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Syftet med undersökningen var att komma fram till hur man med hjälp av 
laborationer kan entusiasmera elever till att bli intresserade av kemi. 
Undersökningen utfördes i form av en enkät bland elever på gymnasiet (år 1-3). 
Enkäten hade en öppen struktur med dels öppna frågor men även frågor med 
flervalsalternativ. Elevsvaren har sammanställts i kategorier och diskuteras utifrån 
aktuell forskning. Resultatet visade att gymnasieeleverna efterfrågar laborationer 
med tydlig koppling till vardagen. De efterfrågar också en tydlig koppling mellan 
teori och laboration. Eleverna gav också uttryck för att det är viktigt med kunskaper i 
kemi för att påverka utvecklingen i framtiden samt kunna granska vad som skrivs och 
sägs i media. En slutsats av undersökningen är att man i elevgruppen finner elever 
med en inställning som tyder på att kemi anses som viktigt, men att man som lärare 
måste koppla laborationerna till såväl elevernas vardag som till teorin. Det innebär 
att en laboration om t.ex. syror och baser kan leda till att eleven lär sig såväl om 
försurning som om den mer teoretiska delen av kemin. För att sådana laborationer 
ska bli genomförbara krävs det noggrann förberedelse av läraren. Det är också viktigt 
i samband med laborationer att det förs diskussioner kring experimentets slutsats så 
att eleven med hjälp av t.ex. laborationen om syror och baser kan förklara försurning 
och hur det påverkar naturen, men även få stöd i sin teoretiska förståelse för syra-
basreaktioner. På så sätt kan eleven använda sig av sin nyvunna kunskap från 
laborationen i ett större sammanhang. 
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1. Inledning 

Under min utbildning har jag ständigt funderat på hur man kan motivera och 
entusiasmera eleverna till att bli mer intresserade av kemi. Det är ett av de NO-
ämnen som eleverna tycker är svårt och tråkigt. Enligt Helldén, Lindahl och Redfors 
(2005) visar forskningen på att naturvetenskapliga frågor inte är så implementerat 
bland människor idag. Det medför då att ungdomars attityd mot naturvetenskap 
också påverkas menar författarna. Därför har man på senare år tagit upp 
naturvetenskapens framtid på politisk och samhällelig nivå med tanke på att färre 
och färre elever söker till gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program 
skriver författarna. Kemiundervisningen innehåller dels experiment dels diverse 
förklaringsmodeller på begrepp och teorier som inte intresserar alla elever vare sig 
det är killar eller tjejer. För att fånga elevernas intresse krävs kreativitet, variation 
och en verklighetsförankrad undervisning. Många elever av idag är vana att det de 
gör i sin vardag självklart är roligt, intresseväckande och spännande därför kallar jag 
dem för lustbarn. Det finns ganska många lustbarn i skolan idag vilket ställer högre 
krav på läraren. I och med det blir det tufft att tillfredsställa elevers självklara behov 
av att allt de ställs inför ska vara just roligt, spännande och intresseväckande. För att 
kunna uppnå detta i skolan så krävs det både resurser och mer tid.  

Kemi handlar självklart inte endast om att göra experiment utan eleven ska också 
förstå teorin bakom experimenten. Därför anser jag att det är viktigt att eleverna får 
göra praktiska och konkreta experiment som leder till förståelse för teorin. Jag blev 
intresserad av kemi på högstadiet då jag hade en inspirerande lärare som ofta 
demonstrerade försök. Vi fick utföra många olika laborationer som jag tror är 
anledningen till min positiva inställning till ämnet kemi. För att få en sådan 
inställning hos eleverna så kan det vara experiment som t.ex. att permanenta en 
hårslinga och sedan diskutera kemin bakom den. Ett experiment som visar hur 
miljön påverkas av bilens avgaser eller en laboration där eleven får testa några 
utvalda ämnens reaktion med andra ämnen som får eleven att förstå varför det inte 
är bra att elda t.ex. plast. Om eleven gör sådana experiment så kan den lättare känna 
nyttan med experimentet samt kunna föra en argumentation till varför man ska välja 
att göra på det ena eller andra sättet.  

För att man som lärare ska lyckas med detta så krävs det att man lyckas påverka 
elevernas inställning. Ett sätt för att lyckas höja elevernas intresse för kemi är att ta 
hjälp av laborationer. Det är då viktigt att experimenten är verklighetsförankrade 
som till exempel varför heliumballonger flyger  så enkelt i luften och varför pratar 
man konstigt när man andas in helium. Experimenten ska vara utformade så att 
eleverna vill ta reda på mer för att finna en lösning, det vill säga skapa ett intresse att 
söka vidare.  

Eftersom att mitt syfte handlar om hur man med hjälp av laborationer kan väcka 
intresse för kemi så delar jag gärna med mig av en egen erfarenhet i klassrummet då 
min sjua genomförde laborationen ” Vad finns i bägarna?”. Den handlade om att 
gissa vad som fanns i bägaren med hjälp av olika egenskaper för ämnen (t.ex. 
konsistens, färg och lukt). I en av bägarna fanns det potatismjöl och i den andra 
fanns det vaniljsocker. Alla elever undersökte innehållet i bägarna. Sen fick eleverna 
skriva ner vilka egenskaper dessa ämnen hade samt hur de gjorde för att komma 
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fram till vad det var för ämne. Denna enkla laboration ledde till att en elev gissade på 
att det var potatismjöl men ville försäkra sig om att det var det genom att blanda det 
med vatten. Nu hade jag inte tänkt mig att detta önskemål skulle komma men jag lät 
eleven testa. Eleverna var mycket nöjda och glada med denna lektion för den blev så 
rolig tyckte dem. Jag var inte sen med att slänga ut en liten läxa åt dem. Ta reda på 
varför det blev som det blev med potatismjöl och vatten. Jag har aldrig haft så många 
elever som har lämnat in redovisningar på detta roliga experiment, jag tror inte ens 
en gång att dem uppfattade uppgiften som en läxa. Hemligheten tror jag var att jag 
som lärare släppte den planerade lektionen och lät eleverna prata och diskutera och 
helt enkelt leka med varandra, för dem kommer aldrig glömma när de ”geggade” med 
potatismjöl och vatten. För att lyckas med en sådan här reaktion från en klass krävs 
det att laborationerna är utformade på sådant sätt att de fångar och entusiasmerar 
eleverna.  
 
Hur kommer det sig att det beskrivna experimentet är ett som eleverna kommer 
ihåg? Vad ägde rum och hur kunde det vara intressant att gegga med potatismjöl?  
”Potatismjölgegget” visade på att det var ett experiment som gjorde att eleverna blev 
intresserade av varför det blev som det blev.  

 

2. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur man i kemiundervisningen kan 
genomföra experiment-/laborationsinriktad undervisning så att den blir 
intresseväckande och fångar eleven.  

 

3. Frågeställningar 

Om man som lärare ska väcka elevens intresse för kemi, vad är då enligt eleverna 
viktigt att tänka på i samband med laborationer i kemiundervisningen? 
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4. Litteratur/tidigare forskning 

4.1 Attityder/intresse  
 
Forskning visar att det finns en stor okunnighet bland människor beträffande 
naturvetenskapliga frågor (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005). Ungdomars attityd 
gentemot naturvetenskap, allmänhetens okunnighet inom naturvetenskap samt 
vetskapen om den ekonomiska nyttan med naturvetenskap har gjort att dessa tre 
perspektiv har uppmärksammats på politisk och samhällsnivå. Denna problematik är 
även ett bekymmer i andra länder vilket har lett till en handlingsplan inom EU-
länderna, Science and Society. Mot denna bakgrund har regeringen startat NOT-
projektet som går ut på att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. 
För varje år som har gått har färre och färre elever sökt till gymnasiets 
naturvetenskapliga och tekniska program. Man har också försökt att öka flickors 
intresse både genom olika kampanjer och genom att anpassa undervisningen efter 
tjejers intressen för kemi beskriver författarna. 
 
Elevers attityder till olika no-ämnen följer enligt Helldén et al. (2005) mönstret att 
pojkar är mer intresserade av fysik och flickor är mer intresserade av biologi. Idag ser 
det fortfarande ut så men med en skymt av kvinnor som är på väg in i ”mansvärlden”. 
Intresset för NO är störst runt 11 års ålder eller tidigare. Elevers intresse ökar när de 
får arbeta undersökande, följa upp och diskutera sina resultat. Medan traditionell 
undervisning har motsatt effekt. Det är också viktigt att eleverna lär sig det 
naturvetenskapliga språket, att det inte är svårare än något annat likväl att eleverna 
får argumentera för sina slutsatser/idéer. Så fort eleverna är aktiva lär de sig oftast 
något. Aktiva är de också när de skriver men det är viktigt att inte diskussioner och 
argumentationer försvinner pga. skrivandet, menar författarna, utan att det blir ett 
samspel mellan dessa två. Viktigast i slutänden är att ha en varierad undervisning. 
Ibland kommer det att passa pojkar bättre och ibland kommer det passa flickor 
bättre.  
 

Jones och Miller (2001) skriver om hur man motiverar elever och behåller deras 
intresse i kemi. Olika verktyg och tekniker har använts genom åren såsom 
problemlösande spel, diskussioner kring kemi som uppdagas i media, kemi som 
skrivits om i populära böcker, filmer, tv, låtit elever skrivit om kemifantasiuppsatser, 
skrivit kortfattade rapporter om aktuella kemiområden, uppsatser om involverande 
kemimysterier, genomfört debatter mm. Jones och Miller menar att man också kan 
ta sig an elevers intresse för kemi med hjälp av vardagsanknytning av kemin i 
klassrummet för att på så sätt kunna illustrera hur kemin appliceras i vardagen hos 
eleverna själva. Detta tillvägagångssätt förespråkade Jones och Miller på den sjunde 
biennalen om ”Chemical Education” vid Oklahoma Universitet 1982. Elevers 
uppfattning om vardagskemi såg ut såhär:  
 

- Häftigt att kemi är så involverat i vardagen! Det gör naturvetenskapen mer 
personlig. 

- Det är enklare att lära sig kemi om man använder verklighetsbaserade 
exempel. 

- Kemin i vardagen är rolig och man får veta kemin bakom produkter som man 
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använder vilket är utvecklande.  

- Att kemiundervisningen har en anknytning till vardagen är bra för den lär ut 
nya saker med tanke på de demonstrationer som görs som är intressanta. 

- Jag gillar verkligen vardagskemin, jag tänker ofta ” när kommer jag någonsin 
ha användning av detta”. Det är bra att få se kemins koppling till vardagen. 

 
Enligt Jones och Miller (2001) har studien lett till att lärare och elever har uppskattat 
att kemin förankras i vardagen och därför kommer de att ha praktisk och vardaglig 
kemi en gång i veckan. 
 
 
4.2 Laborationens roll i undervisningen 
Helldén et al. (2005) skriver att laborationsarbete är både ett mål och en väg för 
naturvetenskaplig utbildning och att man därför bör ordna klassrummet så att det 
fungerar både för laborationer och teoretiskt arbetssätt.  
Laborationer uppfattas av många elever som stimulerande och positiva att 
genomföra även bland elever som inte har så stort intresse för de naturvetenskapliga 
ämnena . Författarna skriver också om hur viktigt det är att laborationer innehåller 
moment där olika idéer och modeller provas i förklaringar, så att elever ges möjlighet 
att metakognitivt betrakta förklaringar och väga olika förklaringsmodeller mot 
varandra. Vid laborationer har man ett konkret moment att diskutera med eleverna 
där man då kan få in att prova olika idéer och modeller så att kemin på så sätt inte 
behöver bli så abstrakt. I samband med en laboration får eleverna också fundera 
kring mätdata och osäkerheter förklarar Helldén et al. (2005). Laborationer leder 
också till att läraren kan förmedla kunskap på ett konkret och verkligt sätt samt att 
utveckla elevernas förståelse för den naturvetenskapliga metoden. Målet med 
praktiska inslag i naturvetenskap är att hjälpa eleverna att koppla samman det 
observerbara med de teoretiska beskrivningarna av naturvetenskapliga fenomen 
menar författarna. De skriver också att den teoretiska undervisningen och 
laborationer/exkursioner inte har en tydlig koppling sinsemellan. Det är också viktigt 
med kopplingar/ anknytningar till andra ämnen och ämnesområden som ligger 
utanför det naturvetenskapliga området. Det har också visat sig att i länder där 
laborativt arbete är en del av undervisningen i naturvetenskap så är det en del elever 
som misslyckas med att lära sig det som var meningen med laborationen. De gör 
laborationen men sen blir det ingen reflektion kring den och då faller momentet. 
Författarna menar att det är arbetet med konkret material inne i laboratoriet eller ute 
i fält som kan ge eleven en känsla för de fenomen som naturvetenskapen försöker 
förstå och förklara. Det kan dock finnas en risk med laboratoriearbete, att eleverna 
endast uppfattar det som ett tillfälle då man gör laborationen och sen inget mer. När 
det i själva verket handlar om att planera och genomföra en undersökning med hjälp 
av fantasi, kreativitet, teknik och samarbete och att resultatet i slutänden antingen 
blir en framgång eller ett misslyckande. Helldén et al. (2005) för också fram Piagets 
och Bruners idéer om att elever behöver konkreta erfarenheter för att utveckla ett 
naturvetenskapligt tänkande. 
 
Tsai (1999) gjorde en analys av 25 taiwanesiska elevers frågesvar, 
laborationsverksamhet och intervjumaterial för att hitta samspelet mellan elevers 
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naturvetenskapliga lärande (scientific epistemological views) och deras lärande i 
samband med laborationer. Det visade sig att kamrater var den största påverkan på 
lärprocessen av laborationer. I elevintervjuer svarar eleverna på frågan: Varför 
naturvetenskapliga lektioner behöver ha laborationer:  
  

- Laborationer hjälper till att förstå processerna i naturvetenskap.  

- Laborationer hjälper också till att förstå teorier som läraren har gått igenom.  

- Eleverna tyckte också att laborationerna gör att teorierna blir mer konkreta. 

- Laborationer är till för att bekräfta fakta från böcker och slutsatser så att de 
verkligen stämmer. 

- Skolexperiment ger möjlighet att återupptäcka naturvetenskaplig fakta.  

- Laborationer är ett annat sätt att förstå naturvetenskap på. 

- Laborationer ger oss konkreta erfarenheter som hjälper oss att förstå det 
naturvetenskapliga konceptet. 

Såhär svarade eleverna på frågan ”Beskriv den mest idealiska inlärningsmiljön då du 
kände att du verkligen lärde dig något i samband med laborationer”(Tsai, 1999): 

- Jag föredrar att laborationer är kopplat till vardagen. Om vi kan göra 
experiment som utforskar några intressanta livsrelaterade frågor så skulle det 
vara underbart. 

Studien visar bland annat att konstruktivistiska elever behöver lärare som skapar 
kreativa miljöer där eleven kan känna mening, har möjlighet att diskutera med 
andra, utöva avsiktlig och meningsfull kontroll över sin inlärning (Tsai, 1999). 
Forskning visar på att det behövs mer interaktion mellan eleverna inom 
naturvetenskapliga ämnena vilket då kan leda till att eleverna känner att det de lär 
sig är meningsfullt.  

Enligt Meyer, Schmidt, Nozawa, Panee och Kisler (2003) är kemiundervisningen 
upplagd med tråkiga genomgångar varvade med ”kokbokslaborationer” som kväver 
elevernas frågor och intresse. Vidare skriver författarna att elevers slutsats om den 
gamla tidens kemister är att de är töntiga och utstötta från samhället och därför vill 
man inte ta del av den världen, vilket är en utmaning som kemiundervisningen står 
inför idag. Det gäller att skapa en inlärningsmiljö som leder till nyfikenhet hos eleven 
som i sin tur utmanar eleven att leta efter lösningar som kräver att man använder 
kemikunskaper. Med kanske begränsningar beträffande utrustning i klassrummen så 
kan detta vara en utmaning för läraren att lyckas med. Det är därför viktigt att det 
görs labdemonstrationer som är väl planerade för att attrahera/intressera eleverna så 
att ett vidare intresse uppstår. Författarna skriver också att labdemonstrationer 
hjälper till med att göra en kemilektion värdefull, elevernas uppmärksamhet blir 
oftast väldigt fokuserad på just demonstrationen. En duktig lärare kan i detta 
ögonblick lyckas få eleverna att undra vad som ska hända och varför det blir som det 
blir. Elever som har svårt att fokusera på en icke laborativ lektion brukar oftast följa 
med väldigt fokuserat när undervisningen blir mer kreativ i detta fall genom en 
intresseväckande labdemonstration. Sådana elever brukar också vara duktiga på att 
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laborera och därför är det förstås viktigt att hålla fast vid att ha laborationer i 
undervisningen. Demonstrationer öppnar också upp för att eleverna uppnår en högre 
nivå i sitt tänkande som t.ex. att analysera och utvärdera. Alltså, demonstrationer 
hjälper läraren att motivera omotiverade elever till att utveckla färdigheter för ett 
problemlösande arbetssätt. Det gör läraren genom att göra en personlig observation 
och erfarenhet att bygga en stomme av idéer och koncept. Som slutsats skriver Meyer 
et al.  att lärare behöver förmedla historien och spänningen kring det som kemiämnet 
har bidragit med i samhället. Människan i dagens samhälle har ett stort behov av att 
få utforska nya idéer som är kopplat till en personlig basis.  Genom att använda 
passande labdemonstrationer kommer lärare undervisa bättre, inspirera mer, och 
öka sannolikheten att förmedla att kemi kommer bidra till en bättre framtid för oss.  

 
5. Metod 

 
5.1a Urval: 
 
För att få reda på hur gymnasieelever tänker om kemi har elever från gymnasiets alla 
årskurser inkluderats i denna studie. Anledningen till det är för att ge en så bred bild 
som möjligt. Urvalet är inte systematiskt utan de elever som fanns tillgängliga på 
befintligt gymnasium under tiden för den empiriska studien tillfrågades om de vill 
delta. Totalt har 72 elever ingått i studien fördelade enligt följande: 
 

 24 elever ur år 1 på gymnasiet 

 19 elever ur år 2 på gymnasiet  

 29 elever ur år 3 på gymnasiet  

 Totalt 72 elever deltog i enkäten varav 50 var tjejer och 22 var killar.  
 
5.1b Design: 
 
Enkäten var utformad på sådant sätt att eleverna svarade enskilt. Enkäten följer en 
öppen struktur för att erbjuda eleverna att svara så fritt som möjligt. Fördelarna med 
denna design är enligt Stukát (2005) att eleverna inte behövde känna sig blyga att 
svara ärligt. Enkäten innehöll också öppna frågor vilket gav eleverna utrymme att 
svara med egna ord. Öppna frågor kan ge en hel del svar om frågan är ställd så att 
den väcker engagemang hos eleven. Det kan också vara bra att ha sk styrda frågor där 
eleverna ”tvingas” till att välja alternativ. Utefter hur de har valt sina svarsalternativ 
kan man få en uppfattning om hur de tänker eller vad de faktiskt har för kunskap 
inom området. 
  
5.1c Forskningsetik: 
 
De fyra kraven som gäller för humanistisk/samhällsvetenskaplig-forskning är 
(Vetenskapsrådet, 2007): 
 
Informationskravet: 
Forskaren ska informera deltagare i enkäten så att de vet vad de har för funktion i 
och med deras deltagande. De ska också känna till villkoren för att deltaga. 
Deltagarna ska ha fått information om att det är frivilligt att svara på enkäten och att 
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enkäten endast kommer att användas i forskningssyfte. De har också rätt att avbryta 
sin medverkan. Deltagarna ska också ha kännedom om vem som gör enkäten och 
inom vilket område. De ska också känna till vad undersökningen har för syfte samt 
hur allt ska gå till. Deltagarna ska också få information om hur enkäten och 
examensarbetet kommer offentliggöras.  
 
Utifrån Informationskravet fick deltagande elever följande information: 
Klasserna som deltog i enkäten besöktes innan genomförandet. Därmed blev dem 
informerade om att enkäten skulle användas i forskningssyfte inom ämnet kemi. 
Eleverna behövde inte ange sitt namn på så sätt är deras anonymitet är säkerställd. 
De delgavs också information att enkäten var frivillig, alltså ej tvungna att deltaga i 
den.  
 
Samtyckeskravet (Regel 2-4) 
 
Regel 2: 
Deltagaren ska lämna sitt samtycke till deltagande i undersökningen. Om eleven är 
under 15 år ska vårdnadshavare lämna sitt samtycke (under förutsättning att 
undersökningen är av etiskt känslig karaktär). Om deltagarna gör en intervju, enkät 
eller experiment skall samtycke alltid efterfrågas. Om deltagarnas uppgifter hämtas i 
ett myndighetsregister behövs ej samtycke. Om det sker en blandning av 
myndighetsregister och t.ex. enkät så skall alltid en forskningsetisk kommitté 
tillfrågas.  
 
Regel 3:  
Deltagare i en undersökning har rätt att bestämma om, hur länge och på vilka 
premisser som de deltar. De har också rätt att avbryta sin medverkan när dem vill.  
En aktiv deltagare som tex blir intervjuad kan när som helst avbryta intervjun. 
Däremot har forskaren rätt att använda det material den fått ihop från intervjun 
innan deltagaren avbröt. Forskaren har rätt att försöka påverka deltagarna till att 
fortsätta vara med.  
 
Regel 4: 
Om en deltagare väljer att avbryta intervjun eller enkäten får inte forskaren utsätta 
personen för. Det får inte finnas ett beroendeförhållande mellan forskaren och 
deltagarna.  
Utifrån samtyckeskravet (Regel 2-4) fick eleverna följande information: 
Det gjordes en förfrågan angående deras ålder, det visade sig att ingen var under 15 
år. De fick också information om de ville deltaga i enkäten eller inte.  
 
Konfidentialitetskravet (Regel 5-6) 
Forskaren ska beakta deltagarna genom sekretess så att ingen obehörig person kan ta 
del av dem. Läs mer om detta krav krav i regel 5 och 6: 
 
Regel 5 
Forskaren har tystnadsplikt gentemot deltagarna med tanke på eventuell etisk 
känslig information där deltagaren kan vara intifierbar.  
 
Regel 6 
Uppgifter om deltagarna ska vara antecknat och förvarat så att andra personer inte 



8 

 

 

kan identifiera dem eller få tag i materialet.  
 
Utifrån konfidentialitetskravet fick eleverna följande information: 
Eleverna fick information om att det som de svarar på enkäten kommer att hanteras 
under sekretess och tystnadsplikt. Det kommer inte heller vara någon annan än jag 
som läser deras enkäter 
 
Nyttjandekravet (Regel 7-8) 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. Läs mer om detta i regel 7 och 8: 
 
 
Regel 7 
Information som kommit fram i och med undersökningen får inte användas eller 
utlånas för kommersiellt bruk, eller andra icke-vetenskapliga syften. 
 
Regel 8: 
Den information som kommer fram i en undersökning om personen får inte får inte 
användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, 
tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av den berörda. 
 
Utifrån nyttjandekravet fick eleverna följande information: 
Enkäten kommer inte att användas till något annat än till detta examensarbete. 
 
5.2 Dataanalys: 
Enkäten är sammanställd med hjälp av frekvenstabeller och de frågor som var öppna 
har delats in i kategorier. Varje kategori visar exempel på elevsvar. Flervalsfrågorna 
är sammanställda i en frekvenstabell för att senare analyseras. För de öppna 
frågorna, där eleverna fått ge egna svar, genererades beskrivande kategorier ur 
datamaterialet enligt följande förhållningssätt. Varje elevsvar lästes och läsaren (dvs. 
jag) försökte att med egna ord beskriva elevens svar. Vissa elevers svar liknade 
varandra och grupperades därför ihop. På så sätt skapades olika, disjunkta, 
beskrivande kategorier där elevernas svar passade in. Ett elevsvar kunde endast 
passa in i en kategori. Denna sammanställning är alltså en kvalitativ bearbetning av 
enkäten, dvs. syftet med en kvalitativ undersökning är att skaffa en djupare kunskap 
än när man bara anger att en viss procent elever tyckte något (Patel och Davidsson, 
1994). Vid genereringen av kategorierna inkluderas den litteratur som ingår i arbetet, 
elevens svar samt mina erfarenheter. Det går således inte att säga att genreringen är 
objektiv utan dessa beskrivande kategorier baseras mycket på syftet med arbetet. 
Detta förhållningsätt är vanligt inom den kvalitativa traditionen (Patel och 
Davidsson, 1994). 
 



9 

 

 

 

6. Resultat 

 
Resultat av fråga 1 (Vad är kemi för dig?): 
 
Tabell 1. Tabellen visar resultaten på fråga 1 sammanfattat i 8 kategorier. 

Kategori Exempel som tillhör 
kategorin 

Frekvens 
killar 

Frekvens tjejer 

Förklara och förstå 
omvärlden 

Kemin förklarar hur 
vardagssaker fungerar och varför 
det blir som det blir. 

23 % 
(5st) 

20 % 
(10st) 

Utbildning Kemi ger en allmänbildning 4,5 % 
(1st) 

6 % 
(3st) 

Ämnet kemi Kemi är formler, molekyler, 
reaktioner och teori 

32 % 
(7st) 

16 % 
(8st) 

Kemi och 
Laborationer 

Kemi är experiment och 
laborationer. 

18 % 
(4st) 

16 % 
(8st) 

Intressant ämne Kemi är intressant men ganska 
svårt. 

32 % 
(7st) 

16 % 
(8st) 

Övrig kommentar Kemi är ett ämne innefattande 
”inget” men ” allt”. 

4,5 % 
(1st) 

10 % 
(5st) 

Svårt ämne svårt ämne och det är svårt att 
förstå vad som händer vid en 
kemisk reaktion 

14 % 
(3st) 

20 % (10st) 

Tråkigt ämne tråkig teori 9 % 
(2st) 

16 % 
(8st) 

 

 

Slutliga resultaten av fråga 1 indelat i tre kategorier: 
 
Kemi för vardagsförståelse 
Ungefär lika procentsats mellan tjejer som killar som svarar att kemin ger svar på hur 
vardagssaker fungerar samt att kemi är allmänbildande. Kemi är involverat i allt i det 
dagliga livet utan att man riktigt tänker på det.  
 
Kemi som vetenskap 
Både tjejer och killar tycker ungefär lika om att kemi handlar om laborationer.  
En större andel av killarna än tjejerna tycker att kemi är formler, molekyler, 
reaktioner och teori.  
 

Känslan för kemi 
En större andel av killarna svarar att kemi är ett intressant ämne i jämförelse med 
tjejerna.  
Det är större andel tjejer än killar som svarar att ämnet kemi är tråkigt. Många av 
tjejerna skriver också att det är svårt att förstå kemin men det är ändå ett intressant 
ämne.  
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Resultat av fråga 2 (Kan något/flera av nedanstående alternativ väcka 
ditt intresse för kemi?) 
 
Tabell 2. Tabellen visar resultaten på fråga 2 utifrån svarsalternativen A-F: 

 
Kategori 

Frekvens 
killar 

Frekvens  
Tjejer 

A. Experiment som är verklighetsförankrade (förknippade 
med vardagen).  

77 % 
17 

80 % 
40 

B. Frågor som dyker upp i TV, radio och tidningar som 
leder till att du vill veta mer om kemi. Exempelvis olika 
nobelpris, vetenskapens värld, järnkontoret, något 
kemiskt ämne som det talas om t.ex. ”Hallandsåsen” och 
akrylamid i chips mm.  

 
68 % 
 
15 

 
72 % 
 
36 

C. För min allmänbildnings skull är det bra att ha 
grundläggande kunskaper i kemi. 

59 % 
13 

56 % 
28 

D. Studiebesök hos yrkesverksamma forskare inom kemi.  59 % 
13 

50 % 
25 

E. Konkreta exempel på teoriavsnitten.  
 

22 % 
8 

34 % 
17 

F. Avancerade föreläsningar med läraren i centrum.  22 % 
8 

6 % 
3 

 

Slutliga resultaten fråga 2 indelat i 2 kategorier:  
 
Förankring av kemilaborationer till vardagen: 
Tabell 2 visar att det är många tjejer och killar som tycker att verklighetsförankrade 
experiment är viktigt i kemiundervisningen.  
 
Förankring av kemilaborationer i media: 
Även media, studiebesök, allmänbildning väcker intresse för kemi enligt eleverna.   
 
Övrigt:  
En större andel (22 %) killar tyckte att avancerade föreläsningar väcker intresse för 
kemi.  
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Resultat av fråga 3 (Vad är häftigt/intressant i kemi?) 
 
Tabell 3. Tabellen visar resultaten på fråga 3 utifrån svarsalternativen A-F: 

Kategori Frekvens 
killar 

Frekvens 
Tjejer 

A. Hur man på kemisk väg framställer olika material som 
kroppen inte stöter bort t.ex. pacemaker, implantat 
(silikonbröst och knäleder)  

54,5 % 
12 

66 % 
33 

B. Hur man med hjälp av kunskap i kemi kan lösa 
miljöproblem och även förebygga och upptäcka dem.  

45,5 % 
10 

50 % 
25 

C. Att man har lyckats framställa moderna material som 
t.ex. olika plaster, katalysatorer och tyger som står emot 
väta men som ändå andas.  

23 % 
5 

44 % 
22 

D. Den kemiska vägen till halvledarmaterial för solceller 
och nanodatorer som används i dagens rymdteknik.  

41 % 
9 

18 % 
9 

E. Att vara en kemist är som att vara en detektiv och man 
vet inte alltid om det finns något svar på frågan.  

9 % 
2 

54,5 % 
12 

F. Utveckling av skönhetsmedel. 18 % 
4 

22 % 
11 

 

Slutliga resultaten av fråga 3 indelat i fyra kategorier: 
 
Kemi förknippat med kroppen: 
Störst svarsfrekvens bland eleverna är alternativet med pacemaker och implantat. 
 
Kemi förknippat med miljöproblem: 
 Vidare har även många elever valt alternativet som handlar om miljöproblem. 
 
Kemi förknippat med moderna material: 
Fler tjejer(44 %) tycker att det var intressant med moderna material medan endast 
23 % av killarna tyckte det var intressant.  
 
Övrigt: 
Fler killar än tjejer är intresserade av rymdteknikens kemi. Tjejerna tyckte också att 
en kemist är som att vara detektiv. Däremot var intresset för skönhetsmedel inte så 
intressant. 
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Resultat av fråga 4 (Ringa in ett eller flera alternativ som du tycker är 
kemi) 
 
Tabell 4. Tabellen visar resultaten på fråga 4 utifrån svarsalternativen A-E: 

Kategori Frekvens 
killar 

Frekvens 
Tjejer 

A. vatten 
 

86 % 
19 

94 % 
47 

B. luft 
 

95 % 
21 

90 % 
45 

C. bil 
 

59 % 
13 

58 % 
29 

D. kläder 
 

54,5 % 
12 

50 % 
25 

E. löpning 
 

59 % 
13 

44 % 
22 

 
Slutliga resultaten av fråga 4: 
 
Vatten och luft förknippas starkt med kemi medan bil, kläder och löpning inte har en 
lika stark koppling till kemi.  
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Resultat av fråga 5 med 9 kategorier (Motivera varför tycker du att ditt/ dina 
svar är kemi i fråga 4) 
 
Tabell 5. Tabellen visar resultat på fråga 5 sammanfattat i 9 kategorier: 

 
Kategori 

Exempel som tillhör kategorin Frekvens 
killar 

Frekvens 
tjejer 

 
Förbränning 

Kille: i luften finns det gott om kemiska föreningar. I 
bilmotorer sker förbränningar och detsamma gäller 
löparen. 

18 % 
4  

2 % 
1 

 
Kemiska reaktioner 

Kille: för att det går att inom kemi använda dessa 
exempel och undersöka kemiska reaktioner och dylikt. 

23 % 
5 

10 % 
5 

Materialtillverkning Tillverkning av olika klädmaterial 4,5 % 
1 

8 % 
4 

Kroppens kemi  4,5 % 
1 

4 % 
2 

 
Luft och vatten 

Kille: Luft och vatten påverkas/innehåller olika 
kemiska substanser. 

45 % 
10 

86 % 
19 

 
 
Förklara och förstå 
omvärlden 
 

Kille: luft och vatten har vi konstant omkring oss vilket 
gör att vi påverkas väldigt direkt av tex föroreningar. 
Bilar tillhör vårt dagliga liv men är även en av 
faktorerna som förorenar vår omgivning på ett sätt 
som kemin kan hjälpa till att motverka. Genom kemin 
kan man lättare förstå vad som händer i kroppen under 
löpning. 

 
 
4,5 % 
 
1 

 
 
4 % 
 
2 

 
 
 
 
 
 
Allt är kemi 
 

Kille: anledningen till att jag tycker att alla dessa saker 
är kemi är eftersom dessa innefattar en kemisk 
process. Luft är olika ämnen som är ihopbundna, 
vatten- är också av samma anledning som luft. Bilar- 
behöver rent av en kemisk process för att hållas fina 
plus att de använder bensin och organiska ämnen 
vilket är delar av kemi. Kläder framställs med hjälp av 
kemisk väg vilket de flesta ämnen också har 
gemensamt. Och sist men inte minst är löpning en del 
av en kemisk process. Denna process innefattar en 
förbränning av organiska ämnen exempelvis. 

 
 
 
 
 
27 % 
6 

 
 
 
 
 
26 % 
13 

 
Kemiska föreningar 

Tjej: allt är kemi, allt är ju uppbyggt av föreningar och 
allt består av många små beståndsdelar. 

4,5 % 
1 

8 % 
4 

 
 
Övriga svar 

Kille: bilen pratar man om mer som en kraft. Löpning 
är mer biologi. Vatten, luft och kläders 
sammansättning handlar mer om partiklar. 

 
4,5 % 
1 

 
8 % 
4 

 

Slutliga resultaten av fråga 5 indelat i 4 kategorier: 
 
Kemi och förbränning:  
Det var fler killar än tjejer som nämnde något om bilmotorer och förbränning.   
 
Kemi och materialtillverkning: 
Fler tjejer nämnde något om materialtillverkning.  
 
Luft och vatten: 
Många av eleverna valde luft och vatten som typiska kemiämnen.  
 
Kemins koppling till vardagen: 
Cirka en femtedel av eleverna har valt att ”allt är kemi”.  
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Resultat av fråga 6 (Kryssa i de förutfattade meningar kring kemi som du tycker 
stämmer. Samt ge ett eget exempel på förutfattade meningar/fördomar inom kemin.) 
 
Tabell 6. Tabellen visar resultaten på fråga 6 utifrån svarsalternativen A-F. 

Kategori Frekvens 
killar 

Frekvens 
tjejer 

A. Teori och laboration som inte är tydliga med sin 
förankring till vardagen.  

50 % 
11 

52 % 
26 

B. Det pratas om atomer och molekyler, vilka är något 
som är svårt att se med blotta ögat då tappar man 
intresset.  

45 % 
10 

34 % 
17 

C. Kunskap i kemi kan leda till omoraliska handlingar 
t.ex. kloning.  

36 % 
8 

32 % 
16 

D. Kemi är tråkigt och svårt därför att det är så 
mycket matte inblandat.  

36 % 
8 

24 % 
12 

E. I kemi lär man sig in i minsta detalj, till vilken 
nytta?  

32 % 
7 

24 % 
12 

F. För komplicerat teckenspråk.  14 % 
3 

16 % 
8 

 

I fråga 6 kunde eleverna också ge förslag på en egen förutfattad mening/fördom 
inom kemin, såhär svarade de: 
 
Tabell 7. Tabellen visar resultaten på fråga 6 sammanfattat i 5 kategorier, antal svar n = 13st. 

 
Kategori 

 
Exempel från kategorin: 

Frekvens 
 

Svårt/tråkigt Kemi är svårt och abstrakt.  0,06% 
4st 

Roligt/intressant Kemi är roligt för man får experimentera! 0,03% 
2st 

Laborationer Att man laborerar 0,03% 
2st 

Förklaringsmodell och 
läromedel 

Det står mycket onödigt i böckerna… 0,04% 
3st 

Bilden av en kemist Kemister är halvtokiga halvgalna personer med 
nitrock och fula glasögon.  

0,03% 
2s 

 

 
Slutgiltiga resultaten av fråga 6 indelat i 3 kategorier: 
 
Kemins koppling till vardagen: 
Många elever svarar att det är för lite verklighetsförankring i kemiundervisningen 
och att det handlar om ”atomer och molekyler”. 
 
Inställning till kemiämnet: 
Fråga 6 innehöll också en öppen del där eleverna fick svara på vad de har för 
förutfattade meningar om kemi. Tyvärr svarade inte så många elever på denna fråga, 
men av de som svarade så var det några som skrev att de tyckte att det var svårt med 
kemi.  
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Resultat av fråga 7 (Varför är det bra med kemi) 
 
Tabell 8. Tabellen visar resultaten på fråga 7 utifrån svarsalternativen A-D. 

Kategori Frekvens 

killar 

Frekvens 

tjejer 

A. Arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle där vi kan 
lämna över jorden till nästa generation (dina barn) med 
gott samvete.  

54,5 % 
12 

66 % 
33 

B. Medvetet tränar man sin förmåga till att kritiskt granska 
fakta och informationskällor.  

36 % 
8 

44 % 
22 

C. Kemi är ett sätt av flera att betrakta världen i ett 
historiskt perspektiv där man bättre kan se och förstå 
utvecklingen i världen idag.  

23 % 
5 

48 % 
24 

D. För att kunna vara med och påverka i ett framtida 
samhälle t.ex. vid folkomröstningar. Det går inte att lämna 
över alla beslut i händerna på experter.  

32 % 
7 

54,5 % 
12 

 

Slutgiltiga resultaten av fråga 7 indelat i 3 kategorier: 
 
Kemins viktighet i förhållande till ett hållbart samhälle: 
Här visar i alla fall en större andel av eleverna de tänker på de som ska leva på jorden 
efter dem.  
Kemin som hjälpmedel för att kunna kritisk granskning: 
Många elever tycker det är viktigt med att kunna granska och vara kritisk. 
Övrigt: 
Enkäten visar att tjejerna har valt C-alternativet betydligt mer än killarna. 
 
Resultat av fråga 8 (Vilka av följande påståenden stämmer?) 
 
Tabell 9. Tabellen visar resultaten på fråga 8 utifrån svarsalternativen A-D. 

Kategori Frekvens 
Killar 

Frekvens 
Tjejer 

A. kemi ger mig en djupare förståelse. Exempelvis så vet 
jag att man kan blanda socker och vatten och då 
försvinner sockret. Vad jag egentligen vet om jag har läst 
kemi är att sockret sätter sig samman med 
vattenmolekylen, alltså ingenting försvinner. 

 
82 % 
18 

 
84 % 
42 

B. kemi löser problem, och kemi skapar problem.  
 

100 % 
22 

74 % 
37 

C. ”solen går upp på morgonen men i själva verket är det 
så att det är jorden som snurrar”.  

89 % 
13 

66 % 
33 

D. Glädje, ansvar och respekt = kemi  23 % 
5 

36 % 
18 
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Slutgiltiga resultaten av fråga 8 indelat i 2 kategorier: 
 
Kemi och förståelse: 
De flesta eleverna har valt A-alternativet (kemi ger mig en djupare förståelse. 
Exempelvis så vet jag att man kan blanda socker och vatten och då försvinner 
sockret. Vad jag egentligen vet om jag har läst kemi är att sockret sätter sig samman 
med vattenmolekylen, alltså ingenting försvinner.) 
Problem kopplat till kemi: 
Många elever har även valt alternativ B (kemi löser problem och kemi skapar 
problem) 
 
Resultat av fråga 9: Vad vill du som elev veta när du ser/gör ett nytt 
experiment? 
 
Tabell 10. Tabellen visar resultaten på fråga 9 utifrån svarsalternativen A-D. 

Kategori Frekvens killar Frekvens tjejer 
A. att man förstår vad man vill få ut av experimentet.  
 

73 % 
16 

92 % 
46 

B. att experimentet har en verklighetsanknytning.  
 

20 % 
10 

58 % 
29 

C. om experimentet är farligt.  
 

27 % 
6 

34 % 
17 

D. Egna förslag 0 0 

 

Resultat av elevernas egna förslag i fråga 9: 
 
Tabell 11. Tabellen visar resultaten på fråga 9 sammanfattat i 4 kategorier, antal svar n = 11 st 

Kategori Exempel som tillhör kategorin: Frekvens 
Teoriförståelse bakom 
experimentet 

För att förstå teorin bättre, då är det bra 
att göra experimentet.  

0,08% 
6 

Betyg- guidelines Vad krävs av mig som elev, vad bör jag 
prestera. 

0,014% 
1 

Historia kring 
experimentet 

Experimentets historia 0,014% 
1 

Utmanade experiment Att det ska vara häftiga experiment! 0,04% 
3 

 

Slutgiltiga resultaten av fråga 9 indelat i 2 kategorier: 
 
Kemilaborationers koppling till förståelse: 
Av tabellen kan man se att eleverna tycker att det är viktigt att de förstår teorin 
bakom experimenten 
 
Kemins verklighetsförankring: 
Tjejer tycker det är viktigare med verklighetsförankring än killar.  
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Resultat av fråga 10 ( Hur gör man kemi roligt och intressant? Ge tips och idéer 
till läraren?) 
 
Tabell 12. Tabellen visar resultaten på fråga 10 sammanfattat i  7 kategorier:  

Kategori Exempel som tillhör kategorin Frekvens 
Killar 

Frekvens 
tjejer 

Verklighetsförankra 
experimenten 

Mer verklighetsförankring i teori 
och experiment. 

36 % 
8 

42 % 
21 

Varierad 
undervisning 

Mer varierad undervisning 0 % 
0 

6 % 
3 

Studiebesök Mer studiebesök 9 % 
2 

0 % 
0 

Diskussioner Inte enbart läser ur boken och gör 
uppgifter, utan mer diskussion! 

0 10 % 
5 

Tydliga förklaringar Genom att man förstår syftet med det 
hela, och inte bara får lite bokstäver på 
ett papper, som någon står och säger 
att det bara är så. 

9 % 
2 

18 % 
9 

Laborationer Genom att göra många laborationer 
som knyter ihop teorin och att man 
försöket få in verkligheten i dem. 

23 % 
5 

26 % 
13 

Övrigt  23 % 
5 

2 % 
1 

 

Slutgiltiga resultaten av fråga 10 indelat i 3 kategorier: 
 
Verklighetsförankring av kemiämnet: 
36 % av killarna och 42 % av tjejerna önskar mer verklighetsförankring i teori och 
experiment.  
 
Samspel mellan teori och laboration: 
23 % av killarna och 26 % av tjejerna önskar bättre samspel mellan teorin och 
laborationerna.  
 
 
Diskussioner, förklaringar, studiebesök och varierad undervisning: 
Lågt intresse för dessa kategorier.  
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Sammanställning av de viktigaste resultaten utifrån fråga 1-10: 
 
Fråga 1: 

Större andel tjejer än killar tycker kemi är intressant. Se tabell 1. 
 
Fråga 2: 

Mer verklighetsförankrade experiment och aktuella frågeställningar som 
kan kopplas till kemi (tv, radio mm) väcker mest intresse för kemi hos 
eleverna. Se tabell 2. 

 
Fråga 3: 

Eleverna anser att det som är mest häftigt/intressant inom kemin handlar 
om materialframställning (pacemaker, silikonimplantat)och miljöproblem. 
Se tabell 3.  
 

Fråga 4 och 5: 
Många elever svarade att vatten och luft är kemi.  Se tabell 4 och 5. 

 
Fråga 6: 

Elevers förutfattade meningar om kemi gav störst utslag (ca 50 % av 
eleverna) på att teori och laborationer inte är tydligt förankrade i vardagen. 
Se tabell 6.  

 
Fråga 7:  

Eleverna visar att de har en tanke om att det är bra med kemi för att kunna 
påverka jordens framtid. Se tabell 8 
 
Viktigt med kunskap inom kemi för att kritiskt kunna granska sådant som 
skrivs och sägs i media. Vanligare bland tjejer. Se tabell 8 

 
Fråga 8 

De flesta eleverna anser att kemi ger en djupare förståelse och att kemi 
skapar problem likväl som att det löser problem. Se tabell 9.  

 
Fråga 9: 

Eleverna tycker det är viktigt att de förstår teorin bakom ett experiment.Se 
tabell 10. Fler tjejer än killar anser att verklighetsanknytning är viktigt. 

 
Fråga 10: 

40 % av eleverna har gett tipset att det är viktigt med laborationer samt 
verklighetsförankringen i både teori och laborationer. Se tabell 12 
 
Eleverna tyckte inte att det var så viktigt med diskussioner och varierad 
undervisning.   
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Resultatsammanfattning 
 
Resultatet visar sammanfattningsvis att gymnasieeleverna efterfrågar laborationer 
med tydlig koppling till vardagen (tv, radio mm, pacemaker, silikonimplantat och 
miljöproblem).  De efterfrågar också en tydlig koppling mellan teori och laboration. 
Eleverna gav också uttryck för att det är viktigt med kunskaper i kemi för att påverka 
utvecklingen i framtiden, att kunna granska vad som skrivs och sägs i media och att 
kemi både kan skapa farliga och dåliga saker likväl som att det kan lösa bekymmer i 
samhället.  Väldigt få elever tyckte att diskussioner och varierad undervisning skulle 
göra kemi roligt och intressant. 
 

7. Diskussion 

 
7.1 Metoddiskussion: 
 
Om jag hade gjort om metoden så hade man kunnat göra intervjuer med eleverna där 
de fick diskutera sina tankar om ämnet kemi. Jag skulle också intervjuat lärare om 
deras tankar och idéer som hur man kan öka intresset för kemi. Mitt resultat kan ha 
blivit mer utförligt om eleverna hade fått svara muntligt på de öppna frågorna. Det 
var inte så många elever som rentav kanske inte ”orkade” skriva ner sina tankar 
ordentligt. De hade också kunnat få hjälp med att få frågorna förtydligade.   
 
Eftersom att jag valde en enkätundersökning så kan man förstås diskutera hur man 
kunde ha formulerat dels frågorna men också vad för sorts svarsalternativ som skulle 
ha varit med i frågorna. I fråga 6 kan man fundera på svarsalternativ (D. Kemi är 
tråkigt och svårt därför att det är så mycket matte inblandat), Det var ganska få 
elever som valde detta alternativ, kanske beror det på att matematikämnet är 
inblandat som ofta upplevs som tråkigt av många elever. Fråga 7:s svarsalternativ 
som syftar på tankar om en hållbar värld skulle kunnat bestå av ett mer 
motsägelsefullt svarsalternativ som t. ex ”Tur att det finns kemister som finner 
lösningar på alla miljöproblem, på så sätt behöver inte varje enskild individ bry sig 
om det”. Då hade man förhoppningsvis fått veta lite mer om hur mycket eleverna 
faktiskt bryr sig om den värld de lever i. Jag tror att det skulle varit fler som hade valt 
det alternativet om det funnits. Om fråga 9 hade varit öppen så hade kanske fler 
elever svarat på denna fråga. Med tanke på att det var ett alternativ där de fick skriva 
egna förslag men inte gjorde det så kanske man missade deras tankar och idéer 
genom att de istället kunde välja färdiga alternativ.  Det hade också varit intressant 
om svarsalternativ D i fråga 4 (Kryssa i ett eller flera alternativ som du tycker är 
kemi)hade varit träningskläder istället för kläder. Då kanske fler elever hade valt det 
som något som har med kemi att göra med tanke på goretexmaterial som idag är väl 
beprövat och användarvänligt vid träning. Det är också en lätt koppling för läraren 
att göra i klassrummet med experiment som visar ljust goretex-funktionen. 
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7.2 Resultatdiskussion: 
 
I detta avsnitt kommer resultatet diskuteras med hjälp av enkäten och litteraturen 
utifrån följande frågeställning: 
 
Hur man som lärare väcker elevers intresse för kemi, vad är det då enligt eleverna 
viktigt att tänka på i samband med experimentell/laborativ undervisning?  
 
Fråga 2: 
 
Mer verklighetsförankrade experiment och aktuella frågeställningar som kan 
kopplas till kemi (tv, radio mm) väcker mest intresse för kemi hos eleverna. Se 
tabell 2. 
 
Jones och Miller(2001) som skriver att man kan ta sig an elevers intresse för kemi 
genom att vardagsanknyta kemin i klassrummet för att på så sätt kunna illustrera hur 
kemin appliceras i vardagen hos eleverna själva. Helldén et al. (2005) menar också 
att målet med praktiska inslag i naturvetenskap är att hjälpa eleverna att koppla 
samman det observerbara med de teoretiska beskrivningarna av naturvetenskapliga 
fenomenen. Även enligt Tsai (1999) svarar elever att de vill ha mer 
verklighetsförankring i laborationerna som t.ex. livsrelaterade frågor.  
 
Fråga 3: 
 
Det som är mest häftigt/intressant inom kemin handlar om materialframställning 
(pacemaker, silikonimplantat)och miljöproblem. Se tabell 3. 
 
Lärare behöver förmedla historien och spänningen kring det som kemiämnet har 
bidragit med i samhället (Meyer et al.,2003). Människan i dagens samhälle har ett 
stort behov av att få utforska nya idéer som är kopplat till en personlig basis.  
Enkäten visar att eleverna vill ha kemikopplingar som ligger dem när hjärtat i det här 
fallet pacemaker och silikonimplantat.  
 
Svarsalternativen på fråga 3 (Vad är häftigt/intressant i kemi?) är alla 
vardagsanknutna men högst på elevernas lista är alternativet med pacemaker och 
implantat. Min tolkning är att det kanske beror det på att detta ligger dem närmast 
hjärtat, dvs. de är mest intresserade av det för det kan hjälpa dem sett ur ett fysiskt 
perspektiv. Tätt därefter kommer miljöproblem, vilket också kanske beror på att det 
diskuteras en del om det både i hem och skolor, tidningar, radio och tv. Fler tjejer (44 
%) tycker att det var intressant med moderna material medan endast 23 % av killarna 
tyckte det var intressant. Kan tjejer och killar ha tänkt på moderna material i form av 
olika sorters tyger i kläder och då kanske det av den anledningen intresserade 
tjejerna mer än killarna? 
 
Fråga 4:  
 
Vatten och luft förknippas starkt med kemi medan bil, kläder och löpning inte har 
en lika stark koppling till kemi. Se tabell 4 och 5. 
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Att elever tycker att luft och vatten är kem i tror jag beror på att kemiundervisningen 
handlar många gånger om det i både teori och laborationer och att det sedan inte har 
kommit till verkligheten i vardagen. När det gäller bilar, kläder och löpning som 
eleverna inte valde i så stor utsträckning så kanske det beror på att det inte har 
berörts så mycket i undervisningen, att teori och laborationer inte har lett till 
diskussioner kring detta helt enkelt.  Helt enkelt för dålig förankring till verkligheten.  
 
Fråga 5:  
 
Eleverna har ganska svårt att koppla kemin till vardagliga saker istället har de 
flesta valt att vatten och luft är kemi.  
 
Helldén et al. (2005) skriver att arbetet med konkret material inne i laboratoriet eller 
ute i fält kan ge eleven en känsla för de fenomen som naturvetenskapen försöker 
förstå och förklara. Såvida inte laborationerna endast ”blir gjorda” utan reflektion 
menar författarna för får eleverna ändå ingen behållning av laborationen. Eleverna 
känner förmodligen mest till laborationer som handlar om vatten och luft men att 
därefter har kopplingen till verkligheten kanske fallit bort. Läraren har kanske inte 
varit tydlig nog med att förankra till verkligheten såväl som att eleverna inte är så 
vana att göra det. Det var också få elever som valt att ” allt är kemi”, bara en femtedel, 
där borde det varit fler elever tycker jag men det beror kanske på den dåliga 
förankringen av kemin till vardagen. 
 
Resultatet på fråga 5 kan ses som att eleverna gärna vill koppla kemin till deras egen 
vardag. Särskilt med tanke på att jag tror att det är fler killar som har intresse av 
bilmotorer i jämförelse med tjejer, vilket också resultatet på denna fråga visar. De 
exempel dem skrivit om är just kopplade till deras egna erfarenheter.  
 

Fråga 6: 
Elevers förutfattade meningar om kemi gav störst utslag(ca 50 % av eleverna) på 
att teori och laborationer inte är tydliga med sin förankring till vardagen. Se tabell 
6. 
 
I fråga 6 kommer saknaden av verklighetsförankring av kemin fram igen. Många har 
valt B-alternativet (Det pratas om atomer och molekyler, vilka är något som är svårt 
att se med blotta ögat då tappar man intresset) kanske kan det bero på att kemiämnet 
har varit för abstrakt med otydlig koppling till vardagen. Fråga 6 innehöll också en 
öppen fråga som det inte var så många elever som svarade på men de få som svarade 
skrev att kemi är svårt. Jag tycker det är viktigt att lägga märke till det så att man 
som lärare kan vara extra noga med att det blir tydlighet och meningsfullhet i 
kemiämnet genom att ha verklighetsförankrade laborationer.  
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Fråga 7:  
 
Eleverna visar att de har en tanke om att det är bra med kemi för att kunna 
påverka jordens framtid. Se tabell 8 
 
Viktigt med kunskap inom kemi för att kritiskt kunna granska sådant som skrivs 
och sägs i media. Se tabell 8 
 

Fråga 8 
 
De flesta eleverna är medvetna om att kemi ger en djupare förståelse och att kemi 
skapar problem likväl som att det löser problem. Se tabell 9.  
 

Fråga 7 och 8 kan hänvisas till Meyer et al.(2003) som menar att lärare behöver 
förmedla historien och spänningen kring det som kemiämnet har bidragit med i 
samhället. De skriver också att människan av idag har ett stort behov av att få 
utforska nya idéer som är kopplat till en personlig basis.  Genom att använda 
passande labdemonstrationer kommer lärare undervisa bättre, inspirera mer, och 
öka sannolikheten att förmedla att kemi kommer bidra till en bättre framtid för oss. 
 
I fråga 7 och 8 kan man se att eleverna har förståelse för att kemiämnet är ett viktigt 
ämne vilket bådar gott för framtiden med tanke på att eleverna har ett tänk på de 
som ska leva på jorden efter dem.  Eleverna visar också i fråga 7 att det är viktigt att 
kunna kritisk granskning vilket jag tolkar som att de vill ha kunskap om i 
naturvetenskapliga frågor för att kunna ge sin ståndpunkt i en fråga. C-alternativet i 
fråga 7 visar att tjejerna valt det i högre utsträckning än killarna, kanske är det ett 
bevis på större mognad hos tjejerna beträffande omtanke om andra personer i deras 
omgivning. I fråga 8 kanske inte den djupare förståelsen och omtanken om kemi 
infunnit sig hos eleverna och därför är D-alternativet (Glädje, ansvar och respekt = 
kemi) lite ”svagt” och därför har inte så många elever valt det alternativet.  
 
 
Fråga 9: 
 
Eleverna tycker det är viktigt att de förstår teorin bakom ett experiment. Se tabell 
10. 
 
Kelly, Brown och Crawford (2000) skriver att man gärna ska använda experiment 
som ett hjälpmedel för att förklara abstrakta begrepp inom NO:n. Det håller jag 
verkligen med om, eleverna kommer lättare ihåg när de får göra något praktiskt, ju 
fler sinnen man använder desto mer kommer man ihåg.  
Fråga 9 visar i enkäten att eleverna vill veta vad som förväntas av dem när de ska 
genomföra en laboration. Det är viktigt tycker jag så att man som lärare bör tänka på 
att förbereda eleverna väl inför en laboration så att det inte bara blir att de gör en 
laboration utan att få med reflektionen kring den.  
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Fråga 10: 
 
40 % av eleverna har gett tipset att det är viktigt med verklighetsförankringen i 
både teori och laborationer. Se tabell 12 

 
Fråga 6 och 10 kan kopplas till Helldén et al. (2005) som menar att målet med 
praktiska inslag i naturvetenskap är att hjälpa eleverna att koppla samman det 
observerbara med de teoretiska beskrivningarna av naturvetenskapliga fenomenen. 
De skriver också att den teoretiska undervisningen och laborationer/exkursioner inte 
har en tydlig koppling sinsemellan. Det är också viktigt med 
kopplingar/anknytningar till andra ämnen och ämnesområden som ligger utanför 
det naturvetenskapliga området. Vidare skriver författarna menar att det är arbetet 
med konkret material inne i laboratoriet eller ute i fält som kan ge eleven en känsla 
för de fenomen som naturvetenskapen försöker förstå och förklara. Jag instämmer 
med eleverna i min enkät och Helldén et al. (2005) om att förankring till vardagen 
inte är tillräckligt tydlig. Även Jones och Miller (2001) menar att man kan ta sig an 
elevers intresse för kemi med hjälp av vardagsankytning av kemin i klassrummet för 
att på så sätt kunna illustrera hur kemin appliceras i vardagen hos eleverna själva. 
Tsai (1999) skriver också om hur eleverna har svarat att laborationer ger oss 
konkreta erfarenheter som hjälper oss att förstå det naturvetenskapliga konceptet. 
Meyer et al.  (2003) skriver också att det är viktigt att skapa en inlärningsmiljö som 
får eleverna till att vilja leta efter lösningar på problem som kräver kemikunskaper. 
Det kan man koppla till att eleverna i enkäten efterfrågar mer förankring till 
vardagen i kemiämnet. 
 
 
Väldigt få elever tyckte att diskussioner eller varierad undervisning skulle göra 
kemi roligt och intressant.  
 
I fråga 10 hade jag förväntat mig att det hade varit fler elever som hade valt mer 
verklighetsförankring i teori och experiment samt tydligare förklaringar i kemiämnet. 
Jag funderar på om det kan bero på att detta var sista frågan och eleverna var inte så 
noggranna med att svara på frågan.  
 
Ett intressant resultat som finns i tabell 12 är att väldigt få elever tyckte att 
diskussioner skulle göra kemi roligt och intressant. Medan Helldén et al.(2005) 
skriver att elevers intresse ökade när de bland annat fick diskutera/argumentera för 
sina resultat/slutsatser/idéer. Författarna påpekar också det är viktigt att se till att 
diskussioner och argumentationer pågår på kemilektionerna. Tabell 12 visade också 
på att eleverna inte tyckte att det var så viktigt med varierad undervisning något som 
Helldén et al. (2005) menar är det viktigaste i undervisningen.  
Forskning visar att eleverna lär med hjälp av ett socialt samspel och genom 
erfarenheter i vardagen (Tsai 1999). Därför är det viktigt att läraren diskuterar 
elevernas vardagsfunderingar om kemi så att de kan kopplas till kemins fenomen. 
Det kan vara just det som eleverna i enkäten inte varit med om i sin undervisning och 
därför inte heller valt att det är viktigt med diskussioner i kemi. 
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8. Slutsats: 

En slutsats av undersökningen är att man i elevgruppen finner elever med en 
inställning som tyder på att kemi anses som viktigt, men att man som lärare måste 
koppla laborationerna till såväl elevernas vardag som till teorin. Det innebär att en 
laboration om t.ex. syror och baser kan leda till att eleven lär sig såväl om försurning 
som om den mer teoretiska delen av kemin. För att sådana laborationer ska bli 
genomförbara krävs det noggrann förberedelse av läraren. Det är också viktigt i 
samband med laborationer att det förs diskussioner kring experimentets slutsats så 
att eleven med hjälp av t.ex. laborationen om syror och baser kan förklara försurning 
och hur det påverkar naturen, men även få stöd i sin teoretiska förståelse för syra-
basreaktioner. På så sätt kan eleven använda sig av sin nyvunna kunskap från 
laborationen i ett större sammanhang. Vidare kring slutsatsen ovan, när eleverna gör 
ett experiment, så tycker de att det är viktigt att de förstår vad man vill få ut av 
experimentet. Detta argument är viktigt att ta till sig som lärare men om eleverna 
inte får hjälp med att koppla experimentet till vardagen så blir inte heller 
experimentet intressant att genomföra. 
 
Det kan också vara bra att läraren tar med eleverna i planeringen av varje 
kemiområde för att på så sätt få fram vad de har för intressen. Om läraren vet var 
elevernas intresseområde är så kan man utgå ifrån det när man tar fram vilka 
laborationer som ska genomföras.   
 

Att se och utföra en laboration och få diskutera kring hur laborationen kan bidra till 
förståelse i vardagen istället för att läsa om det in en bok borde kunna få elevens 
intresse att öka för kemi.Jag har verkligen tagit till mig i och med detta arbete att det 
är jätteviktigt att genomföra laborationer som hör samman med det som pågår i det 
dagliga livet. Om eleverna gör en laboration om pH-värde så måste kopplingen till 
vardagen bli extremt tydlig på så sätt tror jag att eleverna känner nyttan med 
laborationen. En sådan koppling skulle kunna vara att eleverna först får lära sig om 
pH-skalan samt genomföra en laboration där man testar olika pH på olika ämnen 
och sedan diskuterar man försurning. På så sätt får eleverna se vad försurning kan 
orsaka för skador i det verkliga livet och inte bara vid en laboration i klassrummet. 
Det är också viktigt att eleverna är delaktiga i undervisningen, det kan man göra 
genom att ”servera ett smörgåsbord” med laborationer som visar på vardagliga 
händelser som faktiskt kräver kemikunskaper för att förstå. I och med denna 
diskussion hoppas jag att verksamma lärare och blivande lärare kommer ta fasta på 
att fortsätta med laborationer i undervisningen men att det läggs ner mer förarbete 
så att laborationen verkligen går hem hos eleverna för då tror jag att de kommer att 
förstå kemin på ett djupare plan. 
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Bilaga Elevenkätundersökning 

 

Kille 

Tjej    
Årskurs: ____ 
 
 
1. Vad är kemi för dig?    
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
2.Kan något/flera av nedanstående alternativ väcka DITT intresse för 
kemi? 

  

 A. Experiment som är verklighetsförankrade (förknippade med vardagen). 
B. Frågor som dyker upp i TV, radio och tidningar som leder till att du vill veta 

mer om kemi. Exempelvis olika nobelpris, vetenskapens värld, järnkontoret, 
något kemiskt ämne som det talas om t.ex. ”Hallandsåsen” och akrylamid i 
chips mm. 

C. För min allmänbildnings skull är det bra att ha grundläggande kunskaper i 
kemi.  

D. Studiebesök hos yrkesverksamma forskare inom kemi. 
E. Konkreta exempel på teoriavsnitten. 
F. Avancerade föreläsningar med läraren i centrum 

 
3. Vad är häftigt/intressant i kemi? 
 

A. Hur man på kemisk väg framställer olika material som kroppen inte stöter 
bort t.ex. pacemaker, implantat (silikonbröst och knäleder)  

B. Hur man med hjälp av kunskap i kemi kan lösa miljöproblem och även 
förebygga och upptäcka dem. 

C. Att man har lyckats framställa moderna material som t.ex. olika plaster, 
katalysatorer och tyger som står emot väta men som ändå andas. 

D. Den kemiska vägen till halvledarmaterial för solceller och nanodatorer som 
används i dagens rymdteknik.  

E. Att vara en kemist är som att vara en detektiv och man vet inte alltid om det 
finns något svar på frågan. 
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F. Utveckling av skönhetsmedel. 
 
4. Ringa in ett eller flera alternativ som du tycker är kemi. 
 
A. Vatten 
B. Luft 
C. Bil 
D. Kläder 
E. Löpning 
 
5. Motivera varför tycker du att ditt/ dina svar är kemi i fråga 4, räcker 
inte platsen till skriv på baksidan.  
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
6. Kryssa i de förutfattade meningar kring kemi som du tycker stämmer. 
Samt ge ett eget exempel på förutfattade meningar/fördomar inom 
kemin. 
 

A. Teori och laboration som inte är tydliga med sin förankring till vardagen. 
B. Det pratas om atomer och molekyler, vilka är något som är svårt att se med 

blotta ögat då tappar man intresset. 
C. Kunskap i kemi kan leda till omoraliska handlingar tex. kloning. 
D. Kemi är tråkigt och svårt därför att det är så mycket matte inblandat. 
E. I kemi lär man sig in i minsta detalj, till vilken nytta?  
F. För komplicerat teckenspråk. 

 
 

7. Varför är det bra med kemi? 
 

A. Arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle där vi kan lämna över jorden till 
nästa generation (dina barn) med gott samvete. 

B. Medvetet tränar man sin förmåga till att kritiskt granska fakta och 
informationskällor.  

C. Kemi är ett sätt av flera att betrakta världen i ett historiskt perspektiv där man 
bättre kan se och förstå utvecklingen i världen idag. 

D. För att kunna vara med och påverka i ett framtida samhälle t.ex. vid 
folkomröstningar. Det går inte att lämna över alla beslut i händerna på 
experter. 

 
8 Vilka av följande påståenden stämmer?  
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 Kemi ger mig en djupare förståelse. Exempelvis så vet jag att man kan blanda 
socker och vatten och då försvinner sockret. Vad jag egentligen vet om jag har 
läst kemi är att sockret sätter sig samman med vattenmolekylen, alltså 
ingenting försvinner. 

 Kemi löser problem, och kemi skapar problem. 

 ”Solen går upp på morgonen men i själva verket är det så att det är jorden som 
snurrar”. 

 Glädje, ansvar och respekt = kemi   
 
 

9. Vad vill du som elev veta när du ser/gör ett nytt experiment? 
 

A. Att man förstår vad man vill få ut av experimentet. 
B. Att experimentet har en verklighetsanknytning. 
C. Om experimentet är farligt 
D. Egna 

förslag:_______________________________________________ 
 
 
10.Hur gör man kemi roligt och intressant? Ge tips och idéer till läraren? 
  
__________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
 


