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Förord 
 
Vi vill tacka de underbara ungdomar, som vare sig de ville eller inte, osjälviskt ställde upp i 
den här undersökningen och vår VFU-handledare i gymnasieskolan, som gett oss stor frihet 
att utföra detta arbete självständigt. Vi vill även tacka henne och hennes kollegor för deras 
vänlighet, goda råd och fina bemötande. 
 
Vi vill tacka vår handledare på Lärarutbildningen, Mari Mäki Jonsson, för hennes vänliga sätt, 
goda råd och konstruktiv kritik, som gjort detta arbete ännu bättre än det var innan… 
 
Tack också till våra nära och kära.  
 
Vi vill också tacka varandra för ett gott samarbete! 
 
 



 

 

Abstrakt 
 
Undersökningens syfte var att studera om tematiskt verklighetsanknutet skolarbete i kemi 
ökade elevernas intresse för ämnet eftersom intresse är viktigt för motivationen att lära. 
Kemiska teorier och begrepp studerades och användes för att beskriva ett verkligt 
sammanhang. Under en minikonferens redovisades arbetena på affischer samt med små 
demonstrationer. Genom enkäter undersöktes elevernas intresse för kemi före och efter arbetet 
samt om eventuella förändringar i detta hade samband med sättet att arbeta under perioden. 
Tio elever av 23 angav att de fått ett ökat intresse för kemi, varav fem på grund av 
arbetssättet. Tre av dessa angav verklighetsanknytningen som orsak. Många elever oroade sig 
för att gå miste om kunskap - anmärkningsvärt då fördjupning och ökad förståelse angavs som 
positivt av många. Andra faktorer som troligen haft en negativ inverkan på resultatet är 
upplevd tidspress och osäkerhet om vad arbetssättet krävde av dem. Vi tror dock att detta 
arbetssätt skulle passa fler elever under andra förhållanden. 
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Bakgrund  
 
Genom egna erfarenheter i vår kontakt med omvärlden har vi erfarit att ämnet kemi ofta 
uppfattas som tråkigt och svårt. Vi har funderat på om det är upplevelsen av att kemi är svårt 
som ger den logiska följden att kemi även upplevs som tråkigt. Det kan ju också tänkas att 
kemin presenteras på ett för eleverna ”tråkigt” sätt som gör att dessa tappar intresset och 
därmed inte heller arbetar för att tillägna sig kunskaper i ämnet. Om hönan kom före ägget 
eller tvärtom är kanske inte det viktiga. Vi tror att båda vägarna är möjliga.  
 
Kunskapssyn 
Genom åren har synen på vad kunskap är ändrats. Kunskap betraktas numera oftare ur en 
kvalitativ istället för en kvantitativ vinkel. Detta innebär att kunskap idag ses som en process 
istället för en produkt (Hedin och Svensson, 1997). Den kvantitativa produktsynen kan också 
med vissa smärre modifikationer (Fransson, 1977) kallas atomistisk eller ytinriktad; det 
primära är hur mycket som lärs in, ofta en mängd fakta. Vid det ytinriktade lärandet riktar de 
studerande sina ansträngningar mot att kunna återge studiematerialet som sådant.  
 
Processynen är kvalitativ, holistisk eller djupinriktad om man så vill; det primära är vad som 
lärs snarare än hur mycket. I det kvalitativa perspektivet är kunskap något som konstrueras 
(konstruktivism) då nya kunskaper bygger vidare på tidigare lärdomar och erfarenheter. 
Denna integration av ny och tidigare förvärvad kunskap innebär att de studerandes 
ansträngningar resulterar i en verklig och djupare förståelse för vad studiematerialet vill 
förmedla, alltså huvudpoängen eller budskapet. Marton och Säljö (1986) betonar vikten av att 
vad studenter lär sig är att föredra framför hur mycket. 
 
Motivation 
Motivation har stor betydelse för kunskapsinhämtningen. Det talas om inre och yttre 
motivation. Den inre motivationen kommer ur en inneboende lust att lära därför att kunskapen 
upplevs som viktig för personen i fråga eller därför att personen helt enkelt av någon 
anledning har ett eget intresse för kunskapen (Hedin och Svensson, 1997).  
 
Yttre motivation innebär att krav på kunskapsinhämtning ställs på individen utifrån. Det kan 
vara förväntningar från omgivningen, att få bra betyg eller att klara en utbildning som ska ge 
ett arbete (Hedin och Svensson, 1997). 
 
Marton och Säljö (1986) gjorde en studie där de försökte framkalla djupinriktat lärande, 
genom att bl a använda instuderingsfrågor till en text. De upptäckte då att försökspersonerna 
som skulle läsa texten anpassade sin lärandenivå till vad de trodde att examinatorn skulle 
kräva av dem. Resultatet blev ett ytinriktat lärande. Man talar här om att försökspersonerna 
hade ett yttre motiv för att lära sig. 
 
Enligt Fransson (1977) har flera forskare betonat vikten av att skilja mellan yttre och inre 
motivation för lärande. Dessa forskare menar att inre och yttre motivation ger olika form av 
kunskapsinhämtning hos de studerande. Fransson visar i sin studie (1977) att när 
försökspersoner med yttre motivation får läsa en text som dessa inte har intresse för med stor 
sannolikhet antager en ytinriktad strategi vad gäller inlärningen. Han visar också att 
djupinriktat lärande är den normala strategin hos de försökspersoner som motiveras av sina 
inre behov, till exempel att texten är viktig för personens intressen. 
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Den typ av motivation som driver inlärningen hos en studerande kan alltså kopplas ihop med 
på vilken nivå kunskapsinhämtningen sker. 
 
Vår frågeställning 
Fransson finner i sin studie (1977) att avsaknad av bland annat intresse för en text ökar 
tendenserna till ett ytinriktat lärande. Att öka intresset för ämnet kemi torde därmed vara en 
ytterst viktig uppgift för skolan. Detta verkar för ett djupinriktat lärande och vår förhoppning 
är att upplevelsen av att kemi är svårt ska minska då olika kunskaper förankras integrerade till 
en helhet hos eleverna. Vår fråga blir då följande: kan intresset för kemi, och därmed 
förutsättningen för djupinlärning, öka om kunskaperna sätts in i ett för ämnesområdet relevant 
och verklighetsanknutet sammanhang?  
 
Verklighetsanknutet tematiskt arbetssätt 
Nyligen publicerades en undersökning (Gutwill-Wise, 2001) som visade att universitets-
studenter i USA som fått undervisningen presenterad i verklighetsanknutna sammanhang i de 
flesta fall uppnådde en bättre begreppsförståelse; de utvecklade sitt vetenskapliga tänkande 
och blev också mer positivt inställda till kemiämnet jämfört med en kontrollgrupp som fick 
”traditionell” undervisning, dvs föreläsningar. Särskilt de kvinnliga studenterna verkade 
gynnas av detta arbetssätt. Detta projekt kallades Modular approach och gick ut på att 
studenterna fick lära sig kemi genom att lösa verkliga problem, t ex genom att konstruera 
bättre krockkuddar i bilar eller undersöka växthuseffekten. För att lösa problemen fick de 
varva traditionella föreläsningar med eget aktivt arbete i grupp och enskilt. Även 
helklassdiskussioner och multimedia ingick.  
 
En del läromedel på temat verklighetsanknuten undervisning har utvecklats, bland annat i 
Storbritannien (Burton et al, 1994a-d) som nyligen har fått en svensk version (Torbjörnsson, 
2000a-b) med namnet ”En svensk Salters” där gymnasiekurserna Kemi A och B finns. 
Materialet består av temabok, teoribok och lärarhandledning. Dessa läroböcker är uppbyggda 
utifrån olika teman, till exempel ”från mineral till grundämnen” som tittar på hela 
metallframställningsprocessen från utvinnandet av mineraler fram till hur det går till att från 
mineralerna framställa metall. I samband med detta tas relevant kemi upp i teoriboken.  
 
En undersökning bland ungdomar i Storbritannien visade att i och med att teorin behandlas i 
ett sammanhang ökar förståelsen för kemins viktiga roll i samhället. Eleverna tyckte också att 
det var roligare att läsa på det här viset (Ramsden, 1997; Eijkelhof och Lijnse 1988). Ett 
liknande projekt i USA visade att de elever som fått tematisk undervisning fick bättre 
förståelse för kemin och de var mycket bättre på att tillämpa sina kunskaper än de som fick 
traditionell undervisning (Sutman och Bruce, 1992). 
 
En annan undersökning, genomförd på universitetsstudenter (Dunstan och Bassinger, 1997), 
visar positiva resultat vad gäller studenternas begreppsförståelse och färdigheter i muntlig och 
skriftlig presentation när de fick arbeta med ett relevant, verkligt problem. I det här fallet 
rörde det sig om kemi inom sjukvården och studenterna fick presentera sina resultat under ett 
seminarium där resultaten åskådliggjorts med hjälp av affischer. Vid York College i 
Pennsylvania har detta examinationssätt använts under flera års tid i den inledande 
kemikursen med mycket gott resultat. Det är önskvärt att studenterna någon gång under sin 
utbildning ska få träna muntlig framställning, men detta är ofta för tidskrävande; här har 
istället en kortare muntlig framställning kombinerats med en skriftlig presentation eftersom 
skriftlig förmåga också bör tränas upp under utbildningen. Studenterna får utifrån en lista 
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välja ett område som intresserar dem, t ex hårfärgningsmedel, koffein eller allergi mot 
penicillin. Förutom en affisch sammanställer de också en liten broschyr som med 300-400 ord 
sammanfattar deras ämne, inklusive referenser. Detta material delas ut till besökarna. 
Studenterna förbereder ett 2-3 minuter långt anförande som sammanfattar vad de har 
undersökt och som de kan berätta för besökarna, vilket uppmuntrar till dialog och frågor. 
Examinationen sker i form av att lärare går runt och ställer frågor till studenterna, tittar på 
deras affischer och bedömer om de har förstått det de har undersökt, vilken nivå deras 
kunskaper har och om affischen har lyckats presentera informationen på ett lättfattligt sätt. 
Seminariet är öppet för alla och har blivit ett bra sätt för föräldrar, syskon och andra 
närstående att få en inblick i utbildningen och ämnet. Studenterna själva uppskattar också 
detta. 
 
Temaarbete ger elever möjlighet att fördjupa sig inom ett område, vilket kan motverka 
ytinriktat lärande. Eleverna kan (inom vissa gränser) göra egna val av vad de tycker är värt att 
veta utifrån intresse och behov. De tränas i egenaktivitet och ansvarstagande vilket tros leda 
till större kunskaper och färdigheter vilket i sin tur gör arbetet mer kvalificerat (Arfwedson, 
1983).  
 
Arbetssätt 
Vi har under vår slutpraktik på gymnasieskolan bedrivit ett utvecklingsarbete som gick ut på 
att verklighetsanknyta de delområden av kursen Kemi A som eleverna enligt kursplaneringen 
skulle presenteras för under den aktuella perioden. Detta skedde genom ett tematiskt 
arbetssätt där kunskaper om olika kemiska begrepp och principer är nödvändiga för att förstå 
och beskriva de kemiska processer som förekommer inom ett visst område i samhället, t ex 
framställning av koppar. Genom en ökad förståelse för kemins praktiska tillämpningar och 
viktiga roll i samhället hoppades vi att elevernas intresse för kemiämnet skulle öka. Med 
enkäter försökte vi mäta om intresset för kemi förändrades.  
 
Som inspiration för vårt arbetssätt använde vi Burtons lärobok i kemi (1994a-d). Vi erbjöd 
eleverna ett antal experiment som introduktion till ett speciellt verklighetsanknutet tema. De 
kunde då efter intresse välja en frågeställning att söka mer kunskap om. De fick möjlighet att 
parvis på ett forskande sätt föra samman kunskaper från olika delar av kemin för att finna svar 
på den valda frågeställningen. På vägen dit skulle de behöva använda de olika kemiska 
begrepp och processer, för eleverna såväl nya som gamla, som ingår i kursen Kemi A. För att 
få hjälp att lösa frågeställningarna gicks de nya begreppen, i detta fall redoxreaktioner och 
energi, igenom vid laborationer och lektioner. 
 
Att finna verklighetsanknutna teman relevanta för de kemikunskaper som gymnasieeleverna 
ska tillägna sig enligt kursplanen är inte så svårt. Det svåra ligger i att finna sådana 
ämnesområden som eleverna har ett spontant intresse för. Önskvärt vore om eleverna själva 
utifrån eget intresse, baserat på egen erfarenhet, kunde välja teman inom vilka de kunde 
undersöka och placera in de naturvetenskapliga principer och begrepp som är aktuella att de 
ska lära sig. Detta stöter på svårigheter. Eleverna måste ha vissa detaljkunskaper vad gäller de 
begrepp och principer som ska läras för att kunna välja fördjupning. Enligt Marton och Säljö 
(1986) innebär en djupinriktning inom naturvetenskapen en första inriktning på detaljer. 
Eftersom tiden var knapp fann vi det bäst att lägga fram olika förslag på teman. 
 
Vi misstänkte att ett spontant intresse för de teman vi föreslog eleverna att arbeta med inte 
alltid skulle föreligga. Vår förhoppning var därför att ett intresse kunde väckas under arbetets 
gång. Enligt Hedin och Svensson (1997) stimuleras motivationen positivt av intresseväckande 
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arbetsuppgifter som utmanar elevernas kompetens, men som ändå kan lösas. Det är även 
viktigt att öka självtilliten hos eleverna vad gäller deras förmåga att lära. Detta kan ske genom 
att eleverna får syn på sin utveckling inom ett kunskapsområde (Hedin och Svensson, 1997). 
Att få presentera sina kunskaper enligt den under rubriken Bakgrund beskrivna modellen från 
York College i Pennsylvania (Dunstan och Bassinger, 1997) ger förutom positiva resultat vad 
gäller begreppsförståelse och framställningsteknik förhoppningsvis även eleverna en förhöjd 
tillit till sig själva vad gäller deras kunskapsutveckling. Eleverna i vår undersökning gjorde 
dock ingen broschyr, men de flesta ville demonstrera något som hörde ihop med området de 
studerat, till exempel ett galvaniskt element.  
 
Vi tänkte oss att eleverna skulle få arbeta i grupper om två och att de skulle få turas om att 
presentera sitt arbete under utställningen för att alla elever skulle få möjlighet att få syn på 
sina kunskaper. 
 
De elever vi arbetade med går på gymnasieskolans naturvetenskapliga program och flera av 
dessa hade under samtal påpekat att de har stora krav på sig vad gäller betygsprestationer - 
alltså finns ett stort inslag av yttre motivation i deras studiesituation. Eleverna är också 
stressade av en stor arbetsbörda. Att bortse från att det är de yttre motiven som driver 
elevernas kunskapsinhämtning är inte realistiskt. Vi hoppades dock att elevernas intresse för 
den kemi vi skulle introducera skulle påverkas positivt av det tematiska arbetssättet i större 
utsträckning än vad det skulle ha gjort med enbart föreläsningar och laborationer. Kanske 
skulle eleverna också tillägna sig en djupare förståelse än om enbart de gängse 
undervisningsmetoderna använts. 
 
Förankring i styrdokument 
I läroplanen för gymnasieskolan, Lpf 94, (Skolverket, 2002-12-12) står det att elevernas 
kunskapsutveckling är beroende av att de får möjlighet att se samband (§1.2). Denna paragraf 
kan tillgodoses på ett bra sätt med vårt valda arbetssätt. Eleverna kommer att kunna se att 
begrepp och teorier som behandlats under kursen har samband med varandra samt att de kan 
kopplas till en verklighet utanför klassrummet.  
 
Eleverna ska enligt Lpf 94 få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta 
med att lösa problem såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska utveckla 
elevernas sociala och kommunikativa kompetens (§1.2). Enligt programmålen för 
naturvetenskapsprogrammet (Skolverket 2002-12-12) är förmågan att samarbeta och uttrycka 
sig i tal och skrift av stor vikt. I och med det tematiska arbetssättet som sker i grupp samt den 
examinationsform vi använde oss av tränas elevernas sociala och kommunikativa förmåga. De 
får kommunicera både skriftligt och muntligt. Eleverna får även träning i att arbeta med 
problemlösning tillsammans i gruppen och förutsätts ansvara för sitt arbete vilket kan ses som 
en självständighetsträning.  
 
Målen för gymnasieskolan (Lpf 94, Skolverket, 2002-12-12) är att eleverna ska tillägna sig 
goda ämneskunskaper samt kunna använda dessa som redskap (§2.1). Ett elevaktivt arbetssätt 
med problemlösning ger färdighet i att tillämpa kunskaper. Enligt kursplanen för Kemi A 
(Skolverket, 2002-12-12) på gymnasieskolan syftar ämnet till att uppnå fördjupad förståelse 
av kemiska processer och kunskap om kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom 
vardagsliv, medicin, industri och livsmiljö. Efter avslutad kurs i Kemi A ska eleverna ha 
kännedom om bl a några grundämnen och kemiska föreningar, samt deras betydelse inom 
olika verksamhetsområden i samhället, de ska kunna använda begreppen entropi och entalpi, 
oxidation och reduktion, och kunna relatera dessa kunskaper till industriella, vardagliga och 
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miljömässiga sammanhang. Alla dessa mål menar vi att vårt utvecklingsarbete verkat för 
genom de olika frågeställningar som skulle lösas under det tematiska arbetet.  
 
 
Syfte 
 
Eftersom intresset är en viktig motivationsfaktor för djupinlärning ville vi undersöka om 
elevernas intresse för kemi ökar om de får genomföra ett temaarbete med 
verklighetsanknytning.  
 
 
Metod 
 
Försökspersoner 
Vår undersökning gjordes på en avgränsad grupp bestående av förstaårselever (läsåret 
2002/03) inskrivna på gymnasieskolans naturvetenskapliga program. Eleverna i 
undersökningen var 23 till antalet, varav 11 pojkar och 12 flickor. Urvalet av försökspersoner 
skedde genom att vår praktikhandledare är kemilärare för denna elevgrupp. Vi valde att 
bedriva utvecklingsarbetet i kursen Kemi A. Kemi A är obligatorisk för de naturvetenskapliga 
och tekniska programmen.  
 
Via enkäter före och efter utvecklingsarbetet utarbetades resultatet (se under rubriken 
Arbetssätt, s. 3). Bortfallet under undersökningen varierade mellan 8% och 21% eftersom en 
del elever inte besvarat alla frågor på enkäterna eller för att de inte kunde närvara vid båda 
enkättillfällena på grund av sjukdom.  
 
Genomförande 
I klassrummet 
För att få någorlunda trovärdiga svar på vår enkät ville vi så långt som möjligt undvika att 
ändra på andra variabler än den som vår undersökning utgjordes av. Ett exempel på detta är 
att vi hade teoretiska genomgångar på samma sätt som den ordinarie läraren brukade ha. Vi 
ville också se till att eleverna inte skulle känna sig pressade av en ökad arbetsbörda. Därför 
valde vi att inte kräva in laborationsrapporter, inte ha något vanligt prov på avsnitten samt att 
avsätta två lektionstillfällen för att utforma de affischer som var centrala för redovisningen. 
Eleverna kunde använda den tid som annars skulle gått till att skriva laborationsrapport och 
till att studera inför prov för att samla in och sammanställa material till sitt temaarbete. Vi 
betonade att det inte är mängden information som de skaffar fram som är viktig utan att de 
försöker sätta in de aktuella kemiska teorierna och begreppen de studerade under perioden i 
ett sammanhang, till exempel genom att beskriva en industriell process eller en kemisk 
process från vardagen (se Bilaga 1). Vi delade ut skriftlig information till eleverna om vad 
arbetet gick ut på, samt en planering (Bilaga 2).  
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Tidsplan 
v. 4  Information till elever  (bilaga 2),  

Enkät 1 (bilaga 3).  
v. 5  Utvecklingsarbetet startar,  

Val av experiment (bilaga 1). 
v. 8 Eleverna lämnar in planering. 
v. 9 Tips till eleverna om tänkbara frågeställningar. 
v. 11 Arbete med affischerna. 
v. 12 Minikonferens. 
v. 13  Enkät 2 (bilaga 4). 
 
Utvärderingsmetod 
Vår tanke var att genom kvalitativa och kvantitativa metoder (Backman, 1998) undersöka hur 
elevernas intresse för kemiämnet ändrades när ämnesstoffet sattes in i ett relevant 
sammanhang som är taget ur verkligheten. De två metoderna kan komplettera varandra och ge 
en mer utförlig bild vid tolkningen av resultaten. Kvantitativa undersökningar är relativt lätta 
att utvärdera och tolka, medan kvalitativa undersökningar kan ge mer information om ”vad 
som ligger bakom siffrorna”. Vi delade ut en enkät (bilagor 3 och 4) både före och efter 
utvecklingsarbetet där eleverna under anonymitet fick gradera sin syn på olika påståenden om 
kemi på en numrerad skala från 1-4 (1-instämmer helt med påståendet, 4-tar helt avstånd från 
påståendet); (Bell, 1993). I enkäten ingick även ett antal öppna frågor som gav en kvalitativ 
uppfattning om vad eleverna tycker om kemiämnet, vad det är som gör det intressant/ 
ointressant, etc, parametrar som kan ha inverkan på intresset. För att vi skulle kunna jämföra 
individer fick eleverna använda sig av pseudonymer på enkäten. På så vis kunde de behålla 
sin anonymitet samtidigt som vi kunde studera de individuella förändringarna.  
De två enkäterna skiljer sig något åt; betyg är en yttre motivationsfaktor och därmed inte så 
nära förbunden med intresset, varför vi endast undersökte denna i enkät 1. Enkät 2 innehåller 
även frågor som handlar om elevernas tankar om temaarbetet som de utfört under perioden.  
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Resultat 
 
Resultaten av enkäterna redovisas i Bilaga 5, där de enskilda elevernas svar på frågorna samt 
deras kommentarer framgår. A-M är pojkar och N-Z är flickor. Eftersom inte alla elever 
deltagit, eller svarat på alla frågor, i båda enkäterna blir det inte meningsfullt att titta på något 
medelvärde över gruppen. I de fall förändringar sker åt båda hållen så att förändringarna tar ut 
varandra är inte heller ett medelvärde särskilt informativt. Endast de individuella 
förändringarna blir intressanta. Vi har valt att lyfta ut och studera dessa förändringar i 
tabellerna som följer. 
 
Motivation 
För att känna motivation är det viktigt att man har ett intresse för det man ska lära sig. 
Speciellt en inre motivation är viktig för att man ska tillägna sig bestående kunskaper och 
djupförståelse. Enkätfrågorna 1-5 är nära förbundna med motivation. Fråga 1 ”Kemi är roligt” 
och fråga 2 ”Kemi är intressant” har med den inre motivationen att göra. Fråga 3 ”För min del 
räcker det med att få betyget godkänt i Kemi A” har med den yttre motivationen att göra 
(strävan efter betyg och kommande yrken och utbildningar). Fråga 4 ”Jag kommer att ha nytta 
av kemi i framtiden” och fråga 5 ”Jag förstår inte vad man har för nytta av kemi i verkliga 
livet” kan knytas till både inre och yttre motivation. En sammanställning av elevernas 
”motivationsgrad” kan ses i Tabell 1. De elever som i frågorna 1-4 angett svarsalternativ 1 
”Instämmer helt” eller 2 ”Instämmer delvis” har markerats med x (enkät 1) eller o (enkät 2) i 
tabellen. Fråga 5 är i negerad form och där har de elever som svarat 3 ”Tar delvis avstånd” 
eller 4 ”Tar helt avstånd” markerats. Ju fler markeringar en elev har i tabellen desto högre 
motivation torde föreligga. 
 
Tabell 1. Elever som angett svar på frågorna 1-5 som tyder på hög motivation, se även Bilaga 
5.  

Fråga A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Kemi är roligt xo xo  xo  x xo    x? xo xo xo xo xo x xo xo x x xo xo

Kemi är 
intressant 

xo xo xo xo xo x xo ? ? o xo xo xo xo xo xo xo xo xo xo xo xo xo

För min del 
räcker det med 
att få betyget 

godkänt i Kemi 
A* 

x x x x x x x x   x x x x x x x x x x x x x 

Jag kommer att 
ha nytta av kemi 

i framtiden 

? ? xo o x x ? x ? x o o x? xo x xo ?o xo xo xo xo xo xo x x 

Jag förstår inte 
vad man har för 
nytta av kemi i 
verkliga livet 

xo xo o xo xo x o xo o o xo xo xo xo xo o xo xo xo x? xo  xo

* Endast Enkät 1   x= Enkät 1  o=Enkät 2   ?=har inte besvarat frågan 
 
Eleverna K och L deltog endast i den ena av enkäterna varför någon jämförelse av deras 
attityder inte kan göras. För de övriga eleverna visar det sig att före arbetets början tyckte de 
allra flesta att kemi var roligt och intressant. 
 
Resultaten från fråga 3 visar att alla vill ha högre betyg än godkänt (se Bilaga 5). Eleverna vill 
ha högre betyg eftersom kemi är roligt och intressant och de vet att de klarar att få högre. 
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Högre betyg krävs även som förkunskaper till Kemi B och när man ska söka till universitet 
eller söka jobb.  
 
De flesta elever ser även att de har nytta av kemi, både i vardagen och i framtida studier och 
yrkesliv. Efter temaarbetet är det dock fler elever som inte längre anser sig ha nytta av kemi i 
framtida studier, däremot anser några fler att de kan ha nytta av kemi i verkliga livet (se 
Bilaga 5).  
 
De mest markanta attitydförändringarna under temaarbetet är att C har blivit mer positivt 
inställd och F har tappat alla motivationsfaktorer. I övrigt är skillnaderna små, dock åt det 
negativa hållet.  
 
Kemiintresse 
Att vara intresserad av kemi innebär att man tycker att det är roligt (fråga 1) och intressant 
(fråga 2) och att man tror sig ha nytta av det i framtiden (fråga 4 och fråga 5). Genom att 
jämföra elevernas svar i enkät 2 och enkät 1 går det att studera de attitydförändringar som 
uppstått under temaarbetets gång. I Tabell 2 redovisas elevernas attitydförändringar på dessa 
punkter och vilken påverkan temaarbetet har haft på deras intresse (fråga 6). De elever som 
angett ett positivare svarsalternativ i enkät 2 än i enkät 1 har markerats med +1 eller +2 
beroende på hur många steg valet av svarsalternativ ändrats. Förändringarna för varje elev har 
summerats och på raden ”Förändring av attityd” anges om denna varit positiv, negativ eller 
om ingen förändring skett. På sista raden i Tabell 2 anges om eleverna anser sig ha blivit mer 
intresserade av kemi på grund av temaarbetet (fråga 6). De elever som angett svarsalternativ 1 
”Instämmer helt” eller 2 ”Instämmer delvis” på denna fråga har markerats med + i tabellen.  
 
Tabell 2. Jämförelse av förändring i elevernas attityder till kemi kopplat till temaarbetet 
(frågorna 1, 2, 4 och 5).  

 A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z
Kemi är 

roligt 
0 -1 0 0 0 -1 0 -1    0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 

Kemi är 
intressant 

+1 0 0  0 -1 0    0 -1 0 0 +1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 

Nytta i 
framtiden 

 +1 +2 -1 -1   -2    0 -1 +1  0 +1 0 0 -1 -1 -1 -1

Nytta i livet 0 0 +1 -1 0 -1 +1 0   0 0 0 0 0 +1 0 0 0  0 0 -1
Förändring 
av attityd 

+ 0 + - - - + -   0 - - + + + 0 0 0 - - - - 

Mer 
intresserad 

p g a 
temaarbete 

+ + 0 + 0 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 +

 
Av Tabell 2 framgår det att sju elever (A, B, D, K, N, S och Z) blivit mer intresserade av kemi 
tack vare temaarbetet. Av dessa har två stycken (B och Z) i kommentarerna till fråga 6 (Bilaga 
5) angett att de nog inte blivit mer intresserade av kemi. Av de övriga fem är det endast A 
som också har fått en positivare allmän attityd till kemi. D och N har blivit mer negativa. 
Eleverna K och S uppskattade temaarbetets verklighetsanknytning. Två av de fem eleverna 
som påverkats positivt av temaarbetet var flickor. 
 
Fem elever (C, G, P, Q och R) har fått en positivare attityd till kemi, men inte tack vare  
temaarbetet.  
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Bland de elever som inte blivit mer intresserade av kemi på grund av temaarbetet finns det sju 
stycken (E, F, H, O, V, X och Y) som har fått en negativare atttityd till kemi i allmänhet. V 
uttrycker ett klart missnöje med det tematiska arbetssättet i sin kommentar till fråga 6 (Bilaga 
5): ”För mig är detta sätt att lära mig kemi helt fel o jag tyckte inte det var roligt”. Elev F 
tycker inte längre att kemi är intressant och temaarbetet har inte ökat hans intresse, men han 
tycker att det tematiska arbetssättet är roligare (fråga 12, Bilaga 5). 
 
Eleverna M, T och U har inte påverkats under de veckor som utvecklingsarbetet pågick, men 
elev U upplevde inte temaarbetet som något positivt: ”Jag var bara irriterad av att vi 
arbetade med projektet istället för att läsa o räkna i boken och jobba på det som var svårt” 
(Bilaga 5). 
 
Elevernas uppfattning om temaarbetet 
För att få mer information om hur eleverna uppfattade temaarbetet frågade vi också vad de 
uppfattat som roligast, tråkigast, et cetera med temaarbetet (frågorna 7-13, Bilaga 5). Vi 
kategoriserade beskrivningarna genom att sammanföra dem under tretton rubriker 
symboliserade med varsin bokstav i Tabell 3 (se Teckenförklaring under Tabell 3). Flera av 
eleverna har angett mer än ett alternativ. För information om enskilda elevers uppfattning, se 
Bilaga 6. 
 
Tabell 3. Översikt över antal elever med en viss åsikt i frågorna 7-13, se även Bilaga 5. 

 a b f g i m o r s t v x ö - 
Roligast  3 3    3 5 5  2 5 2 1 
Tråkigast 7   1 1 4    4 1 1  4 

Intressantast  5 14      1  3 3  1 
Ointressantast 2  2        4  2 13

Svårast 6 1   6 1    4   2 5 
Positivt  1 3 3   6  2  2 1 1 7 
Negativt     1 17    3   2 2 

Teckenförklaring: a= arbetet, (t ex skriva, söka fakta, komma igång), b= bredden på kunskaper, f=förståelse och 
fördjupning, g=grupparbete, i=instruktioner (vad ska göras och hur), m=missad kunskap, o=omväxling, 
r=redovisningen, s=självständighet (frihet att välja själv), t=tidspress och hemarbete, v=verklighetsanknytningen, 
x=experimentet, laborationen, ö=övrigt (t ex chips, betygssättning), - =inget svar har angetts. 
 
Eleverna har många olika uppfattningar om vad som var roligast med temaarbetet (fråga 7, 
Bilaga 5). Fem elever har angett redovisningen, självständigheten och experimentet som 
inledde temaarbetet som alternativ. Eleverna uppskattade att få göra en laboration som de 
upplevde hade verklighetsanknytning och där de på egen hand fick ta reda på vad som hände.  
 
Det som varit intressantast med temaarbetet (fråga 9, Bilaga 5) är förståelsen/ fördjupningen. 
Hela fjorton elever har angett detta. Fem elever uppskattade bredden de fick på kunskaperna 
eftersom alla gjorde olika saker.  
 
Det som varit mest positivt med temaarbetet (fråga 12, Bilaga 5) har varit omväxlingen (sex 
elever). Tre elever uppskattade grupparbete.  
 
Det som varit tråkigast med temaarbetet (fråga 8, Bilaga 5) är själva arbetet (sex elever). 
Eleverna N och X var oroliga för att de inte lärt sig tillräckligt. Elev S tyckte det var svårt att 
komma igång. Elev D tyckte att samarbetet i gruppen fungerade dåligt. 
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Det är inte så mycket som varit ointressant med temaarbetet (fråga 10, Bilaga 5). Fyra elever 
anser att ingenting varit ointressant. Ytterligare fyra elever kommer inte på något. Fyra elever 
anser att verklighetsanpassningen var tråkig. Eleverna O och U upplevde inte att deras 
temaarbete hade med kursinnehållet att göra.  
 
Det som varit svårast med temaarbetet (fråga 11, Bilaga 5) hade med själva arbetet att göra- 
vad det gick ut på och hur det skulle genomföras.  
 
Vad som varit negativt med temaarbetet (fråga 13) är de flesta överens om: de har missat 
kunskap (sjutton elever). Elevernas synpunkter finns att läsa i Bilaga 5. Elev O säger: ”För 
mycket tid går åt till annat än själva kemin, vilket hade känts ok om vi inte hade haft ett 
slutprov sen. Det kändes lite svårt att lära sig allt, på minikonferensen kunde man inte lära 
sig så mycket om de andras. Det blir svårt med rättvisa betyg efter att ha ställt bara några 
muntliga frågor.”  Flera elever anser att de inte lärt sig allt i boken eftersom deras 
temaområde inte täckt in allt, samt att de inte lär sig lika bra när de inte arbetar med boken, 
det vill säga läser och räknar uppgifter. 
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Diskussion 
 
Motivation 
Tabell 1 visar att de flesta eleverna innan temaarbetets början var högt motiverade. I de flesta 
fall fanns både inre och yttre motivation för lärandet. De allra flesta elever (som deltog i båda 
enkäterna) tyckte att kemi var roligt och intressant både före och efter arbetet. Goda 
förutsättningar för djupinlärning med andra ord. Under temaarbetets gång minskade dock 
motivationen hos eleverna något. Frågan om hur viktigt betyget var fanns ej med i enkät 2 
eftersom vi var mer intresserade av de faktorer som bidrar till djupinlärning. Betyg är en 
viktig yttre motivationsfaktor för eleverna på det naturvetenskapliga programmet. Majoriteten 
har tänkt sig en fortsatt utbildning på universitetet och betygen är därför sannolikt den främsta 
drivkraften. Den höga yttre motivationen hos eleverna i form av betygskrav påverkade 
sannolikt elevernas inställning till alternativa undervisningssätt.  
 
Temaarbetet och intresset 
Tio elever blev mer intresserade av kemi under denna period, fem av dessa tack vare 
temaarbetet (Tabell 2). Vad som har påverkat de övriga fem elevernas attityd går inte att 
fastställa utifrån vår undersökning. Möjliga förklaringar kan vara den omväxling det blev att 
nya lärare (vi) kom in i klassen eller att de uppskattade de områden av kursen som vi gick 
igenom.  
 
Två elever var uttalat kritiska till temaarbetet. En av dessa blev mindre intresserad av kemi 
medan den andres intresse inte påverkades negativt av detta. Ytterligare sex elever blev 
mindre intresserade av kemi under perioden. Det går inte att fastställa orsakerna till det  
minskade intresset, men möjliga förklaringar kan vara de samma som gjorde andra elever mer 
intresserade, till exempel att vi kom in i klassen istället för deras vanliga lärare eller att de inte 
uppskattade just de områden av kursen som vi gick igenom. Även sådana faktorer som 
vårtrötthet och skoltrötthet kan spela in. Pressen ökar på eleverna allt eftersom terminen går; 
slutproven närmar sig, kurserna blir svårare eftersom det nya bygger på det gamla. Har man 
inte lyckats hänga med blir naturligtvis saker jobbigare och tråkigare. Detta kan vara en 
möjlig förklaring till det minskade intresset. 
 
Enligt Gutwill-Wise (2001) gynnas särskilt flickor av ett verklighetsanknutet arbetssätt. Detta 
har vi inte kunna bekräfta med vår undersökning. Vi tycker oss märka att flickorna i högre 
utsträckning än pojkarna klarade av att arbeta självständigt, men vi ser också att det var 
ungefär lika många pojkar (tre stycken) som flickor (två stycken) som ansåg att de blivit mer 
intresserade av kemi tack vare temaarbetet. I den undersökning som Gutwill-Wise hänvisar 
till var dock upplägget annorlunda än det vi hade. Vårt underlag är också för litet att dra några 
slutsatser kring detta. 
 
Flera elever upplevde själva redovisningen som positiv. Det var intressant att gå runt och titta 
på vad de andra hade gjort och lära sig av dem. Vi tror att detta sätt att redovisa på är positivt 
för elevernas självkänsla. Det märktes på dem att de tyckte det var roligt att få visa för de 
andra vad de kunde. För att kunna förklara måste man ha förstått. För de elever som inte är så 
förtjusta i att prata inför helklass kan det här vara ett bättre alternativ. Här får man berätta för 
någon/några åt gången. Det var dessvärre inte alla som tog tillfället i akt att gå runt och fråga 
de andra om deras arbete. Ett sätt att aktivera eleverna mer hade varit att ha någon form av 
uppföljning efteråt där de var tvungna att redovisa vad de lärt sig av de andra. 
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Fyra elever har angett verklighetsanknytningen som ointressantast med temaarbetet. Av dessa 
har eleverna H och U (fråga 10, Bilaga 5) svarat att ”överkursgrejor” var mest ointressant. 
Detta har vi tolkat som att de menar verklighetsanknytningen eftersom detta är det enda som 
möjligen skulle kunna tolkas som överkurs då denna ligger utanför det som står i läroboken. 
Kanske har dessa elever inte förstått vitsen med verklighetsanknytningen eller inte lyckats 
verklighetsanknyta på ett för dem intressant sätt. Eleverna O och Y tyckte att sådant som inte 
hörde till ”saken” eller ”kapitlet” var ointressantast. De fann kanske ingen naturlig anknytning 
mellan sitt tema och teorierna i läroboken. Det är säkert så att viss verklighetsanknytning är 
mer uppenbar än annan och det kan vara svårt att alltid finna teman där de studerade teorierna 
och begreppen tydligast kan exemplifieras. En del av de teman vi valt kanske inte låg 
tillräckligt nära elevernas verklighet. Med fler teman som eleverna i större utsträckning kan 
relatera till kanske kemiintresset kunnat öka ännu mer. Vi tyckte oss se att de elever som valt 
de mest verklighetsnära projekten, ur elevernas perspektiv, var mer engagerade under arbetet. 
Eftersom eleverna fick vara anonyma i enkäterna kunde vi inte göra någon undersökning av 
vilka teman de elever som ökat sitt intresse arbetade med. 
 
Fjorton elever anförde att fördjupningen och den ökade förståelsen har varit intressantast i 
temaarbetet. En paradox syns det vara att elva av dessa fann missad kunskap som mest 
negativt med temaarbetet. Kanske har eleverna upplevt att de inte kunnat täcka in all den 
kunskap som var aktuell i kursplaneringen för perioden. Det är kanske inte så lätt att lyckas 
med detta, speciellt om det är första gången man arbetar på det här sättet i kemi. Det är 
möjligt att eleverna ser arbetet med lärobokens räkneuppgifter som centrala för 
kemikunskaperna. En del har nämnt under arbetets gång att man oroar sig för att inte klara av 
det kommande riksprovet i Kemi A. Detta prov är uppbyggt på att lösa liknande uppgifter 
som de i läroboken.  
 
Eleverna var redan väl medvetna om kemins viktiga roll i samhället, men många fick genom 
verklighetsanknytningen ännu större insikter om nyttan av kemi under arbetets gång. 
 
Vad är kunskap? 
Det framkom vid samtal med eleverna att vissa oroade sig över att de inte lärde sig lika 
mycket som vanligt då de inte skulle ha något prov på området samt att tid gick åt till 
verklighetsanknytningen som istället skulle kunna ha använts till att lösa uppgifter. Dessa 
funderingar speglar förmodligen många ungas kunskapssyn. Kunskap för dem är att lära sig 
det som står i boken och att kunna lösa uppgifter eftersom detta ger träning till att klara 
provet. De inser inte att de genom den fördjupning (som de dessutom tyckte var intressant) lär 
sig samma saker på ett djupare sätt. Denna brist på insikt kan vi inte lasta dem för då hela 
skolvärlden har och fortfarande verkar i stor utsträckning för ett ytinriktat lärande. 
 
Vad gäller betygssättningen, som är ett sätt att värdera kunskap, uttryckte några elever 
farhågor om att det inte skulle gå att sätta rättvisa betyg på detta arbete. De upplevde det som 
mer otillförlitligt med betygssättning efter några muntliga frågor än om vi gett dem ett 
skriftligt prov. De var inte medvetna om att vi har kunnat följa deras kunskapsutveckling 
under flera veckors tid och härigenom samt genom deras affischer kunnat göra en samlad 
bedömning där de muntliga frågorna var en sista kontrollstation för att se att de verkligen 
förstått det de skrivit ner och om de hade insikt i det de inte tagit upp på affischen. 
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Självständighet och ledning 
På frågan om vad som var svårast har sex elever angett svårigheter med att förstå vad som 
skulle göras och oro över att man kanske inte gjorde rätt. Detta var något som vi under 
arbetets gång insåg att vissa elever hade problem med. En del elever var ”självgående” från 
början medan andra krävde mer ledning i fråga om vad arbetet skulle handla om och hur 
uppgiften skulle utföras. Vi valde att exemplifiera hur man kunde lösa uppgiften eftersom en 
del elevers oro var så stor. Detta var ett avsteg från vad vi tänkt oss eftersom det hade varit 
önskvärt att eleverna med utgångspunkt från eget intresse och sätt att lära löst uppgiften - den 
inre motivationen är ju central för ett djupinriktat lärande. Eleverna anpassar annars sin 
lärandenivå till examinatorns krav (Marton och Säljö, 1986) vilket ger ytinriktat lärande. Oro 
är förmodligen en stor hämmande faktor för den inre motivationen så vi ansåg det bäst att 
hjälpa dessa elever på traven. 
 
När det gäller arbete i grupp kunde vi se stora skillnader i elevernas strategi. I en del grupper 
hade eleverna ett mycket bra samarbete där båda var engagerade i alla delar av arbetet och 
slutresultatet blev en väl sammanhållen affisch där båda kunde redogöra för helheten. I  andra 
grupper hade eleverna delat upp arbetet sinsemellan och redovisade en affisch som bestod av 
två delar där eleverna bara kunde redogöra för sin del och något helhetsresonemang inte 
fanns.  
 
Tidspress 
Ett antal elever har uppgett ”tidspress” som negativt med temaarbetet. När vi diskuterade med 
eleverna under arbetets gång anförde några att de inte tyckte att det fanns tid att läsa och göra 
uppgifter i läroboken då de var tvungna att arbeta med temaarbetet i stället. Här har 
uppenbarligen inte vår tanke med arbetet gått fram. Vår idé var att eleverna skulle finna 
nästan all information och kunskap för att lösa uppgiften i läroboken, i föreläsningarna och 
genom laborationen. Det som tillkom var verklighetsanknytningen och utformandet av 
affischen. Tanken var att den tid de vanligen ägnar åt att skriva laborationsrapport skulle 
ägnas åt detta arbete. De fick också lektionstid och ett laborationspass avsatt till temaarbetet. 
  
Övriga lektionspass använde vi till teoretiska genomgångar och demonstrationer och i mån av 
tid till att lösa uppgifter, detta för att ge förståelse för de teorier och begrepp som var centrala 
för området. Vi såg att det var stor skillnad på hur eleverna begagnade sig av tiden och på hur 
de planerade för arbetets genomförande. En del hade ingen framförhållning och planerade 
följdaktligen inte för hur arbetet skulle läggas upp. När de inte hade några läxor och då ingen 
provskrivning var inplanerad sköt de allt på framtiden. Vi märkte under arbetets gång att 
några elever inte läste alls i boken och en del elever sade sig ha lagt ner mindre tid än vanligt 
på kemistudierna under dessa veckor. Eftersom det var viktigt att eleverna kontinuerligt 
ägnade tid på sin fritid (precis som vid den ordinarie undervisningen) åt att sätta sig in i 
begrepp och teorier som var centrala för arbetet ansåg vi oss nödgade att ge och följa upp 
hemläxor. Hemläxorna lade troligen ytterligare press på de elever som redan arbetade som det 
var tänkt medan de elever som ändå sköt upp arbetet i alla fall fann tiden för kort då de på 
slutet skulle sammanställa sitt arbete. Med bättre styrning från vår sida hade kanske fler 
elever insett vad tanken med arbetet var. 
 
Vår upplevelse är att i en skola där tidspress och stress är en del av verkligheten lär sig många 
elever att prioritera arbetena tidsmässigt vilket innebär att de främst ägnar sig åt det arbete 
som utmynnar i den närmast förestående redovisningen. Detta innebär att de inte tar till sig 
den övriga undervisningen. Därför känner de sig stressade när det drar ihop sig mot 
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redovisningarna, speciellt om arbetet innan redovisningen skett under en längre period. Vi 
fann det svårt att anpassa undervisningen till elevernas olika sätt att planera sina arbeten. 
 
Reliabilitet och validitet 
Ett problem med utvärderingen har varit tolkningen av enkätsvaren. Vi kan inte säkert veta av 
elevernas svar på frågorna att de verkligen har ändrat uppfattning eftersom ”dagsform” och 
andra faktorer kan påverka vilket svarsalternativ man väljer. Ett bättre sätt att få tillförlitliga 
svar hade varit att, istället för att ha samma frågor i båda enkäterna, ha haft jämförande frågor 
i enkät 2 av typen: ”Tycker du att kemi har blivit roligare”. På så sätt hade det varit lättare för 
eleverna att besvara frågorna på ett konsist sätt och utvärderingen av resultaten hade blivit 
trovärdigare. Det finns också alltid en risk att eleverna missuppfattar enkätfrågorna, speciellt 
när de är i negerad form som fråga 5 ”Jag förstår inte vad man har för nytta av kemi i verkliga 
livet”. Eleverna kan även ha svarat det de tror att vi vill höra. Fråga 6 ”Det här temaarbetet i 
kemi har gjort mig mer intresserad av kemi” gav oss bara information om de som hade blivit 
mer  intresserade. Motfrågan ”Det här temaarbetet i kemi har gjort mig mindre intresserad av 
kemi” hade också behövts. 
 
Vi anser att ett svar som formuleras med ord är mer i överensstämmelse med ens åsikter än ett 
där man ska gradera sitt intresse med siffror. I graderingsfrågor har troligen tillfälligheter och 
dagsformen större inflytande på vilket alternativ försökspersonen väljer. Vi använde därför 
öppna frågor i enkäten som komplement till de kvantitativa. Ett egenformulerat svar där 
försökspersonerna får utveckla sina tankar ger också mer information än vad en siffra kan 
göra.  
 
Som deltagare i klassrumssituationen är det ofrånkomligt att vi observerar skeenden som kan 
påverka oss när vi ska tolka materialet.  
 
Att likställa intresse med parametrarna roligt, intressant och nytta är antagligen en alltför snäv 
utgångspunkt. Förmodligen har olika individer olika uppfattning om vilka faktorer de lägger 
in i begreppet intresse. Därför är inte vår jämförelse mellan allmänt förbättrad attityd till kemi 
och ökat intresse på grund av temaarbete särskilt tillförlitlig, vilket också kan förklara vissa av 
motsägelserna i materialet. Det är möjligt att den enkla frågan ”Hur intresserad är du av 
kemi?” hade varit lika bra eller bättre än vår uppdelning på olika parametrar. 
 
När vi frågar eleverna om de blivit mer intresserade av kemi på grund av temaarbetet, kan de 
då särskilja temaarbetet från alla andra faktorer som funnits med under perioden, som till 
exempel demonstrationer och lektioner, eller det faktum att det inte har varit deras vanliga 
lärare, utan vi, som ansvarat för deras lärande. Att vi dessutom varit två stycken och kunnat 
bistå dem med dubbelt så mycket hjälp kan också ha påverkat. 
 
Undersökningen har utförts på en begränsad grupp elever och resultaten kan inte med 
säkerhet överföras på någon annan grupp. Elever i en senare årskurs eller på ett annat program 
ger inte med säkerhet samma respons på undersökningen. Elevgruppen var redan i mycket 
stor utsträckning intresserad av kemi. Det är troligt att resultatet hade blivit annorlunda i en 
klass där intresset var lägre från början och den yttre motivationen i form av betygskrav var 
lägre. 
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Slutsatser 
Sammanlagt tio elever av 23 blev mer intresserade av kemi under denna period, varav fem på 
grund av temaarbetet. Bland de som blev mindre intresserade angav fem elever 
verklighetsanknytningen som någonting positivt så vi dristar oss till att dra slutsatsen att 
verklighetsanknytning, med eller utan temaarbete, är en bra metod för att öka intresset för 
kemi.  
 
Precis som vi hoppades i inledningen har en stor del av eleverna upplevt att det var intressant 
att fördjupa sig inom ett område. Detta torde stimulera motivation och gynna ett djupare 
lärande. Eleverna fick själva inom vissa ramar välja ett verklighetsanknutet tema och vi antar 
att de flesta valde något tema som verkade lockande genom att det stod dem nära på något 
sätt, i vardagen eller något de träffat på och fascinerats av. Vi drar slutsatsen att förståelse 
uppnåtts genom den fördjupning som gjorts möjlig genom det verklighetsförankrade 
temaarbetet. 
 
Eftersom en majoritet fann saker som tilltalade dem i temaarbetet och många inte angav något 
som tråkigast eller ointressantast tror vi att förutsättningar finns för att detta arbetssätt ska 
kunna tilltala fler elever och öka deras intresse för kemi. Faktorer som motverkade detta var 
troligen den tidspress och osäkerhet som många upplevde samt att en majoritet trodde sig 
missa viktiga kunskaper. Kunde vi ha eliminerat dessa faktorer kanske temaarbetet skulle ha 
visat sig fungera som vi tänkt oss. 
 
Vår studie är kvalitativ, individerna vi studerar kan inte lyftas ur den miljö som påverkar och 
påverkas av dem. Människor är olika och det går inte att ha en allena saliggörande 
undervisningsmetod i skolorna. Det finns så många parametrar som inverkar på resultatet av 
ett utvecklingsarbete. Arbetssituationen i skolorna styrs av många faktorer vilket påverkar 
både de metoder man använder sig av och resultaten. Kanske var fördelen med detta arbetssätt 
inte främst ett ökat intresse hos eleverna utan att en process startar inom dem som gör dem 
medvetna om sitt lärande. Detta utvecklingsarbete har givit oss viktig kunskap och värdefulla 
erfarenheter som vi tar med oss i vårt kommande yrkesliv som lärare. 
 
Fortsatt forskning 
En framtida studie skulle med fördel innefatta ett betydligt större elevunderlag. Med en 
kontrollgrupp kan effekten av temaarbetet renodlas i högre grad (Halvorsen, 1992). En 
jämförande studie mellan en naturvetenskaplig klass och en teknikklass för att se om 
resultaten blir annorlunda i de två grupperna kan vara intressant. Teknikelever drivs möjligen 
av andra motiv vad gäller lärandet då teknikprogrammet även förbereder för yrkeslivet 
(Skolverket, 2002-09-17a) till skillnad från det naturvetenskapliga programmet som endast är 
studieförberedande (Skolverket, 2002-09-17b).  
 
Får temaarbetet ett annat resultat i årskurs tre där eleverna uppnått en större mognad och mer 
ämneskunskaper?  
 
Bli resultatet ett annat om temaarbetet genomförs i slutet av en termin när alla prov har 
avslutats och eleverna kan slappna av på ett annat sätt? 
 
Intresset kanske kan ökas ännu mer om de utvalda temaområdena är ännu mer verklighetsnära 
för eleverna. Våra exempel var i mångt och mycket olika processer som inte ligger så nära 
eleverna.  
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Bilaga 1 
Val av experiment 
Metallframställning  - t ex elektrolyser eller lakningsförsök 

guld 
  koppar 
  silver 
  järn och stål 
  aluminium 
  uran 
  natrium  

... 
 
Korrosion - t ex spikar, kopparslantar, rostskydd 
 
Batterier     - t ex påvisa plus-/minuspol, bygg ett eget batteri  
 
Explosioner/förbränning  - t ex tillverka tomtebloss, förbränning, fyrverkerier av is  

   bomber 
     dynamit och snigeldynamit 
       krockkuddar 
     fyrverkerier 
 
Bränslen -    t ex förbränning, framställning, alternativ till bensin 
 
Tillverkning av Falu rödfärg 
 
Tillverkning av tändstickor 
 
Energiutvinning i celler    -   utnyttjas vid: 

     bakning av bröd 
               vinjäsning 
        biologisk vattenrening 
        varför luktar sjöbotten prutt? 
        musklernas energiutvinning 
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Information till elever 
Planering i kemi 
 
Vecka 5-13 
 
Kapitel 8 och 12 
Arbetssätt: 
• Genomgångar 
• Demonstrationer 
• Räkneuppgifter  
• Studie av en verklig kemisk process (t.ex. industriprocesser) där de begrepp och 

kunskaper som finns i kapitel 8 och 12  tillämpas. 
• Experiment för att knyta an till ovanstående punkt. 
• Redovisning av era studier under en minikonferens med affischutställning och frågestund  

där ni beskriver det ni studerat. 
• Läxdag: Torsdag  
 
Studien: 
Kapitel 8 och 12 behandlar begrepp som reduktion, oxidation, energi, entropi och entalpi. De 
teorier och begrepp som vi ska gå igenom används i verkligheten bland annat för att utforma 
industriella processer. Även i naturen kan man studera dessa processer t.ex. vid fotosyntesen. 
Under er studie kommer ni att använda er av kunskaperna från kemiboken för att förstå 
processerna och vad man kan ha kemi till.  
• Ni kommer att arbeta två och två och ta reda på exempelvis hur man framställer en viss 

metall eller en produkt från ett mineral. Även andra processer kan studeras. Ni kommer att 
börja med att göra en laboration (vecka 6) som knyter an till en process som ni sedan ska 
fördjupa er i. Därför måste ni välja laboration redan nu så vi kan skaffa material. Lista 
med förslag på laborationer finns hos läraren. 

• Använd era egna ord när ni skriver och ta reda på samt förklara vad olika specialtermer 
betyder (t.ex. rostning vid järn- och kopparframställning). Skriv inte av texter. Ni ska 
förstå det ni skriver. Vecka 8 vill vi att ni lämnar in en plan på vad ni tänkt ta upp på 
redovisningen och skriver hur detta knyter an till kapitlena vi studerar i kemiboken..  

• Tyngdpunkten i arbetet ska vara sådan att det vi läst om betonas och beskrivs. 
• Kunskap skaffar ni t.ex. genom att fråga någon sakkunnig, via internet, tidskrifter, 

läroböcker och andra böcker. 
• Kom ihåg att skriva ned vilka källor ni använt.  
• Lektionstid kommer att finnas under vecka 11 till att förbereda redovisningen, men ni 

måste börja samla fakta, fundera och skriva så fort som möjligt för att det inte ska bli så 
jobbigt på slutet. Vecka 11 bör ni endast hålla på med att "fixa" till redovisningen. Det tar 
längre tid än man tror att göra en affisch. 

• Tänk på att affischen ska vara klar och tydlig. Det ska gå att förstå huvuddragen i 
processerna. Eftersom man inte kan få med allt man skulle vilja på det begränsade 
utrymmet måste man tänka igenom vad som är det viktigaste och sedan ha detaljerna "i  
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huvudet" så att man kan förklara det mer ingående för de som tittar på affischen och 
kanske undrar.   

• En affisch består av rubrik, namn på de som gjort den samt var de kommer ifrån. Sedan 
förklarar man resultaten i stora drag och illustrerar med bilder. En ruta med 
litteraturhänvisningar för den som vill veta mer ska också finnas med samt en tackruta där 
man tackar personer som man fått hjälp av med att genomföra studien, t ex om ni ringt 
och pratat med någon. 

• Förutom affischen får ni gärna ha med annat, t ex om ni vill visa upp ett mineral, eller 
demonstrera någon reaktion. 

 
Redovisningen: 
Redovisningen kommer att ske under vecka 12 (vid två tillfällen). Tanken är att ni i gruppen 
ska ansvara för ett redovisningstillfälle var. Den som redovisar står vid affischen och förklarar 
för sina klasskamrater vad ni har studerat och kommit fram till samt svarar på eventuella 
frågor. Den andra i gruppen får under tiden gå runt och titta på de andra gruppernas affischer 
och lära sig om det de studerat. Ni har möjlighet att visa något spännande som anknyter till 
processen ni studerat t.ex. ett mineral eller något lämpligt från laborationen. Vid nästa 
redovisningstillfälle byter ni plats så att den som stod vid affischen får gå runt och titta på de 
andras. 
Ni kommer inte att ha något prov på dessa kapitel utan det blir minikonferensen som blir 
examination. Vi kommer att gå runt och titta på era affischer och ställa frågor för att bedöma 
era kunskaper och er förståelse. Eftersom det här är en kemikurs kommer vi inte att bedöma 
er konstnärliga begåvning utan det viktiga är att ni har presenterat resultaten av er studie på ett 
klart och genomtänkt sätt så att det är lätt att förstå.   
Konferenser brukar ju vara festliga tillställningar och det kommer även er konferens att bli, 
vilket innebär att ni kommer att bli bjudna på förfriskningar! 
Kom ihåg att vi, Anna-Carin och Annika, är beredda att hjälpa till med tips, idéer och 
förklaringar eller om ni kör fast! Var inte rädda för att fråga.  



 

 

Bilaga 2 
3(4) 

Översikt v.5-13 
 
v.5    Kapitel 8 
v.6    Kapitel 8   
         Experiment: Elevernas val 
         Kapitel 12 
v.7    Kapitel 12 
v.8    Studiedagar måndag och tisdag 
         Eleverna planerar sitt arbete 
         Kapitel 12 
         Inlämning av er plan för vad ni ska ta upp på redovisningen 
v.9    Kapitel 12 
v.10  Sportlov 
v.11  Arbete med affisch 
v.12  Minikonferens tisdag  
         Minikonferens onsdag efter lunch  
         Torsdag friluftsdag 
v.13  Enkät 
         Betyg 
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Inför arbetet med affischen 
 
Vilka av kunskaperna från kapitel 8 och 12 kan ni ta med när ni beskriver det ert tema handlar 
om? Det är inget tvång att få med alla av nedanstående förslag: 
 
• Vilka redoxreaktioner sker? 
• Kan ni visa på vilka elektronövergångar som sker ?  
• Vad är reduktionsmedel resp. oxidationsmedel i eventuella reaktionsformler? 
• Är processen eller reaktionerna exoterma eller endoterma? 
• Kan ni uppskatta om entropin ökar eller minskar? (Entropi talar vi om på torsdag vecka 

8). 
• Är reaktionen spontan (sker av sig själv)? 
• På vilket sätt har aktiveringsentalpi tillförts? 
• Finns någon katalysator inblandad? 
• Vilka energiomvandlingar kan tänkas ske? 
• Kommer ni på något annat? 
 
Användbara begrepp 
 
Ackumulatorer 
Anod/Katod 
Celler 
Cellreaktion 
Cellschema 
Elektrolys 
Elektronövergångar 
Exoterm/Endoterm 
Energiomvandlingar: 
Elektrisk energi 
Kemisk energi 
Ljusenergi 
Lägesenergi 
Mekanisk energi 
Rörelseenergi 

Termisk energi 
Entalpi 
Aktiveringsentalpi 
Förbränningsentalpi 
Bildningsentalpi 
Entropi 
Galvaniska celler 
Oxidationsmedel 
Reduktionsmedel 
Sluten krets 
Spontan/ Icke spontan 
Spänningsserien  
Termisk stabilitet 
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Enkät 1 
 
Jag är  Flicka _____        Pojke _____ (Markera med kryss) 
 
Svara på nedanstående frågor genom att markera det alternativ som du tycker passar bäst in 
på dig.  
(1. Instämmer helt  2. Instämmer delvis  3. Tar delvis avstånd ifrån  4. Tar helt avstånd ifrån)   
  
Kemi är roligt  1 2 3 4 
Varför/Varför inte?……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Kemi är intressant  1 2 3 4 
Varför/Varför inte?…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….… 
 
För min del räcker det att 
 få betyget godkänt 
i Kemi A   1 2 3 4 
Varför/Varför inte?…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Jag kommer att ha nytta 
av kemi i framtiden  1 2 3 4 
Varför/Varför inte?…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Jag förstår inte vad man har för  
nytta av kemi i verkliga livet 1 2 3 4 
Varför/Varför inte?…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
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Enkät 2 
 
Jag är  Flicka _____        Pojke _____ (Markera med kryss) 
 
Svara på nedanstående frågor genom att markera det alternativ som du tycker passar bäst in 
på dig.  
(1. Instämmer helt  2. Instämmer delvis  3. Tar delvis avstånd ifrån  4. Tar helt avstånd ifrån)   
  
Kemi är roligt  1 2 3 4 
Varför/Varför inte?……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Kemi är intressant  1 2 3 4 
Varför/Varför inte?…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Jag kommer att ha nytta  
av kemi i framtiden  1 2 3 4 
Varför/Varför inte?…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Jag förstår inte vad man har för  
nytta av kemi i verkliga livet 1 2 3 4 
Varför/Varför inte?…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Det här temaarbetet i kemi har  
gjort mig mer intresserad av kemi 1 2 3 4 
Varför/Varför inte?………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Vad har varit roligast med temaarbetet? Varför?……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Vad har varit tråkigast med temaarbetet? Varför?……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Vad har varit intressantast med temaarbetet? Varför?………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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Vad har varit ointressantast med temaarbetet? Varför?………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Finns det något positivt med det tematiska arbetssättet? ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Finns det något negativt med det tematiska arbetssättet? ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vad var svårast med det tematiska arbetssättet? ……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Övriga synpunkter du vill framföra…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
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Resultat av enkätundersökningarna. 
Fråga 1 Kemi är roligt. 
Person Svar Enkät 1 Svar Enkät 2 

A 2 Det är intressant att lära sig mer ingående hur naturen 
fungerar. 

2 Det varierar mycket beroende på hur intressant ämnet 
är. Det finns både roliga och tråkiga delar inom kemin. 

B 1 Intressant att veta varför saker fungerar som de gör. 2 Det är intressant. 
C 3 Det är intressant men det är också ganska mycket som 

jag inte tycker intresserar mig. 
3 Jag ser inget större nöje i att läsa kemi, men det är inte 

sämre än andra skolämnen. 
D 1 Det är roligt att labborera. 1 För att det är intressant och det är roligt att lära sig mer 

om kemi. 
E 3 För mycket teori, ganska enformiga labbar. 3 För mycket teori, för högt tempo. 
F 2  3 Det är inte mitt största intresse.  
G 2 Det är inte lika mycket svårt som språk. 2 Ibland får man göra roliga saker. 
H 3 Inte är det väl speciellt kul. 4 Det är trist, var roligare tidigare. 
K    Det är för mycket teori, och för högt studietempo, det 

känns som att man inte hinner förstå/göra allt. 
L    Kemi känns ganska segt bitvis eftersom att man ältar 

samma saker hela tiden och byter bara namn på dessa 
tex elektronövergång byter namn till oxidation/ 
reduktion. 

M 2 Ganska kul, beror lite på vad man behandlar i kemin.  Vissa saker e kul men de flesta är mindre roliga och 
kanske då intressanta istället. 

N 2 Det är kul, men ibland blir det lite väl invecklat och 
komplicerat. 

2 Det är kul oftast. Men iblan blir det alldeles för 
invecklat. Då är det ju å andra sidan ännu roligare om 
man lär sig behärska det. 

O 2 Det är intressant och man lär sig roliga saker. 
Dessutom är det ganska ”logiskt”. 

2 Kemi är oftast ganska kul, men ibland, som med allt 
annat, gör man tråkigare saker. 

P 1 Jag tycker att det är intressant att läsa och lära sig om 
hur allt fungerar. Det är roligt att laborera också. 

1 Det är roligt, men det beror också på vad man gör. Det 
är roligt att göra experiment. 

Q 2 Jag tycker att det är mer intressant än roligt. 2 Jag tycker att det är roligt med kemi för det mesta. När 
det blir svårt och jag inte förstår blir det mer jobbigt än 
kul. 

R 2 Det är ibland roligt att labba. 2 Det är ganska intressant, men jobbigt, som det mesta i 
skolan. 

S 2 Det är väl olika. Vissa saker är roligare än andra. 3 Det är ju inte speciellt roligt men intressant är det för 
det mesta. 

T 2 Ingenting är alltid kul. 2  
U 2 Finns mycket annat som är så tråkigt. Jag känner att 

jag hänger med och förstår och då blir det kul. 
2  

V 2 Intressant, förklarar saker som rör oss i vardagen o så.  3 Det är roligt att ha kunskap i kemi, men inte att skaffa 
den. 

X 2 Rätt intressant, logiskt, gäller bara att förstå det. 3 Det är inget jag känner för att göra en fredagkväll 
direkt. Det är helt okej, men knappast ”kul”. 

Y 2 Jag tycker att kemi är ganska roligt. Det är ett av de 
roligare ämnena. Men jag tar inte alt. 1 eftersom det 
inte är bara roligt.  

2 Det är ett av de roligare ämnena, men samtidigt kan det 
vara jobbigt också.  

Z 2 Det kan vara intressant men oftast är det så många nya 
begrepp och regler så man måste jämt vara på alerten, 
vilket i längden är lite jobbigt. 

2 Ibland kan det gå för snabbt o man hinner inte smälta 
det nya. 
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Fråga 2 Kemi är intressant. 
Person Svar Enkät 1 Svar Enkät 2 

A 2  1 Man kan djupare förstå varför saker händer runt 
omkring oss. 

B 1 Intressant att veta varför saker fungerar som de gör 1 Det är kul att veta hur saker fungerar. 
C 2 Man lär sig mycket. 2 Kemi finns i allt omkring os det gör kemiläsningen lite 

intressantare. 
D  För att man lär sig mycket. 1 För att det är roligt och det finns mycket att lära sig om. 
E 2 Intressant för att man förstår hur och varför det är som 

det är. 
2  

F 2  3  
G 2 Man förstår varför vissa saker är som de är. 2 Ibland får man göra något intressant. 
H  Ibland är det väl intressant tex sånt som finns i vår 

närhet. 
3 Kan vara intressant ibland. 

K    Det beror på vilket område man jobbar om. Och hur det 
läggs upp från lärarens sida. 

L   2 Ja det är intressant eftersom att man får lära sig om de 
olika ämnenas sammansättning. 

M 2 Vissa saker är inte så intressanta men många är det. 2 Vissa saker är intressant andra inte. 

N 1 Definitivt, nästan allt har att göra med kemi och ändå 
är det så små partiklar. 

2 Det beror ju lite på vad man jobbar med men oftast är 
det intressant. 

O 2 Jag tycker att det är rätt intressant, men inget man 
använder så ofta i vardagliga livet, men det kan ändå 
vara roligt att kunna förklara vissa fenomen i livet. 

2 Kemi är ganska intressant, fast ibland gör man saker 
som är mindre intressanta. 

P 1 Det är intressant att lära sig hur allt fungerar och vad 
som händer. 

1 Det är intressant att få veta hur allting fungerar. 

Q 2 Jag tycker det är intressant att veta hur saker fungerar 
och är uppbyggda. Men samtidigt är det ett tungt 
ämne, det vi läser nu är nya saker, det blir mycket att 
hålla i huvudet. 

1 Jag tycker att det är intressant att veta hur saker är 
uppbyggda och att få förståelse för varför det är så. 

R 2 Ja ibland, men ibland blir det tråkigt. 2 Kemi är ganska intressant, men det blir tråkigt i 
längden. 

S 1 Det är mycket intressan att ta reda på hur saker 
verkligen fungerar. 

1 Absolut. 

T 1  1 I kemi får man ofta svar på vardagliga företeelser som 
man länge undrat över. 

U 2 Kemi är så mycket i våran vardag. Man förstår lättare 
problem. Sen är det alltid kul att glänsa med 
kunskaperna inför andra kompisar. 

2  

V 1 Intressant, förklarar saker som rör oss i vardagen o så.  2 Det finns mycket som kan förklaras med hjälp av kemi 
o kan kopplas in i vardagen. 

X 1 Kemi rör allting, även i det dagliga livet. 2 Det kan vara intressant att se och förstå hur allt hänger 
ihop och flätas samman. 

Y 2 För att vara ett skolämne är det ganska intressant, men 
jag vet inte riktigt varför.  

2 Kemi är ett ganska intressant ämne, åtminstone många 
av de områden man arbetar med.  

Z 2 Det kan vara intressant men oftast är det så många nya 
begrepp och regler så man måste jämt vara på alerten, 
vilket i längden är lite jobbigt. 

2 Man får veta bakgrunden till vardagliga händelser. Vad 
som händer etc. 
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Fråga 3 För min del räcker det att få betyget godkänt i Kemi A. 
Person Svar Enkät 1 

A 4 Man behöver förkunskaper till Kemi B. 
B 4 G i Kemi A existerar inte för mig. Därför att det är ett ämne som är roligt och jag har ganska lätt för det. 
C 3 Satsar på högre. 
D 4 Jag vill ha så bra betyg som möjligt. För att det är roligt och intressant. 
E 4 Min entusiasm för skolan är inte stor men jag tänker inte ge mig efter så många års lidanden. Jag läser kemi för att skolan 

tvingar mig, men om jag ändå måste göra det försöker jag förstå så mycket som möjligt. 
F 3 Det är inte svårt att få högre. 
G 4 Jag vill ha MVG. 
H 4 Absolut inte! Jag vill gärna ha högre än G annars blir jag lack! 
K   
L   
M 4 MVG!!! 

N 4 Jag skulle bli missnöjd om jag bara fick G, jag tycker att jag ligger på en högre nivå. Jag tycker att kemi är ett ämne som 
jag kan fixa VG i. Dels tycker jag att det är kul, så jag tycker det borde gå. 

O 4 Jag vill satsa högre. Jag tror jag kan klara mer. 
P 3 Egentligen räcker det med godkänt, men jag vill försöka att få bättre betyg. Det är bra att ha när jag söker vidare till 

universitetet och söker jobb. 
Q 3 Jag skulle nog bli besviken om jag inte får mer än G, eftersom jag försöker göra mitt bästa hela tiden (oftast i alla fall). 

Jag siktar helt klart på att få högre betyg än G, jag gör det bästa jag kan. Sen är det ju en annan sak om jag faktiskt inte 
kan bättre än G. 

R 4 Jag vill ha högre betyg än så. Jag läser det för att få behörighet, inte för att få bra betyg, kursen ska ju läsas. 
S 3 Vet att jag kan mer och satsar därför på ett högre betyg. 
T 3 När jag gör mitt bästa, räcker det i regel till mer än G, och jag gör nästan alltid mitt bästa. 
U 4 Jag anser mig överstiga betyget godkänt. Jag lägger ner alldeles för mycket tid på kemi för att ”bara” få godkänt. Jag 

läser kemi för att det ingår i min skolgång, men jag vill få högre än godkänt. 
V 3 Eftersom jag tycker det är så intressant så vill jag ha ett högre betyg. Läser kursen för att få behörighet. 
X 4 Jag vill ha MVG. Helt enkelt. 
Y 4 Det är kanske iinte katastrof att ”bara” få godkänt, men jag satsar på högre betyg. 
Z 4 Jag har högre mål än så. Jag läser ju inte kemi för att få bra betyg. Jag läser för att lära mig o för att bredda mina 

kunskaper. 
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Fråga 4 Jag kommer att ha nytta av kemi i framtiden. 
Person Svar Enkät 1 Svar Enkät 2 

A  Kemi har man alltid nytta av i vardagen.  Det beror helt på vilket yrke jag väljer. Dessutom är 
kemi inte absolut NÖDVÄNDIGT att kunna i 
vardagen. Men visst, allt man lär sig har man nytta av 
på ett eller annat sätt… 

B 2 Jag kommer kanske att jobba inom kemin. 1 Kommer förmodligen att jobba med något kemiyrke. 
C 3  1 Det kommer jag säkert att ha. 
D 2 Det beror dels på vilket yrke man har eller var man 

befinner sig. 
3 Det beror på vilket yrke eller vilken utbildning man 

får. 
E 2 Man vet aldrig vad framtiden håller för en. 3 Jag kan inte veta vad framtiden håller för mig, men det 

arbetet jag drömmer om  har inte mycket kemi i sig. 
F  Beror på mitt yrke. 3  
G 2 Kanske får ett sådant jobb.  Vet ej. 
H 2 Kanske, beror på yrkesval! 4 Det har jag svårt att tänka mig. 
K   2 Jag tror inte att jag kommer att jobba inom något yrke 

som är kemiskt, men allt är ju bra att kunna även om 
det bara är grunderna. 

L   2 Möjligen om jag via arbete råkar hamna i en situation 
där kemi kan vara nyttigt. 

M 1 Kemi behövs i vardan och finns överallt. Sen lär jag 
nog studera på universitet och då kanske kemi. 

  

N 2 Jag har egentligen ingen aning om vad jag ska syssla 
med, men kemi är så pass omfattande att jag borde ha 
nytta av det. 

2 Det är ju inte alls säkert. Men förmodligen på hög-
skolan, om inte annat har jag väl nytta av det om jag 
skulle baka någon gång. Kemi är ju mycket mer än 
man oftast tror, så förmodligen har jag nytta av det. 

O 2 Jag tror inte att jag kommer att arbeta med kemi, men 
kanske… Dessutom behövs det i studierna. 

3 Om jag ska läsa något som har med kemi att göra i 
framtiden så kommer jag att ha nytta av det. Däremot 
är det nog inget jag använder i vardagslivet. 

P 2 Det beror på vad jag kommer att läsa för utbildning på 
universitetet. 

1 När jag fortsätter mina studier har jag väldigt nytta av 
kemin från gymnasiet. Det är också bra att förstå hur 
allting fungerar. 

Q  Det har jag ingen aning oom! Jag tror inte att jag 
kommer att jobba inom kemi-området, men det vet jag 
inte än. Om inte annat kan jag väl hjälpa mina barn 
med deras läxor. 

2 Jag vet ännu inte vad jag kommer att studera i 
framtiden eller vad jag kommer att jobba med – men 
det finns ju alltid en chans att det kommer att ha med 
kemi att göra. 

R 2 Kanske, kemi är alltid nyttigt, men jag vet inte vad jag 
vill jobba med. 

2 Förmodligen behöver man kemi o vilket jobb man än 
har. 

S 2 Kanske, men jag vet inte vad jag vill jobba med. 1 Det är mycket i livet som handlar om kemi. 
T 2 Jag vet inte vad jag kommer att syssla med i framtiden, 

men kanske blir det något med kemi. 
2 Jag vet ju inte om jag kommer att jobba med någonting 

som har med kemi att göra, men om man kan lite kemi 
har man ju i alla fall bättre förståelse för t ex hur 
försurning påverkar miljön osv. 

U 2 Beror på vad jag blir, men vardagskemin kommer jag 
att ha nytta av. 

2  

V 1 Allmänbildning är bra! 2 Det är alltid bra med allmänbildning. 
X 1 Det är alltid aktuellt. 2 Beror väl på vad jag vill inrikta mig på. Sen är det ju 

lite allmänbildning också. 
Y 2 Ja, i mina studier kommer jag säkert att ha nytta av det 

om jag fortsätter med studier i liknande ämnen. Men i 
vardagslivet vet jag inte. 

3 Om jag ska studera vidare med något inriktat på kemi 
är det naturligtvis nyttigt. Om jag studerar något 
”liknande” kanske jag också har nytta av det. Men inte 
i vardagslivet. 

Z 2 Beror på vilket yrke jag väljer. Men grunderna är alltid 
bra att kunna för allmänbildningens skull. 

3 Det beror på vad jag väljer för yrke.  
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Fråga 5 Jag förstår inte vad man har för nytta av kemi i verkliga livet. 
Person Svar Enkät 1 Svar Enkät 2 

A 3 Kemi är antagligen ingenting man måste använda sig 
av. Det kan däremot underlätta, speciellt när man vill 
veta vad man stoppar i sig för föda.  

3 Man kan visst ha stor nytta av kemin, främst inom 
matlagning och andra praktiska områden. (+ man 
förstår innehållsdeklarationen på matvaror). 

B 4 Alla behöver enkla kemikunskaper på ett enklare plan 
eftersom kemin finns i mycket av det vi gör 

4 Kemin finns nästan överallt. 

C 2  3 Det är säkert bra att kunna. 
D 4 Kemi har ju nytta även när man lagar mat. 3 Det beror ju på vilket yrke eller vilken utbildning man 

får. 
E 4 Kemi är viktigt för t ex medicin. Kemi finns i vardagen 

överallt. 
4 Kemi är viktigt man förstår mer om ämnens 

egenskaper osv. De som är intresserade får hålla på 
med det, själv är jag måttligt intresserad. 

F 3  2  
G 2 Inte så många jobb där man behöver kunna kemi. 3 Beror på vad man får för jobb. 
H 3 Vissa saker är lite svåra att förstå vad man ska ha för 

användning av. Ofta är det lätt att förstå meningen med 
kemi. 

3 Är man kemist eller liknande kan man väl ha nytta av 
kemin, annars vet jag inte vad det ska vara bra för. 

K   4  
L   3 Det är alltid bra med kunskaper om det mesta även om 

man aldrig råkar i en situation där man verkligen 
behöver använda sig av de.  

M 4 Men kemin finns ju typ överallt. Mycket inom 
industrin. 

4  

N 3 Alla använder kemi på något sätt. Men å andra sidan: 
ska du sitta i kassan på Kvantum kanske du inte 
behöver kunna räkna med mol och sånt. Men det är ju 
inte precis något jag strävar efter. 

3 Kanske jag inte kommer att ha nytta av kemin just i 
mitt arbete, men det är mycket mer än vad man tror. Är 
man bra på kemi förstår man mer och blir mer 
allmänbildad. 

O 3 Jag tror man kan ha ganska stor nytta av kemi i vissa 
situationer, men inte alltid. 

3 Jag tror nog att man kan ha nytta av kemin många 
gånger för att förstå olika saker. Däremot tror jag inte 
att det är något jag använder direkt i vardagliga 
situationer.  

P 3 Det är bra att veta hur allt fungerar. 3 Det är bra att lära sig, då förstår man hur allting hänger 
ihop. T ex under temaarbetet har jag lärt mig hur olika 
saker fungerar. Det är bra allmänbildning.  

Q 4 Det ”vidgar nya vyer” och man kan ju få ett intresse av 
det så man hittar ett kul jobb. Jag tycker delvis att det 
beror på vilket yrke man har 

4 Kemi är bra att ha med sig i framtiden, om inte annat 
så är det bra allmänbildning. 

R 2 Det är väl bra vid forskning. 3 Man kan ha nytta av kemi vid framtida studier eller i 
ett yrke, men det är väl inte så ofta i hemmet 

S 4 Såklart det finns mycket nytta med kemi. Det mesta i 
livet bygger ju egentligen på det. 

4 Såklart man kommer ha nytta av kemin. 

T 4 Kemi är användbart både inom industri och sjukvård.  4  
U 4 Mycket runt omkring oss är ju kemi! 4  
V 1 Förstå saker senare som har grund i kemin.  Det beror ju vad man vill bli i framtiden, men som 

sagt: allmänbildning är bra. 
X 4 Hjälper dig att förstå och ta hänsyn till många olika 

aspekter i det vardagliga livet. 
4 Självklart har man nytta av det. Det är ju  

allmänbildning (iaf på den här nivån). 
Y 2 Man kan ju ha en viss nytta av kemin i vardagen men 

det kan man nog egentligen klara sig utan. 
2 Nog kan man ha nytta av kemin i vissa situationer, 

men man klarar sig nog bra utan också. 
Z 4 Kemi finns överallt. T ex nya material, läkemedel, etc. 3 Inom vissa yrken är kemi viktigt. 
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Fråga 6 Det här temaarbetet har gjort mig mer intresserad av kemi. 
Person Svar Enkät 2 

A 1 Intressant att jobba om någonting man själv väljer. 
B 2 Det har varken gjort mig mer eller mindre intresserad. 
C 3  
D 2 Det var kul att veta vilken roll kemin spelar i vardagslivet. 
E 3 Det har varit ett helt vanligt kemiarbete fast mer intressant i det att man såg vad det handlade om. 
F 3  
G 3 Det jag jobbade om har varit intressant men jag är inte mer intresserad av andra saker. 
H 4 Nä, det tycker jag inte. 
K 2 Det är kul att se när/hur kemin används i samhället. 
L 3 Intresset är redan nog stort men insatserna för små. 
M 3  

N 2 Kan inte riktigt ta ställning till frågan. Kemin blev ju svårare men även intressantare. 
O 3 Jag tycker nog inte jag har blivit mer intresserad än förut. 
P 4 Mitt intresse är likadant som förut. 
Q 4 Mitt intresse för kemi har varit oförändrat – det har varken blivit större eller mindre. 
R 3 Att göra labben var ganska intressant, men det har nog inte gjort mig mer intresserad. 
S 2 Ganska mycket. Det är roligt att ta reda på saker som man verkligen har nytta av i verkliga livet. 
T  Varken mer eller mindre. 
U 4 Jag var bara irriterad av att vi arbetade med projektet istället för att läsa o räkna i boken och jobba på det som var svårt. 
V 4 För mig är detta sätt att lära mig kemi helt fel o jag tyckte inte det var roligt. 
X 4 Har bara inte gjort det, jag vet inte varför. 
Y 3 Det har inte gjort mig mer intresserad, men inte mindre heller. 
Z 2 Vet inte om jag är mer intresserad, men det var skönt att få bryta från boken. 
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Fråga 7  Vad har varit roligast med temaarbetet? 
Person Enkät 2 

A Själva laborationerna var intressanta. 
B Kul med något annorlunda. 
C Chipsen. 
D Man har fått lära sig ganska mycket nytt och man förstod bättre vad man nyss hade gått igenom under lektionerna. 
E Redovisningen när man fick se vad som sker i verkligheten och inte bara på pappret. Jag har fått se hur bomullskrut fungerar. 
F Redovisningen. 
G Labben. Man fick se hur det vi jobbade om fungerar. 
H Att man fick välja ganska fritt, det är bra. Att få äta chips och dricka kola under visningen… Bra! 
K Nej det har kännts som om jag har hamnat mer efter. Och det känns också som om det har tagit tid från repetition till riksprovet. 

Någonting som jag verkligen behöver. 
L Lära sig tillverka tändstickor. Hur det fungerar rent allmänt. 
M Labben var roligast och när man fick se på de andra gruppernas grejjer. 

N Det var kul att göra något annorlunda. Konferensen var ju ett plus, det var trevligt. 
O Att vi fick styra själva över vad vi skulle läsa och fördjupa oss i. 
P Det roligaste var konferensen när vi fick gå runt och se på de andras arbeten. Då fick jag lära mig flera saker. Naturligtvis var 

godiset och chipsen också roligt. 
Q Det roligaste har varit att fördjupa sig i en sak, och förstå vad som sker kemisk väg. 
R Det var ganska kul att göra labben, och att alla gjorde olika saker. 
S Redovisningen. Det var roligt att berätta och visa att man verkligen visste vad man pratade om för de andra som inte visste 

någonting. 
T Man har fått en ganska djup förståelse för det man själv har studerat. Ska man förklara någonting för andra måste man ju själv 

förstå det ganska bra.  
U Konfrensen med jodis. 
V Att göra något annat än bara läsa i boka. 
X Att också under kemin få ägna sig åt ”eget arbete”. (Och självklart chipsen!) Dock ett minus att det kändes som slöseri med tid. 
Y Att få välja vad man ska jobba med och att labba. 
Z Friheten att jobba när man vill. Det finns ofta mycket annat som man måste göra. 

 



 

 

Bilaga 5 
8(11)  

Fråga 8 Vad har varit tråkigast med temaarbetet? 
Person Enkät 2 

A Att skriva är alltid tråkigt. 
B Lite enformigt och ointressant att jobba med en speciell sak. 
C Vet ej. 
D Dåligt samarbete. 
E Stressen, ändast 2 lektionstimmar att göra klart, vi fick ingen chocklad. 
F . 
G Skriva arbetet. 
H Alla överkursgrejer. 
K Att ni inte hade choklad att bjuda på. Nej jag tror att redovisningen skulle kunna ha skötts på ett annat sätt. 
L Att försöket misslyckades. 
M Att söka faktan. 

N Det som bekymrade mig mest är att jag inte är så säker på kapitlena som jag skulle vilja vara. 
O Vårt område passade inte riktigt in i det vi skulle lära oss egentligen viket gjorde att det blev lite svårt. Vi larde oss kanske inte 

så mycket som hade att göra ”med saken”. 
P Jag tycker inte det har varit något tråkigt, inte något jag kommer på nu.  
Q Jag tycker att det varit roligt, kommer inte på något som varit direkt tråkigt. 
R Det var jobbigt att vi inte fick så mycket tid till planschen. 
S Att sätta igång allting och att få det att ”rulla”. Det kändes lite tungt och då blev det tråkigt också. 
T Det gick kanske lite onödigt mycket tid till arbetet med att göra en fin plansch. 
U Att det har känts som att jag slösat min tid. Jag skulle lära mig och det gjorde jag. Om nu det var viktigast hade man kunnat skita 

i planschen o redovisningen. 
V Att nästan allt har man varit tvungen att göra på fritiden o att vi dessutom har haft vanliga läxor samtidigt. 
X Att det har kännts som slöseri med dyrbar pluggtid inför riksprovet. 
Y Det kändes lite svårt och ”luddigt” i början. Dessutom känns det som att just mitt arbetsområde inte riktigt hörde ihop med det vi 

arbetar med (kapitlen) utan istället något annat. 
Z Lite för mycket jobb hemma, då många lektioner ägnades till genomgångar. 

 
Fråga 9 Vad har varit intressantast med temaarbetet? 
Person Enkät 2 

A Själva laborationerna var intressanta. 
B Lära sig mer ingående om någonting. 
C Att utföra labben och sedan läsa om vad som hänt. 
D Att man har fått ha nytta av det man gått igenom under lektionerna. 
E Jag har fått veta grunderna i kopparframställning. 
F Se på andras redovisningar. 
G Labben. Man fick se hur det vi jobbade om fungerar. 
H Få jobba med nått intressant. 
K Att man får se när kemi används i samhället. 
L Helheten. 
M Att få veta hur saker funkar. 

N Lärt sig teorin bakom ett batteri. Det var rätt intressant. 
O Det var ett rätt intressant arbetsområde, att få lära sig något man annars inte förstått så grundligt. 
P Att lära sig om sitt område och andras. 
Q Det har varit intressant att lära sig om vårt arbete, vi har gjort det på ett intressant sätt. 
R Det var ganska intressant att få veta vad de andra har gjort. 
S Allt blev mer intressant när man började första hur det funkade. 
T Det mest intressanta var att det gav förståelse också för det som de andra sysslat med. 
U Att lära sig varför reaktioner sker, alltid kul att veta. 
V Om jag ska vara ärlig så måste jag säga ingenting. 
X Att se alla andras arbeten. 
Y Det var intressant att veta lite mer om kemiska processer i vardagen. 
Z Att resonera själv med boken som underlag o experimentet som utgångspunkt. 
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Fråga 10 Vad har varit ointressantast med temaarbetet? 
Person Enkät 2 

A Ingenting faktiskt. 
B Lite enformigt och ointressant att jobba med en speciell sak. 
C Vet int. 
D Alla dom krångliga formlerna. 
E Skriva plansch. 
F  
G Kommer inte på nåt. 
H Alla överkursgrejer. 
K Att man bara fick hålla på om kap 8 och 12 och inte fick ta me annat. 
L Helheten. 
M  

N ? Det mesta var rätt intressant. 
O Det som inte hörde till ”saken” va inte så intressant. Vi jobbade med det som inte hörde till kapitlen. 
P Inget jag kommer på nu. 
Q Inget har varit speciellt ointressant. 
R Vet ej. 
S Svåra ”universitet” böcker om kemi. Då fattar man inte någonting. 
T Ingenting. 
U Typ att läsa om alla överkursgrerjjer som man sedan glömmer bort. 
V  
X  
Y En del delar av det kändes irrelevant. Dessutom var det ibland som att vi jobbade med annat än vi egentligen håller på med. 
Z  

 
Fråga 11 Vad har varit svårast med det tematiska arbetssättet? 
Person Enkät 2 

A Tidspressen. 
B Att tvinga sig själv att lära sig allt annat viktigt. 
C Inget specielt. 
D  
E Kort tid. 
F Vet ej. 
G Lite tid. 
H Att veta om man gjort rätt! Vi fick ju inte arbetet rättat… 
K Att komma igång. 
L Att inte ha den kontroll man vill ha över det man gör. 
M Att veta om man gjort rätt. 

N Det var inte så värst svårt. Kanske var det lite svårt att veta vad man skulle ha med på planschen. 
O Att tillgodogöra sig de andras fakta + att komma igång. 
P Vet ej. 
Q Att få in mycket kemi på ett bra sätt. 
R Vet ej. 
S Hitta bra fakta och sammanställa det. 
T Ibland kändes det som att det blev en dubbeluppgift, när man samtidigt skulle lära sig kapitlen i boken, för just vårat område 

täckte inte in alla begrepp. 
U Att hålla sig lugn när man höll på att dö av irritation. 
V Att veta vad man ska skriva om. 
X Att få motivation att arbeta. 
Y Att komma igång och att veta hur man skulle göra. 
Z Att veta vad man ska få fram. 
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Fråga 12 Finns det något positivt med det tematiska arbetssättet? 
Person Enkät 2 

A På grund av att alla har olika intressen blir det en väldig spridning mellan arbetsområdena. Man får lära sig olika saker. 
B Jag föredrar det vanliga arbetssättet. 
C Jao det är kul att arbeta tillsammans i grupp. 
D  
E Ja, arbete i grupp gör att man förstår bättre. 
F Det är roligare. 
G Labben. 
H Hmm… Nja… Tror inte det… 
K Att man får en chans att se hur det man har läst används i verkligheten. 
L Ja, sammarbete är alltid bra att begripa sig på. 
M Kanske men personligen så tycker jag att man lär sig mer om man arbetar som vanligt. 

N Omväxling + kunskaper. 
O Att man får välja själv mer än vanligt, det blir mer fritt. Det kan vara intressant att fördjupa sig i ngt. 
P Det är roligt att göra något annorlunda än det traditionella sättet. 
Q Det blir en rolig omväxling till att bara sitta och läsa ur boken, man blir mer aktiverad själv. 
R Det ger variation i arbetet. 
S Det är alltid bra att få göra någonting annorlunda, och temaarbetet gav en inblick i det ”riktiga” kemiska livet. 
T Man får lite omväxling i det traditionella undervisningssättet, och det är nog viktigt för att hålla uppe motivationen. 
U NEJ, det slösar bara med dyrbar tid. Vi får ju hetsa som fan inför slutprovet, oavsätt vad ni säger. 
V Inte för mig. 
X Inte i vår nuvarande situation, nej. 
Y Att det blir mer valfrihet och att man får öva på att jobba självständigt. 
Z Man kan fördjupa sig. 
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Fråga 13 Finns det något negativt med det tematiska arbetssättet? 
Person Enkät 2 

A Nej, inget speciellt. 
B Man missar kunskaper om andra saker. 
C Man kanske inte lär sig lika mycket som om man arbetar eskiljt. 
D  
E Kort tid. 
F Man kan inte lära sig lika mycket. 
G Lite tid. 
H Man hinner kanske inte göra allt man behöver göra i boken. 
K Att det tar tid från det att vissa specialiserar sej på ett område medans andra blir bra på ett annat. 
L Osjälvständigt. 
M Jag tycker att man lär sig mindre. 

N Att vi fick så lite tid till kapitlena och räkneuppgifterna. 
O För mycket tid går till annat än själva kemin, vilket hade känts ok om vi inte hade haft ett slutprov sen. Det kändes lite svårt att 

lära sig allt, på minikonferensen kunde man inte lära sig så mycket om de andras. Det blir svårt med rättvisa betyg efter att ha 
ställt bara några muntliga frågor. 

P Man kanske inte pluggar på samma sätt som om vi hade haft prov. Även om jag har löst uppgifter och läst i kemiboken kanske 
inte alla gör det. Annars vet jag inte något speciellt. 

Q Man lär sig kanske inte lika mycket om det man inte arbetar med. 
R Det hade varit bättre om vi hade jobbat på vanligt sätt, man lär sig mer då, och det stundar ett riksprov i kemi. 
S Man lär sig mindre under samma antal vekor än om man skulle ha jobbat på vanligt sätt (läsa, räkna, genomgångar) 
T Onödigt mycket tid och kraft går åt till presentationen istället för inlärning. 
U Slösar dyrbar tid, man lär sig ändå inte vad de andra har jobbat om. 
V Det känns som om jag missat en del kunskap från de kapitlerna. 
X Ja, det slösar. 
Y Det går åt mycket tid till annat än själva arbetet. Det kan ibland kännas lite diffust och svårt att veta vad man ska göra. Det 

känns som att man inte lärt sig allt inom området vi jobbar med (i boken) utan bara en liten del, för det går inte att lära sig 
genom att andra presenterar sitt arbete. Det är svårt att ge rättvisa betyg. 

Z Kan bli rätt slött. Lite gjort. 
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Enskilda elevers uppfattning om temaarbetet. 

Fråga A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z 

7 
Roligast 

x o ö f r v r x s  v b x o r s b r f b x r f ö o s s x s 

8 
Tråkigast 

a a  g t  a v ö x a m m   t a a a t m i 
m 

t 

9 
Intressantast 

x f f x f v b f x s v f f f f b f f b f b f f  b v f 

10 
Ointressantast 

 a  f a   v ö f   v    ö  v   v  

11 
Svårast 

t m   t  t i a ö i i a b  a  a t ö i a a  i i 

12 
Positivt 

b  g  g ö x  v g  o f s f o o o o v o    s f 

13 
Negativt 

 m m  t m t m m ö m t m
ö 

m m m m m m m m m 
i 

m 

Teckenförklaring: a= arbetet, (t ex skriva, söka fakta, komma igång), b= bredden på kunskaper, f=förståelse och fördjupning, g=grupparbete, 
i=instruktioner (vad ska göras och hur), m=missad kunskap, o=omväxling, r=redovisningen, s=självständighet (frihet att välja själv), 
t=tidspress och hemarbete, v=verklighetsanknytningen, x=experimentet, laborationen, ö=övrigt (t ex chips, betygssättning). 
 




