
perspektiv, vilket stämmer överens med vad Jörgel-Löfström (2005) påstod. Därför går det 
inte att planera undervisning utifrån läromedel som är inköpta till skolan. Läromedlen upplevs 
inte relevanta ur elevers perspektiv samt att språkbruket i böckerna är för svårt och inte är 
visualiserande för eleverna, så de känner ingen koppling till det som står i böckerna, det styr-
ker det Sjøberg (2000) anser. Om en elev har varit borta under en lektion så borde denne elev 
kunna läsa sig till det som har behandlats under lektionstillfället, och det blir svårt om inte 
eleven kan förstå kontexten i kemilitteraturen som de använder sig av. Eleverna upplever det 
som om lärarna i kemi inte lyssnar på eleverna utan planerar lektionerna utifrån gammal vana 
och gamla laborationer, vilket enligt Lindahl (2003) är en avgörande faktor för att elever ska 
känna samspel med läraren och känna att de vill delta i undervisningen. Sen tycker vi att det 
är tråkigt att inte lärarna lyckas fånga upp det intresse som elever har när de börjar skolår 7, 
utan verkar istället ge elever en inställning av att kemi är något för en viss typ av människor 
som är underliga vilket kommer att utgöra ett hinder i inlärningsprocessen. Det som vi finner 
mest påfallande är att eleverna enbart hänvisar till hur läraren agerar i undervisningssituatio-
ner och inte till skolmiljö, litteratur eller lektionsplaneringar. Det verkar som om skolmiljön 
inte har så stor betydelse i elevernas engagemang inför ett ämne. 
 
Lärare i kemi har svårt för att ge elever en bild av att kemi är en viktig del av samhället och 
att det är bra att ha kunskaper i kemi, för att själv kunna delta i bland annat debatter och kri-
tiskt kunna granska vetenskapliga påståenden och antaganden så som Sjøberg (2000) påstår. 
Det finns många svårigheter för lärare när det kommer till att entusiasmera elever men vi tror 
att de själva inte reflekterar över sitt egna upplägg av lektioner och vilka laborationer som 
görs under lektionerna. Vi kan dra paralleller till Nilsson (2006) som påstod att kemilärare 
saknar intresse för olika lärstilar och metoder att använda sig av.  
 
Vi har sett att lärare ofta genomför lektioner av gammal vana och inte relaterar stoffet till ele-
vernas vardag, miljö och samhället runt omkring och att de inte har pejlat in vad som är in-
tressant ur elevernas perspektiv innan de sätter igång, vilket inte är bra ur elevernas föreställ-
ningar om vad som är kemi och vad det är bra till. Läraren måste ständigt utveckla sig och 
inte stagnera och luta sig tillbaka på tidigare erfarenheter och gamla lektionsplaneringar. För 
det sker faktiskt en ständig utveckling av samhället och attityder, intressen samt föreställning-
ar hos elever som gör att lärarens gamla ”skåpmat” inte fungerar i nuet utan måste anpassas 
till eleverna. Det räcker inte bara att vara rolig i lektionssalen för att inspirera och engagera 
eleverna att vilja lära sig. De förväntningar och intresse som eleverna har för kommande ke-
milektioner svalnar fort när de inser att kemiundervisningen inte upplevs som relevant ur de-
ras perspektiv. Att sedan många elever anser att kemiämnet inte har plats för åsiktsutbyte mel-
lan lärare och elev gör att engagemanget svalnar ytterligare. 
 
I kemilärarens yrkesroll är det viktigt att läraren tar sig tid att lära känna eleverna och deras 
föreställningar innan själva undervisningen kan starta. Att sätta sig ner med eleverna och ta 
reda på vad de vill lära sig och med vilka ögon de ser på samhället och dess utveckling. Efter-
som eleverna själva vill utföra laborationerna så bör läraren ta fram lämpliga experiment i 
samråd med eleverna. Det är även viktigt att litteraturen som eleverna ska ta del av är nyanse-
rad och anknuten till elevernas intressen, varför inte använda sig av aktuella artiklar ur veten-
skapliga tidningar och tidskrifter. Som lärare bör man heller inte låta eleverna enbart ta del av 
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en litteraturkälla utan flera, för att de studerande ska lära sig ta del av flera källor och samti-
digt kritiskt kunna granska texter. På detta sätt tror vi att man sätter eleverna i centrum och 
kan fånga upp elevernas frågeställningar och engagemang på ett betydligt bättre sätt. 
 
Vi kan inte säga att våra resultat är generaliserbara, utan de är vad elever på de tre skolor som 
vi gjort vår undersökning på tycker, och vi kan bara uttala oss om vad elever på dessa skolor 
anser. 

Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet 

Enligt Trost (2001) så är en hög tillförlitlighet beroende av hur stabil en mätning är och att 
alla som besvarar frågorna uppfattar dem på samma sätt. Uppfattas frågorna på olika sätt av 
de personer som fyller i enkäten så är reliabiliteten låg. Reliabiliteten på vår undersökning 
beror på hur vi lyckats utforma enkäten så att alla som fyllt i dem har förstått dem på samma 
sätt. Vi har noterat att flertalet av frågorna med hög standardisering och strukturering har hög 
svarsfrekvens medan kommentarer till frågorna som har hög standardisering och låg struktu-
rering har lägre svarsfrekvens, men det hade vi i och för sig räknat med. Reliabiliteten behö-
ver inte vara lägre för det. De svar som getts är svar som den person som fyllt i enkäten verk-
ligen tror eller tycker. I Patel & Davidson (2003) sägs att enkäter har högre reliabilitet än både 
observationer och intervjuer om inte personen som gör observationerna och intervjuerna har 
stora kunskaper i området. Eftersom vi gjort en totalundersökning med hög svarsfrekvens, och 
att vi kontrollerat utformningen av enkäternas frågor med en person i överensstämmande ål-
der med dem som ska fylla i enkäterna, därför bör reliabiliteten vara hög för vår undersök-
ning. 

Validitet 

Vet vi att vi undersöker vad vi avser att undersöka. I Patel & Davidsson (2003) förklaras det 
som att mäter instrumentet man använder sig av det man avser att mäta så är validiteten hög. 
Vi har kontrollerat att frågorna i vår enkät förstås av de personer som ska fylla i enkäterna 
genom att konsultera en person i överstämmande ålder har tagit del av enkätfrågorna och gett 
oss feedback, så vi kunde formulera frågorna så att de skulle förstås. Enkätsvaren har dessut-
om god konformitet med de forskningsresultat som vi funnit. Därför anser vi att vår under-
sökning har hög validitet. 

Fortsatt forskning 

Hade vi haft tid och ekonomi så hade det varit intressant att testa de resultat som vi fått fram 
genom denna undersökning genom några lektionsserier, för att se om det skulle ge någon änd-
rad förhållning mellan elev och ämnet kemi. Det skulle även vara intressant om någon skulle 
göra en liknande undersökning på någon annan ort i Sverige för att se om de skulle få liknan-
de resultat som de vi har fått.   

Egna lärdomar 

Vi har lärt oss av denna studie att vi måste vara lyhörda för elevernas tankar och vad de har 
för intresse och tidigare kunskaper. Att diskutera kursavsnitten med eleverna och låta deras 
åsikt om vad som är viktigt styra undervisningen. Kurslitteratur ska användas med varsamhet 
samt inrikta undervisningen mot samhällsnytta och miljöhänseende samt säkerhetsaspekter. 
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 Missivbrev Bilaga 1 

 

 
 
 
 
 
 

ELEVERS TANKAR OM KEMI 
 

 
 
 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET (LTU) 
Institutionen för utbildningsvetenskap 

 
 

Vi är två studenter som läser till kemilärare på Luleå tekniska universitet, och vårt examens-
arbete handlar om vad elever i grundskolan har för tankar och förhållande till ämnet kemi, vad 
det ska vara bra för och vad som krävs för att öka elevernas engagemang. Avsikten med den-
na undersökning är att kunna belysa olika aspekter som vi och andra lärare kan dra nytta av 
för att kunna relatera undervisningen mera till elevernas värld och göra eleverna mera delakti-
ga i undervisningen. Vi kommer att göra undersökningen i år 6 & år 9 på tre skolor i Piteå 
Kommun. 

 
Undersökningen görs helt anonymt. Ingen av oss som arbetar med den här undersökningen 
kommer att veta vem som svarat vad på frågorna. Alla svar kommer att sammanställas och 
bearbetas, och inga enskilda svar kommer att kunna utläsas ur resultaten. 
 
Elever vid utvalda skolor får svara på denna enkät och svarsbortfallet noteras. 
 
Om ni har några frågor rörande denna undersökning så kan ni kontakta: 
 
Daniel Lestander 
danles-2@student.ltu.se 

Rickard Nilsson 
ricnil-2@student.ltu.se

 

mailto:2@student.ltu.se
mailto:2@student.ltu.se


 Enkät för skolår 9 Bilaga 2 (1:2) 

 

Enkät i skolår 9 grundskolan 
>>>> Elevers tankar om kemi <<<< 

Som blivande kemilärare ber vi om din hjälp att fylla i denna enkät/ Daniel&Rickard [LTU]. 

OBS! Endast ett svarsalternativ ska markeras för varje fråga. 
Vi vill även att du skriver en kort förklaring på varje fråga. 

 
1. Jag är en 

 
 
 

 
2. Vad tänker du på när du hör ordet kemi?   

 
Ge exempel:   

   
3. Tycker du att det är viktigt med kemi?  Ja � Nej � 

 
Varför?   

   
4. Tror du att vuxna i din omgivning tycker att kemi är viktigt?  Ja � Nej � 

 
Varför?   

   
5. Vad ska läraren göra för att du ska känna att du vill delta i undervisningen?   

 
  
  
  

  
6. Skulle du vilja ha flera laborationer?  Ja � Nej � 

 
Varför?  

   
7. Vem ska genomföra laborationerna på kemin?  Läraren � Eleven � 

 
Varför?   

   
  

8. Tror du att du behöver kunskaper i kemi som vuxen?  Ja � Nej � 
 

Varför?   
 

  
9. Känns kemiundervisningen viktig för dig?  Ja � Nej � 

 
Varför?   

Kille � 
Tjej � 



 Enkät för skolår 9 Bilaga 2 (2:2) 

 

  
10. Tycker du att kemin i skolan är svår att förstå? Ja � Nej � 

 
Varför?   

  
11. Tror du att det hade varit bra att börja med kemi redan i första klass? Ja � Nej � 

 
Varför?   

  
12. Saknar du något i kemiundervisningen? Ja � Nej � 

 
Vad? uppgivet  

  
13. Tycker du att kemiläraren kan förklara så att du förstår?  Ja � Nej � 

 
Varför?   

  
14. Vad tycker du läraren ska dra jämförelser till för att du ska förstå? 

 
Ge exempel:  

  
15. Tycker du att du är duktig i kemi?  Ja � Nej � 

  
  

16. Vad har du för betyg i kemi?   IG G VG MVG 
 � � � � 
  

 
17. Hur är språket i kemiböckerna?  Lättbegripligt                           Svårbegripligt  

 � � � � 
  

 
18. Lär du dig bättre om du själv får läsa dig fram i kemiböcker?  Ja � Nej � 

 
Varför?   

 
19. Kan du tänka dig läsa kemi på gymnasiet?  Ja � Nej � 

 
Varför?   

 
20. Är det något mera som du tror att vi vill veta, så skriv det på baksidan av enkäten. 

 ________________________________________________________________________________________ 
 

Vi tackar för din medverkan och lycka till med dina fortsatta studier 
 



 Enkät för skolår 6 Bilaga 3 

 

Enkät i skolår 6 grundskolan 
>>>> Elevers tankar om kemi <<<< 

Som blivande kemilärare ber vi om din hjälp att fylla i denna enkät/ Daniel&Rickard [LTU]. 

OBS! Endast ett svarsalternativ ska markeras för varje fråga. 
Vi vill även att du skriver en kort förklaring på varje fråga. 

 
1. Jag är en 

 
 
 

 
2. Vad tänker du på när du hör ordet kemi?   

 
Ge exempel:   

   
3. Tycker du att det är viktigt med kemi?  Ja � Nej � 

 
Varför?   

   
4. Tror du att vuxna i din omgivning tycker att kemi är viktigt?  Ja � Nej � 

 
Varför?   

   
5. Tror du att du behöver kunskaper i kemi som vuxen?  Ja � Nej � 

 
Varför?   

   
6. Tror du att det hade varit bra att börja med kemi redan i första klass?  Ja � Nej � 

 
Varför? 

   
7. Har ni gjort några experiment som du tror kan höra till ämnet kemi?  Ja � Nej � 

 
Ge exempel:  

  
8. Tror du det blir kul att läsa kemi på högstadiet?  Ja � Nej � 

 
Varför?   

  
9. Är det något speciellt som du vill lära dig i kemi?   

 
Exempel:   

  
10.  Är det något mera som du tror att vi vill veta, så skriv det på baksidan av enkäten. 

 ___________________________________________________________________________ 
   

Vi tackar för din medverkan och lycka till med dina fortsatta studier 

Kille � 
Tjej � 


