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Abstract: 
 
Studier om elevers attityder till och intresse för naturvetenskap är av stor betydelse 

för lärarnas arbete med att öka ungdomars intresse för naturvetenskapliga ämnen. 

Syftet med denna studie var att undersöka elevers attityder till och intresse för de 

naturvetenskapliga ämnena, kemi i synnerhet samt vilka faktorer som ligger till 

grund för dessa attityder. Empirisk data samlades in genom en kvalitativ 

forskningsintervju med åtta elever på en grundskola. Dataanalysen bygger på det 

pragmatiska perspektivet på lärande och undervisning som utvecklades av filosofen 

John Dewey. Resultatet från denna studie visar att hälften av eleverna uttalar en 

positiv attityd till och intresse för kemi och de andra naturvetenskapliga ämnena. De 

här fyra eleverna ser fram emot fortsatta studier inom området och ser fram emot att 

i framtiden arbeta med något som har att göra med naturvetenskap. Kemilärarens 

personlighet, undervisningens utformning, kemiinnehåll i undervisningen och 

interaktioner i klassrum med andra elever framkommer som avgörande faktorer som 

eleverna anser kan påverka intresse för och attityder till ämnena. De faktorer som 

dock väger tyngst enligt eleverna är kemiinnehåll i undervisningen och kemilärarens 

personlighet, stor engagemang och lust att vara kemilärare. Resultaten som 

framställs kan fungera som utgångspunkt för pedagoger som strävar efter att få barn 

och ungdomar att intressera sig för naturvetenskap i skolan.  
 
Nyckelord: Intresse, attityder, naturvetenskap, kemiinnehåll, kemilärare. 
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1. Inledning 

Naturvetenskap är ett område som ständigt utvecklas (Harold & McClellan, 2006, 

s. 379). Denna kontinuerliga vetenskapliga utveckling har fört med sig ett modernt 

samhälle som påverkar oss på betydligt fler sätt än någonsin tidigare. För att vårt 

samhälle ska fortsätta att påverkas och dra nytta av den vetenskapliga utvecklingen 

krävs att barn och ungdomar har en positiv attityd till och visar ett ihållande intresse 

för de naturorienterande ämnena, dvs. de centrala ämnena som utgör naturvetenskap 

såsom fysik, kemi och biologi (SOU, 2010, s. 26). Det är dagens ungdomar som i 

vuxen ålder ska se till så att den vetenskapliga utvecklingen fortskrider. Dock har 

ett flertal studier visat en ganska oroande trend, att bristande intresse och negativa 

attityder till de naturvetenskapliga ämnena är vanligt hos många elever. I 

rapporterna ROSE-projektet: an overview and key findings (Sjøberg & Schreiner, 

2010) och OECDs internationella studie PISA-2006 (Skolverket, 2007, s.17), 

framgår att elever i de mest utvecklade länderna är minst intresserade av att lära sig 

naturvetenskap, och svenska elever tillhör den grupp som är allra minst intresserade. 

Ett tecken på att elevers intresse för naturvetenskap är i avtagande är tydligt i 

utbildningarna och karriärvägarna som de väljer i den senare delen av sina studier. 

I statens offentliga utredningar (SOU) med uppdrag att öka intresset för matematik, 

naturvetenskap, teknik och IKT så konstaterar man att alltför få väljer huvudämne 

in1wsom dessa områden, vilket gör att den framtida spetskompetensen är hotad 

(SOU, 2010, s. 11). Detta har lett till en livlig debatt både i media och på den 

skolpolitiska arenan. Exempelvis argumenterar man i en debattartikel på Dagens 

Nyheter (DN, 2016, s. 6) att skolan behöver ämneskunniga lärare som också 

behärskar sättet att undervisa.  

Mot denna bakgrund är det värt att fråga sig: varför vänder många unga människor 

ryggen till naturvetenskap? Varför väljer fler och fler att studera andra ämnen i den 

senare delen av sina studier och sedan välja bort karriärvägar som har med 

naturvetenskapen att göra? Hur kan intresset för naturvetenskap väckas och 

underhållas i skolorna, särskilt bland ungdomarna?  

Dessa är viktiga frågor som naturvetenskapens didaktiska forskare brottas med. Att 

försöka hitta svar på ovanstående frågor kan vara en något komplicerad process, inte 

minst därför att människor till sin natur är komplexa varelser. I ett försök att ge svar 

på dessa frågor, har en rad studier understrukit behovet av radikala förändringar i 

naturvetenskapsundervisningen i skolan (Skolverket, 2009, s. 1; Slavin, 2011, s. 1; 

Håkansson, 2015, s. 591). Skolverket (2009) har dock accentuerat vikten av 

ytterligare forskning inom detta område, och argumenterar att kvaliteten på 

undervisning behöver höjas för att få fler elever att bli intresserade av fysik, biologi 

och kemi. Arbetet med att få fler elever att visa intresse för detta område grundar 

sig på den viktiga plats som naturvetenskap har i det moderna samhället.  

Sjøberg (2010, s. 219) lyfter fram och diskuterar vikten av naturvetenskap i skolan 

utifrån olika nytto- och bildningsperspektiv. Ur ekonomisk synvinkel t.ex. 

framhåller han att det finns ett samband mellan naturvetenskaplig allmänbildning 

och nationens välfärd. Författaren menar vidare att de naturvetenskapliga ämnena 
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spelar en viktig roll i förberedelsen för yrke och utbildning i ett högteknologiskt och 

vetenskapsbaserat samhälle. Dessutom är det samhälle vi lever i alltmer 

konkurrensutsatt och informationsrikt med många aktuella och framtida utmaningar 

att övervinna (SOU, 2010, s. 133). Detta kräver ett brett utbud av färdigheter och 

kompetenser för att kunna förstå och kritiskt granska information, för att sedan 

kunna ta ställning i viktiga samhällsfrågor (Skolverket, 2012, s. 70). För att leva upp 

till utmaningarna i samhälle t.ex. inom miljö och hållbar utveckling, krävs dock att 

fler ungdomar väljer naturvetenskapsorienterade karriärvägar.  

Alltså är det inte förvånande att forskning kring elevers intresse och attityder till 

naturvetenskap har ökat det senaste åren. Faktum är att det finns ett flertal studier 

som undersöker och diskuterar ämnet. Medan många av dessa studier forskar om 

elevers intresse för och attityder till naturvetenskap som helhet, är endast ett fåtal 

inriktade på specifika ämnen. Två exempel på detta är studier av Lindahl (2003) och 

Anderhag et al. (2016) som undersöker elevers lust att lära de naturvetenskapliga 

ämnena som helhet. Mitt examensarbete har för avsikt att överbrygga klyftan genom 

att fokusera på intresse för och attityder till kemiundervisning i grundskola. 

1.1 Övergripande syfte och frågeställningar 

Övergripande syfte är att utveckla kunskap om elevers attityder till och intresse för 

de naturvetenskapliga ämnena, kemi i synnerhet. Vilka faktorer som ligger till grund 

för elevers attityder och intresse ska även undersökas och problematiseras. 

Syftet konkretiseras genom att besvara följande frågeställningar: 

 

 Hur ser elevers attityd till och intresse för kemiundervisning ut? 

 Vilka faktorer uttrycker eleverna är centrala för att skapa intresse och 

motivation för lärande i kemi? 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Intresse  

Intresse definieras i Svenska akademins ordlista (SAOL14) som förmåga att väcka 

uppmärksamhet eller deltagande, riktning av eller föremål för håg eller lust. Alltså 

betyder intresse lust att ägna något sin uppmärksamhet. Det finns olika definitioner 

i vetenskapliga publikationer om vad intresse är. Däremot anser Krapps och Prenzel 

(2011, s. 30) att det finns en allmän enighet om de centrala egenskaperna hos 

begreppet intresse: 1) det är flerdimensionellt och kräver både kognitiva och 

emotionella komponenter. Inom dessa dimensioner är det nödvändigt att särskilja 

olika typer av intresse, t.ex. intresset i ett visst innehåll i kemi eller i en viss aktivitet.  

2) det är innehållspecifikt, vilket betyder att ett intresse alltid är riktat mot ett objekt, 

en aktivitet, ett kunskapsområde, eller ett mål. 3) intressets egenvärde d.v.s. en 

känsla som man känner när man gör något. Detta innebär att intresserelaterade mål 

överensstämmer med ens föredragna värden och mål. 

Gurland och Glowacky (2011, s. 2) sammanfattar ett antal skäl till varför människor 

blir uppmärksamma när de gör en aktivitet. Främst pekar författarna på självkänsla 

som beror på om aktiviteten är intressant och rolig eller inte, och som 

överensstämmer med de berörda personernas värderingar och mål. Alltså måste det 

finnas känslor av genuint intresse och starka personliga värderingar för aktiviteten i 
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fråga. Enligt Gurland och Glowacky (2011, s. 2) kan de berörda personerna agera 

antingen självständigt eller beroende på externt eller internt tvång.  

Krapps och Prenzel (2011, s. 31) menar att det finns en generell tolkning som säger 

att intresse är ett fenomen som skapas genom individens samverkan med 

omgivningen. Med detta avser en persons interaktion med ett objekt leder oftast till 

ett personligt intresse eller inget intresse alls. Enligt Krapps och Prenzel kan 

intresset stimuleras av den rådande situationen d.v.s. situationsberoende intresse. 

Situationsberoende intresse beror på situationen t.ex. hur läraren undervisar. Krapps 

(1993, s. 7) påpekar att intresserelaterat engagemang kan stimuleras om något 

personligt intresse ännu inte finns, genom att ändra på situationen t.ex. att lärare 

ändrar sin undervisningsmetod. 

Attityder 

Svenska akademins ordlista (SAOL14) definierar attityder på följande sätt: 

”inställning till något, kroppshållning eller kroppsställning.” I vetenskapliga 

publikationer har man exempelvis skiljt mellan scientific attitudes och attitudes 

towards science. Det förstnämnda är sådana egenskaper såsom öppenhet och kritiskt 

tänkande som hjälper en naturvetare att utföra sitt arbete på ett bra sätt, och den 

senare är värderingar och känslor till olika naturvetenskapliga företeelser (Helldén 

et al., 2005, s. 33).  

De inre och yttre faktorer som kommer till uttryck och påverkar en individs attityd 

till något har även studerats i förhållande till intresse. Detta är fallet med en 

forskningsöversikt om attityder till naturvetenskap med syftet att identifiera och 

diskutera relationer mellan attityder och tre grupper av variabler eller faktorer 

(Lindahl, 2003, s. 250). De tre variablerna är: enskilda variabler, skolvariabler och 

strukturella variabler som redovisas nedan (se tabell 1). 
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Tabell 1 Redovisning av faktorer som påverkar elevers attityder till 

naturvetenskap (Lindahl, 2003) 

Variabler  Faktorer Exempel 

Enskilda variabler  Kognitiv  

 Personlighet 

 Kön  

 Ålder 

Intelligens, prestation 

Beteende, handlande 

Flickor, pojkar 

Barn, ungdomar 

Skolvariabler  Inflytande 

 Instruktion till 

arbetssätt 

 Lärarna 

Interaktion i klassrum 

NO uppgift 

Kemilärare 

Strukturella variabler  Social 

 Kulturella bakgrund 

 Samhällsaktörer eller 

faktorer utanför 

skolan 

Familj, religion, etnicitet 

Tro, värderingar, 

tradition 

Ekonomisk status 

 

Intresse och attityd i relation till beteende 

Både definitionerna av intresse och attityder har i viss utsträckning mycket 

gemensamt med begreppet beteende. En kombination av kognitiva komponenter 

och beteendemässiga processer kan leda till en attityd. Trots att känslor är svåra att 

studera har människans tankar, föreställningar och känslor en stor betydelse i studier 

om beteende (NE u.å.). Bara för att man har en positiv attityd till något betyder det 

inte att man nödvändigtvis agerar på detta, dvs. attityden leder inte alltid till 

beteendet. Både Helldén et al. (2005, s. 34) och Osborne (2003, s. 1054) lyfter fram 

ett problem inom forskning gällande beteende och attityder. Författarna menar att 

det inte går att koppla ihop elevers attityder och deras agerande eller deras val, vilket 

betyder att det snarare är beteendet än attityden som hamnar i fokus. Helldén et al. 

(2005, s. 34) pekar vidare på en modell som brukar användas för att beskriva 

sambandet mellan attityder och beteende i studier om attityder till naturvetenskap. 

Den är en modell som betraktar attityd som annat än beteende, utan att attityder är 

en intention att göra något. Det betyder att:  

en persons intention att agera i en viss riktning ökar om individen har en positiv 

attityd till detta beteende, om individen tror att de som står en nära föredrar detta 

beteende och om individen tror sig ha förmåga och möjlighet för beteendet (Helldén 

el al., 2005. s. 34) 

 

2. Bakgrund 

Denna del inleds med en kort beskrivning av mål för naturvetenskaplig undervisning 

i skolan. Därefter redovisas styrdokumenten med särskild uppmärksamhet på 

kursplanen i kemi. Detta följs av en kort redovisning av skolfaktorer som påverkar 

elevers intresse för naturvetenskap. Avsnittet avslutas med den teoretiska 

referensramen och tidigare forskning inom området.    
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2.1 Mål för naturvetenskaplig undervisning 

Under många år har målet för naturvetenskaplig undervisning varit att utbilda elever 

till att bli naturvetenskapligt allmänbildade (Skolverket, 2012, s. 19). Två modeller 

bestående av två olika sätt att se på naturvetenskaplig kunskap har föreslagits (ibid, 

s. 19). Den första handlar mer om begrepp, teorier och lagar där eleverna fostras till 

framtida naturvetare, medan den andra lägger tonvikt på samhälleliga aspekter och 

diskuterar naturvetenskapens roll i elevernas vardagsliv (ibid, s. 19).  

Eftersom vårt samhälle är i ständigt utveckling med nya villkor som skapas kräver 

en diskussion om hur naturvetenskapens kunskap används och vilken betydelse 

detta har för samhällsutveckling (Skolverket, 2016d). Genom läroplansreformer har 

man betonat att eleverna bör lära sig göra naturvetenskapliga undersökningar på 

samma sätt som forskare inom naturvetenskap gör (Johansson & Wickman, 2012, s. 

198). Detta betyder att elever måste använda sig av naturvetenskapliga processer 

d.v.s. principer, metoder och verklighetsbild som tillämpas av forskare inom 

naturvetenskap (ibid, s. 198). Naturvetenskapliga processer uttrycks i läroplanen på 

så sätt att eleverna ska utveckla förmågor att formulera hypoteser, observera, tolka, 

resonera och tänka kritiskt (Skolverket, 2011, reviderad 2015, s. 173). Johansson 

och Wickman (2012, s. 198) framhäver dessutom att målet med naturvetenskap kan 

delas upp i 1) att lära sig om att göra naturvetenskapliga undersökningar och 2) att 

lära sig om naturvetenskapens karaktär.  

En förändring från regelstyrning till mål- och resultatstyrning är bland de 

framträdande dragen i den senaste läroplanen (Håkansson, 2015, s. 584). Lärarna 

måste sträva efter att uppfylla de uppsatta målen. En mer tydlig lärarroll och lärares 

ledarskap i undervisningen har betonats, exempelvis att elever bör erbjudas 

strukturerad undervisning under lärarens ledning (ibid, s. 584). Enligt Håkansson 

(2015, s. 592) kan detta uppnås genom att läraren planerar sin undervisning, sätter 

tydliga mål, stödjer elever, väcker motivation hos elever, och organiserar 

lärandeaktiviteter på ett sätt som gynnar lärande.   

 
2.2 Styrdokumenten med fokus på kemiinnehåll i kursplanen 

Kursplanens syfte i kemi inleds med: ”undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att 

eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och 

intresse för att undersöka omvärlden” (Skolverket, 2011, reviderad 2015, s. 169). 

Detta återspeglas i att undervisningen ska syfta till att utveckla förmågan att använda 

kunskap för att granska information, kommunicera och ta ställning i samhällsfrågor 

(ibid). I samband med det ska eleverna genom undervisningen i ämnet kemi ges 

förutsättningar att utveckla tre ämnesspecifika förmågor: 

 använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, 

 genomföra systematiska undersökningar i kemi, och 

 använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan (ibid, 2011, s. 169). 

Kursplanen och läromedel i kemi innehåller många begrepp, teorier och modeller 

som eleverna bör lära sig. I kursplan för kemi, i årkurs 7-9, finns fyra 

kunskapsområden i det centrala innehållet som undervisningen i kemi ska behandla: 
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kemin i naturen, kemin i vardagen och samhället, kemin och världsbilden och 

kemins metoder och arbetssätt (Skolverket, 2011 reviderad 2015, s. 173).  

Innehållet i Kemin i naturen kräver att eleverna lär sig partikelmodellen för att 

beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet samt 

atomer, elektroner och kärnpartiklar. Hur eleverna förstår de här begreppen och 

teorierna kan vara problematiskt (Skolverket, 2012, s. 20). Det kan bero på att de 

här små partiklarna inte går att se. 

Som namnet antyder tenderar kemin i vardagen och samhället att bli mer praktiskt 

med ett innehåll som kan vara av intresse för eleverna såsom bl. a. 1) vanliga 

kemikalier i hemmet, samhället, mat och drycker och deras betydelse för hälsan; 2) 

människans användning av energi, naturresurser lokalt och globalt samt vad det 

innebär för en hållbar utveckling; 3) processer för att rena dricksvatten, 

avloppsvatten lokalt och globalt (Skolverket, 2011, s. 172).  

I kemin och världsbilden behöver eleverna lära sig om 1) historiska och nutida 

upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, 

samhälle och människors levnadsvillkor; 2) aktuella forskningsområden inom kemi, 

till exempel materialutveckling och nanoteknik; 3) de kemiska modellernas och 

teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet samt 4) 

gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv (Skolverket, s. 173). 

Ett annat område i kursplanen för kemi är Kemins metoder och arbetssätt där 

eleverna behöver lära sig om bl. a. 1) systematiska undersökningar, formulering av 

enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering; 2) sambandet mellan 

kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier; 3) 

dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga 

rapporter (Skolverket, 2011, reviderad 2015, s. 173). 

När det gäller det centrala innehållet och elevers inflytande i relation till lärarens 

undervisning så pekar kommentarmaterial till kursplanen i kemi på att det är lärare 

tillsammans med elever som avgör hur de olika innehållspunkterna som ingår i 

kunskapsområdena hanteras i relation till varandra för att utforma ett arbetsområde 

(Skolverket, 2016a, s. 4). Däremot är det upp till varje lärare att bestämma hur 

mycket undervisningstid som ska ägnas åt de olika punkterna.  

För att läraren ska kunna avgöra hur de olika innehållspunkterna i kursplanen i kemi 

hanteras i relation till varandra samt vilket arbetssätt som passar, måste 

styrdokumenten vara lätta att tolka, vilket leder till ökad likvärdighet (Skolverket, 

2009, s. 7). Det kan till och med leda till att lärarna har tydliga mål med 

undervisningen. För att underlätta tolkningen och öka tydligheten har det nuvarande 

styrdokumentet ett framskrivet centralt innehåll (Skolverket, 2011, s. 192) i 

jämförelse med det tidigare styrdokumenten (Skolverket, 2009, s. 7).  

2.3 Att begripliggöra och synliggöra innehållet i kursplanen 

Många tycker att kemi är ett svårt ämne (Skolverket, 2016c). Det beror delvis på att 

ämnet handlar mycket om saker som inte går att se. Konsekvensen blir att elever 

behöver lära sig att hantera olika typer av föreställningar och representationer 

(Skolverket, 2016c). 
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Sjøberg (2010, s. 80) noterar att grundbegrepp såsom elektron, proton, atom, 

molekyler etc. i vissa naturvetenskapliga ämnen t.ex. kemi kan vara svårare att göra 

mer begripliga och därmed svårt för eleverna att förstå. Trots denna svårighet i att 

presentera begrepp och teorier är bra förståelse i just de här små osynliga 

partiklarnas natur grundläggande i att förstå hur materia är uppbyggd och hur 

kemiska reaktioner sker.  

Svårigheten att behärska begrepp och teorier härstammar dels från att eleverna 

behöver använda sin fantasi för att förstå något de här begreppen och teorierna. 

Denna aspekt av innehållet ställer krav på lärare som måste hitta ett stimulerande 

och effektivt sätt att lära ut genom att välja vilken metod som passar bäst beroende 

på materialet och ämnet som diskuteras, och med hänsyn till elevernas behov 

(Sjøberg, 2010 s. 77). Det kan till och med kräva att lärare använder sin egen fantasi 

för att komma fram till något som fungerar för eleverna. Med hänsyn till detta pekar 

Berg et al. (2007, s. 157) på att ”det framträder en bild av att det för läraren framstår 

som centralt att avmystifiera kemi och att skapa en undervisning kring ämnet som 

eleverna upplever som rolig och intressant och som väcker deras nyfikenhet.” (Berg 

et al., 2007, s. 157). 

Studier visar att vetenskapliga bilder, illustrationer, associationer, metaforer och 

exempel synliggör lärande och därmed fångar elevernas intresse mer än bara skrivna 

texter (Brown et al., 2014; Sjöberg, 2010, s. 38). Studien av Brown et al. (2014) 

visar att när eleverna får arbeta tillsammans med att utforska ett undervisningsämne, 

samtidigt som de delarna med sig av sina kunskaper så ökar lärandet. Brown et al. 

(2014)  menar vidare att när eleverna får möjlighet att göra sina egna observationer 

och analyser i stället för att bara sitta och göra anteckningar under lektionen så 

främjar det lärandet (s. 203). 

Lärande i kemi synliggörs och underlättas genom laboration (Berg el al., 2007). 

Författarna konstaterar att kemiinnehåll träder fram bättre i en laborationssituation i 

samband med att eleverna formulerar hypoteser om kemiska processer och begrepp 

(Berg et al., 2007, s. 157). Detta betyder att eleverna uppvisar en bättre förståelse 

för kemiska begrepp såsom fasövergångar, avdunstning och kondensation (ibid). 

Alltså blir det lätt för eleverna att koppla vad de observerar i klassrummet med vad 

som pågår i naturen. Berg et al. (2007) skriver så här om vikten av laboration: 

Den avslutande laborationen erbjuder en möjlighet för eleverna att koppla vad de 

observerat i klassrummet till processer som pågår i naturen… Laborationerna har 

även möjlighet att fungera som en introduktion till det naturvetenskapliga arbetssättet 

och problematiken kring denna… Beroende av hur laborationerna ramas in och 

används kan även förutsättningar för att träna förmåga att diskutera och dokumentera 

förutsägelser, observationer och resultat skapas (Berg et al., 2007, s. 157). 

Det är mycket viktigt för lärande att eleverna uppfattar innehållet i undervisningen 

som betydelsefullt för sina egna liv, erfarenheter och grundläggande aktiviteter i 

samhället (Skolverket, 2012, s. 66). Behovet av att koppla undervisningen till 

vardagsliv kommer till uttryck i Anderssons (2008) bok Att förstå skolans 

naturvetenskap: forskningsresultat och nya idéer. Andersson menar att för att 

upptäcka och tillägna sig naturvetenskapliga begrepp och teorier skulle ett bra sätt 

vara att vända sig till s.k. vardagsföreställningar (Andersson, 2008, s. 20-21). 

Anledningen till detta är att elever har flera olika uppfattningar om naturvetenskap 

redan innan de möter den i skolan (Skolverket, 2012, s. 13). Dessutom pekar 
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Andersson (2008, s. 21) även på vikten av att vara tillsammans med människor som 

använder dessa då de berättar, förklarar, diskuterar och löser problem.  

Andersson (2008) föreslår att svaret på hur eleverna lär sig och förstår 

naturvetenskapliga begrepp och teorier måste sökas med innehållsspecifik forskning 

och utveckling. Med s.k. innehållsorienterad teori hävdar han att en 

innehållsorienterad teori anger undervisningsaspekter som gynnar lärande med 

förståelse av ett visst innehåll (s. 23). Enligt teorin är dessa aspekter av tre slag: 

 Allmänna aspekter (giltiga också utanför det naturvetenskapliga området) 

 Aspekter som gäller naturvetenskapens karaktär (begränsad till naturvetenskap). 

 Innehållspecifika aspekter (begränsade till det givna innehållet) (Andersson, 

2008, s. 23). 

 

2.4 Elevers attityder och intresse i relation till faktorer i skolan 

Generellt finns det flera faktorer som kan påverka undervisningen och intresse för 

naturvetenskap (Helldén et al., 2005) men de tre viktigaste är lärare, elev och 

innehåll. Dessa tre delmoment brukar förklaras med den didaktiska triangeln 

(Sjöholm et al., 2011, s. 53). Innehållsrelaterade aspekter, elevers inflytande och 

interaktion som faktorer som kan påverka lärande och intresse för naturvetenskap 

har redan redovisats. Enligt Helldén et al. (2005, s. 42-46) finns ytterligare faktorer 

som påverkar intresse för och attityder till naturvetenskap, nämligen undervisning 

och lärarens personlighet. Enligt min egen erfarenhet kan en faktor som skulle kunna 

påverka intresse för och attityder till naturvetenskap vara eleven själv.  

2.4.1 Kemilärarens personlighet 

Eftersom det är läraren som leder undervisningen är det bara naturligt att fokusera 

på läraren som en faktor som kan påverka elevers intresse för och attityder till 

naturvetenskap. Alla människor är unika vilket betyder att en lärare kan ha olika 

perspektiv och uppfattningar. Tsai (2006, s. 222) visar att det finns en adekvat 

koppling mellan lärarens kunskapsteoretiska syn och lärarens övertygelse samt 

lärarens undervisningssätt. Vidare visar Tsai (2006, s. 226) att lärarens övertygelse 

består av fem dimensioner, nämligen:”The theory-laden quality of scientific 

exploration”, ”The invented and creative nature of science”, “changing and 

tentative feature”, “the role of social negotiation” och “cultural impacts.” Dessa 

dimensioner är, enligt Tsai, relaterade till varandra och varierar mellan olika lärare. 

The role of social negotiation and cultural impact t.ex. har att göra med om 

människor från olika kulturer har olika typer av "naturvetenskap." Enligt Jidesjö 

(2012, s. 40) kan dessa dimensioner och lärarens övertygelse spela en betydelsefull 

roll i att förstå hur lärare tänker och resonerar i sitt yrkesutövande och de har till och 

med varit centrala i att förutsäga hur lärare agerar och fattar olika beslut.  

Vissa lärare t.ex. är mer engagerade än andra i sitt arbete och därmed påverkas 

arbetsinsatsen, vilket i sin tur har direkt inverkan på elevers resultat samt vilken 

uppfattning de får om ämnet (Lindahl, 2003, s. 68). Om eleverna förväntas ha en 

positiv attityd till och intresse för ämnet då måste lärare vara ett ledande exempel. 

Dahlin (2002, s. 48) anser att en effektiv naturvetenskapsundervisning kan bero på 

blivande lärares föreställningar om naturvetenskapens karaktär, vilket påverkar hans 

eller hennes sätt att undervisa i ämnet. Detta i sin tur påverkar vilka föreställningar 
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eleverna skapar. Vidare framhäver Skolverket (2009, s. 10) att forskningen ger ett 

starkt stöd för att elevens lust att lära har samband med ”lärarens lust att vara lärare.”  

Ett problem med studier om lärarpersonligheten, enligt Jidesjö (2012, s. 88), är att 

dessa studier lägger fokus på beskrivningar av egenskaper i lärarpersonligheten 

istället för att utgå från mötet mellan lärare och eleverna. Hans argument tar sin 

utgångspunkt på det faktum att behovet som rör elevernas lärande härstammar från 

mötet mellan lärare och elever. Därför tycker författaren att det är viktigt att 

lärararbetet i samband med att utveckla naturvetenskaplig undervisning beskrivs 

utifrån det.  

 

2.4.2 Naturvetenskapsundervisningen 

Enligt Sjöholm et al. (2011, s. 67) ska den pedagogiska, allmändidaktiska, 

ämnesdidaktiska, ämnesmässiga och praktiska kompetensen sammansmälta och bli 

en integrerad del av lärarens personlighet. En fördel med detta är att läraren 

utvecklar en helhetsbild i sin undervisning. Med tanke på att det finns en mängd 

olika innehåll i kursplanen som en lärare behöver lära ut är det viktigt att ställa 

frågan om vad som behöver prioriteras i undervisningen (Sjöholm et al., 2011). 

Valet av innehåll motiveras av och görs utifrån elevers möjligheter och behov, vilket 

naturligtvis innebär att man förhåller sig till de grundläggande frågorna inom 

ämnesdidaktisk forskning i naturvetenskap: ”Varför ska man läsa naturvetenskap? 

Vad är centralt i kemi? Hur ska undervisningen struktureras för att lärande ska ske? 

Vilka är undervisningsmålen?” (Helldén el al., 2005, s. 7). Att man som lärare söker 

svar till ovanstående frågor inför en lektion kan hjälpa elever att nå kunskapsmålen 

i kursplanen för naturvetenskap och utveckla deras intresse för dessa 

ämnesområden.  

Skolverkets rapport Redovisning av regeringens uppdrag om undervisning i 

naturvetenskap och teknik i tidiga år betonar betydelsen av kvalitén på 

undervisningen, i form av lärarens kompetens och valda undervisningsformer för att 

skapa elevers lust att lära (Skolverket, 2009, s. 10).  

Att argumentera, kritiskt granska och värdera information från olika källor bör vara 

en del av naturvetenskapsundervisningen (Osborne et al., 2010, s. 465). Osborne et 

al. hävdar att när undervisning i naturvetenskap ger eleverna möjligheter att utveckla 

sin förmåga att resonera och argumentera vetenskapligt ökar elevernas 

begreppsförståelse, kunskaper och färdigheter. Osborne et al. (2010, s. 464) belyser 

vidare att traditionell undervisning där lärare står i centrum lägger alltmer betoning 

på lärare, läroplaner och läroböcker i samband med vad man redan vet på bekostnad 

av hur man vet det. Författarna menar att för att få elever att engagera sig i lektionen 

måste de erbjudas möjligheter att delta i att utforska idéer, evidens och argument 

genom diskussion och samtal. 

Research has demonstrated that teaching students to reason, argue, and think 

critically will enhance students’ conceptual learning. This will only happen, however, 

if students are provided structured opportunities to engage in deliberative exploration 

of ideas, evidence, and argument—in short, how we know what we know, why it 

matters, and how it came to be (Osborne et al., 2010, s. 466). 

Grundtanken är att eleverna får arbeta undersökande med aktuella frågor, följa upp 

och diskutera sina resultat i grupp med sina klasskamrater, vilket leder till ökat 
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intresse (Skolverket, 2012, s. 19). När man är nyfiken på något tenderar man att 

engagera aktivt i att söka efter svar på de frågor man har (Skolverket, 2016a, s. 7). 

Tanken är att elever ska lära sig att tänka själva och inte acceptera allting bara för 

att det står så i läroboken eller bara för att det kommer från en lärare. Eftersom 

vetenskapen är ett dynamiskt område, så kan det som är vetenskaplig sanning idag 

inte nödvändigtvis behöva vara sanning imorgon (Harold & McClellan, 2006, s. 

379).  

Detta sätt att undervisa som bygger på elevers kritiska tänkande tar avstånd från den 

mer traditionella naturvetenskapliga undervisningen, som enligt Dahlin (2002, s. 48) 

hämmar elever att utveckla olika perspektiv eller förklaringar till ett 

naturvetenskapligt fenomen. Författaren hävdar att undervisningen i NO kan bero 

på blivande lärares föreställningar om naturvetenskapens karaktär och detta 

påverkar hur undervisning i ämnet går till, vilket i sin tur får konsekvenser för vilken 

förståelse eleverna utvecklar. Svein Sjøberg ser på naturvetenskap som produkt, 

som process och som samhällsinstitution (Sjøberg, 2010, s. 213). Han menar att 

genom att se naturvetenskap som en process kan det leda till att elevers intresse ökar 

genom att de får arbeta naturvetenskapligt och undersöka och diskutera sina resultat.  

En direkt följd av att sammansmälta naturvetenskap som produkt, naturvetenskap 

som process och naturvetenskap som samhällsinstitution i kursplanen är att det 

skulle leda till en naturvetenskapsundervisning som inte bara betonar faktainlärning 

och det faktum att alla frågor har ”rätta” svar (Sjøberg, 2010, s. 215; Dahlin, 2002, 

s. 48). Skolundersökningen ”Programme for International Student Assessment”, 

PISA, som spelar en betydelsefull roll i skoldebatten, lägger stor vikt vid att kunna 

sätta in kunskaper i ett sammanhang, att förstå processer, tolka och reflektera över 

information samt förmågan att lösa problem (Skolverket, 2012, s. 17).  Intressant är 

att resultatet från PISA 2012 visar att svenska elever var bättre på kunskaper i 

naturvetenskap än kunskaper om naturvetenskap, vilket betyder att eleverna var 

bättre på faktakunskaper än på tillämpningar (Skolverket, 2012). 

När elever ser att de naturvetenskapliga kunskaper man lär sig i skolan kan sättas i 

relation till samhällsfrågor och vardagsliv kan det locka till intresse för ämnet (SOU, 

2010, s. 88). 

2.4.3 Elevers ansvar 

Det finns ett tydligt samband mellan didaktiken (innehåll), lärande (elever) och 

undervisning (lärare). I detta samband är undervisningens mål att bidra till den 

lärandes bildning. Däremot påtalar Gjert Langfeldt (2011, s. 134) att didaktiken inte 

kan garantera bildning. Langfeldt förklarar både läraren och eleven har sina ansvars 

i den lärandeprocessen. Han menar att medan läraren väljer innehåll och förmedlar 

det genom undervisningen, måste eleverna själva försöka få mening ur innehållet 

som tas fram i undervisningen. Hoppman (2007, s. 115) uttrycker just denna punkt 

på följande sätt: “Bildung cannot be achieved by Didactics1, the only thing Didactics 

can do is restrained teaching in a way opening up for individual growth of the 

students.”  

Faktum är att eleverna ska ta ett större ansvar i sitt lärande.  Läraren verkar som en 

hjälpare i att föra processen framåt. En direkt följd av denna förändring är att 

                                                 
1 Det är det svenska ordet didaktik som motsvarar det engelska ordet didactics som menas här. 



 

14 

 

eleverna får arbeta mycket mer självständigt och individuellt med sina arbeten och 

uppgifter. Enligt läroplanen Lgr 11 leder detta till större frihet och ansvarstagande 

för elever (Skolverket, 2011, reviderad 2015, s. 9). Att eleverna bör ta ansvar för sitt 

lärande är tydligt i läroplanen: ”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar 

samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra” 

(Lgr 2011, s. 9). 

2.5 Tidigare forskning 

Det finns ett flertal genomförda studier om elevers intresse för och attityder till 

naturvetenskap. De flesta av studierna har kommit fram till att elever förlorar 

intresset för naturvetenskapliga och tekniska ämnen (Osborne, 2003, s. 1051; 

European Commission, 2004, s. 3; Sjøberg & Schreiner, 2010, s. 7; Helldén et al., 

2005, s. 33). Att elevers intresse sjunker med åren speciellt i fysik och kemi 

framkom ofta i studier som genomfördes fram till 2010, exempelvis Helldén et al. 

(2005) som visar att allt fler elever inte vågar välja en karriär inom området. 

Elevers intresse för och attityder till naturvetenskap och faktorer som ligger till 

grund för dessa attityder har under de senare åren redovisats av storskaliga studier 

såsom TIMSS Third International Mathematics and Science Study och PISA 

(Sjøberg & Schreiner, 2010, s. 4). Enligt dessa studier tycker över hälften av 

eleverna att naturvetenskap och teknik är intressant, men de flesta av eleverna från 

utvecklade länder däribland Sverige tycker att ämnena är svåra att förstå (Helldén et 

al., 2005, s. 35-36). Det framgår dessutom att pojkarna är generellt mer positiva än 

tjejer speciellt till fysik. 

Nyligen genomförda studier visar dock en gradvis förskjutning i trend gällande 

intresse för och attityder till naturvetenskap. I den senaste skolundersökning PISA 

2015 visar elevernas enkätsvar på ett större intresse för naturvetenskap jämfört med 

PISA 2006 (Skolverket, 2016b, s.7). Jidesjö (2012, s. 3) menar att frågorna kring 

elevers intresse och attityder handlar mer om innehåll än om enskilda ämnen. Han 

konstaterar att barn och ungdomar har intresse för naturvetenskap och teknik, men 

att intresset finns för specifika innehållsområden och varierar på grund av ålder och 

kön. Vidare har Anderhag et al. (2016), i en nyligen genomförd studie, visat att 

elever inte förlorar intresse för den naturvetenskap de utvecklade i lågstadiet när de 

gör övergången till högstadiet. Författarna hävdar att en distinktion måste göras 

mellan intresset för naturvetenskap i lågstadiet och intresset för naturvetenskap i 

högstadiet. Denna distinktion grundar sig på progressionen vad gäller ämne som 

anges i kursplanerna. Enligt kommentarmaterial till kursplanen i kemi är en 

grundprincip för progressionen från årskurs 1 till årskurs 9 i kemi att ”innehållet går 

från det elevnära och konkreta i de lägre åldrarna, till vidare utblickar och mer 

abstrakt innehåll i de högre åldrarna” (Skolverket 2016a, s. 19).  

Innehållet i undervisningen framstår som en viktig faktor som kan påverka elevers 

intresse. I samband med detta är ett återkommande problem som ofta nämns i de 

flesta studier som handlar om elevers attityder till och intresse för naturvetenskap 

förknippat med kvaliteten på undervisningen (Skolverket, 2012, s. 16; Håkansson, 

2015, s. 587; Berg et al., 2007, s. 158; Sjøberg & Schreiner, 2010; Osborne, 2003). 

Studierna påvisar att kvaliteten i undervisningen många gånger är bristfällig, tråkig 

och oinspirerande. ROSE (Relevance Of Science Education) visar t.ex. att det finns 

en skillnad från det som intresserar elever och det som undervisas i skolan (Sjøberg 

& Schreiner, 2010).  
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En naturlig konsekvens blir att elever inte upplever undervisningen som 

meningsfull, relevant och intressant. Studier som genomfördes av Berg et al. (2007) 

ger en liknande bild genom att koppla kemiinnehållet som görs tillgängligt i 

undervisning med målet att få eleverna intresserade i ämnet. Berg et al. (2007) visar 

att undervisningspraktiker som är laborationscentrerade fungerar bra som 

introduktion till ett naturvetenskapligt lärande i samband med begreppsutveckling. 

Att introducera kemiinnehåll på det här sättet har inverkan på elevernas intresse för 

ämnet (Berg et al., 2007, s. 157).   

2.6 Teoretisk referensram 

I denna del lyfts den teoretiska plattformen som kommer att fungera som verktyg 

för efterföljande analys och diskussion av uppnådda resultat. Analysen ska framför 

allt utgå från skolans och undervisningens relevans och koppling till samhällslivet. 

Det pragmatiska perspektivet på lärande och undervisning 

Pragmatismen har inspirerats i första hand av filosoferna John Dewey (1859-1952) 

och William James (1842-1910), och kännetecknas av att man försöker sätta in 

människors lärande i sociala och kommunikativa sammanhang (Säljö, 2011, s. 170). 

Detta sätt att lära sig skiljer sig åt ett grundläggande antaganden som kännetecknar 

andra synsätt på lärande såsom behaviorism och kognitivismen som istället ser 

lärande i termer av hur människor tillägnar sig beteende respektive hur de fungerar 

som informationsprocessande varelser (Säljö, 2011). Deweys syn på kunskap ses 

som en del av livet, där kunskap är relaterad till handling, snarare än bara att ta emot, 

tolka och hantera information (Lehmann, 2000,s. 34). 

Eftersom kunskap ses som en del av livet intresserade Dewey sig för hur 

pedagogiken kunde utvecklas för att möta samhällets behov, och argumenterar för 

att skolan och undervisningen måste bli relevant för elever eller på ett meningsfullt 

sätt kopplad till samhällslivet (Säljö, 2011, s. 172). Detta innebär att skolan och 

undervisningen bör ta sin utgångspunkt i samhällsproblem som stimulerar eleven 

till reflektion och tänkande. Centralt i den pragmatiska synen på kunskap är att 

kunskap måste leda till något annat (ibid s. 173).  

Demokrati och kommunikation samt en slags social konstruktivism med betoning 

på interaktion är några av inslagen i Deweys filosofi som har utforskats vidare 

(Lehmann, 2000, s. 47). Genom kommunikation mellan människor kan demokrati 

åstadkommas i utbildning. Dewey menar att skolans främsta uppgift är att fostra 

demokratiska människor. Detta har uttryckts som att ”undervisningen helt enkelt 

står i demokratins tjänst” (Säljö, 2011, s. 173), vilket betyder att skolan i sig ska 

fungera som en demokratisk miljö där elever ges möjligheter att uttrycka sig och 

utveckla ett kritiskt tänkande. 

3. Metod 

I denna del presenteras metoden för att undersöka problemområdet och skaffa ny 

kunskap. Avsnittet börjar med redovisning av metodval följt av en kort redovisning 

av urval och genomförande. Avsnittet fortsätter med en presentation av etiska frågor 

i samband med studien och avslutar med bearbetning och analys av data som har 

samlats in. 
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3.1 Val av metod  

I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod valts, vilket möjliggör att det 

insamlade datamaterialen från intervjun är utförlig. Med datamaterialen som är 

detaljerad kan den komplexa sociala situationen beskrivas (Denscombe, 2007, s. 

398). Denna studie har elever i årskurs 9 som studieobjekt. Studier som gäller 

människor, deras institutioner och hur de förhåller sig till varandra kräver ett 

tolkande synsätt (Bryman (2008, s. 32). Elevernas egenart och deras förmåga att 

tänka, dvs. den unika förmågan att tolka sina upplevelser, konstruera sina egna 

meningar och agera på dessa utgör en central del av intervjuprocessen i denna studie. 

Dessa är några aspekter av den kvalitativa forskningen, där forskaren studerar saker 

och ting på det sätt de fungerar, och försöker tolka fenomen vad gäller innebörden 

människor ger dem (Bryman, 2008). I detta avseende menar Bryman (2008, s. 40) 

att denna forskningsstrategi lägger vikt vid ord under insamlingen och analysen av 

data.  

Forskare i kvalitativa studier använder sig av ett flertal olika datainsamlingsmetoder 

t.ex. intervju, observation, frågeformulär, skriftliga källor mm. för insamling av 

kvalitativa data (Bryman, 2008). I denna studie har intervju använts som 

datainsamlingsmetod. 

Intervjuer inom kvalitativ forskning 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett 

professionellt samtal med en struktur och ett syfte, där kunskap konstrueras i 

interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. De frågor som formulerades 

och sedan ställdes var i linje med studiens syfte. För att kontrollera att syftet 

uppnåddes ställdes uppföljningsfrågor på så sätt att informanterna fördjupade sig i 

huvudfrågorna. Johansson & Tufte (2003, s. 96) menar att det är forskaren som 

definierar och kontrollerar situationen genom att ställa frågorna och eventuella 

uppföljningsfrågor beroende på de svar som intervjupersonerna ger. På grund av 

detta menar författarna att det är absolut viktigt att intervjuaren odlar 

samtalsfärdigheter och utvecklar sin förmåga att ställa frågor. För att utveckla 

samtalsfärdigheter i uppladdningen inför den här intervjun gjordes en omfattande 

läsning av böcker om hur man ska hantera den här typen av situationer.  

En fördel med intervju som datainsamlingsmetod är dess lämplighet för att 

producera djupgående och detaljerade data (Denscombe, 2007, s. 267). Under alla 

tre intervjusituationerna avslöjade informanterna sina personliga erfarenheter av och 

egna perspektiv på kemiundervisning i skolan. Bryman (2008, s. 341) beskriver 

detta som emotionalism eller känslosamhet. Denna emotionalism var tydlig när det 

gäller hur eleverna var engagerade i samtalet, eftersom de talade från sina hjärtan. 

Att förstå något från den intervjuades livsvärld utifrån dennes eget perspektiv menar 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 42) är syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun. Detta beror på att den sociala verkligheten är en produkt av 

meningsfull social interaktion som upplevs ur de inblandades perspektiv. 

Utifrån syftet och frågeställningarna förlitar denna studie sig på semistrukturerad 

intervju, som kombinerar några aspekter av både strukturerade och ostrukturerade 

intervjumetoder. Denna slags intervju kallas också för delvis strukturerade 

intervjuer eller intervjuer som grundas på en intervjuguide (Johansson & Tufte, 

2003, s. 98). Frågorna och ordningsföljden på intervjuguiden fastställdes före 
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intervjun, något som hör till strukturerade intervjuer. Informanterna gavs stor frihet 

att utforma sina svar på sitt eget sätt. Friheten innebär det faktum att frågorna var 

öppna och beroende på hur informanterna uppfattade frågorna fanns möjlighet att 

formulera svaren som de vill med sina egna ord, med mindre inverkan från den som 

intervjuar.  

Kvale och Brinkmann (2014, s. 32) betonar att ett misstag vid den här typen av 

intervju är att förbise vikten av förberedelse. I så fall kan det leda till att allmänna 

åsikter dupliceras istället för att ny väsentlig kunskap om ämnet som undersöks 

framkommer. Med detta i åtanke ägnades mycket tid åt utforskning av både hur man 

formulerar intervjufrågor och hur man förbereder sig inför intervjusituation. Några 

frågor som man kan brottas med under förberedelsen är samma tekniska och 

begreppsliga frågor som Kvale och Brinkmann (2014, s. 32) menar att en 

nybörjarforskare kan ställa sig under förberedelsen för intervjun:  

Hur börjar jag ett intervjuprojekt? Hur många intervjupersoner behöver jag? Hur kan 

jag undvika att påverka intervjupersonerna med ledande frågor? Är det nödvändigt 

att skriva ut intervjuerna? Kommer mina tolkningar bara att bli subjektiva? Kan jag 

vara säker på att jag får veta vad intervjupersonerna verkligen menar? (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 32). 

3.2 Urval 

Data har samlats in genom intervjuer med elever i årkurs 9 på en grundskola. 

Eftersom antalet intervjupersoner beror på undersökningssyfte, den tid och de 

resurser som finns tillgängliga för undersökningen (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

156) har intervjun genomförts med 8 deltagande elever. Johansson och Tufte (2003, 

s. 83) påstår att det inte är ovanligt att urvalet består av 10 – 12 informanter. Elever 

i årskurs 9 intervjuades eftersom de har alla läst kemi under tre år på högstadiet. 

Dessutom kommer de snart att välja gymnasieutbildning som ger en god grund för 

framtida yrkesverksamhet och fortsatta studier inom olika områden. Med blicken 

riktad mot gymnasiestudier blev det intressant i intervjun att se vilka val dessa elever 

har gjort och varför de har gjort dessa val.  

Tanken var att ha med tio deltagande elever och intervjua två elever åt gången. I 

slutet gjordes gruppintervjuer om tre elever åt gången från åtta elever som deltog i 

studien. Detta för att undvika problem i samband med en stor grupp och för att 

eleverna skulle känna sig trygga i intervjusituationen. Med sammanlagt åtta 

deltagande elever betydde det att en intervjusituation genomfördes med två elever.  

Urvalet av deltagande elever skedde slumpmässigt genom att varannan elev i 

klassen valdes till att delta i studien. Beräknad tid för intervjun var cirka tjugo 

minuter och den spelades in för att sedan kunna analyseras. All inspelning gjordes 

på en mobiltelefon.  

3.3 Utförande 

Det var sammanlagt tre intervjutillfällen och i varje intervjutillfälle fick elever svara 

på samma frågor som andra elever fick svara på. Det som varierade lite gran var 

uppföljningsfrågorna. Uppföljningsfrågorna varierades beroende på hur 

informanterna vid de olika intervjutillfällena svarade på huvudfrågorna. Den typen 

av frihet som kännetecknar en kvalitativ intervju är en fördel efterson intervjuare får 

ett handlingsutrymme (Bryman, 2008, s. 443). Intervjuerna ägde rum med en veckas 
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mellanrum. Detta berodde på att eleverna var upptagna med aktiviteter inför julen. 

Varje intervjutillfälle inleddes med en kort presentation av syftet och vad studien 

handlar om. Informanterna påmindes om konfidentialitetskravet rörande intervjun 

och som ingår i informationsbrevet som de fick tidigare. Intervjun genomfördes i 

skolans bibliotek. Eftersom biblioteket var stängt den dagen, var stämningen lugn 

och lämplig för intervjun.  

Den intervjuguide som används i denna studie indelades i två olika teman som 

härstammar från de två olika forskningsfrågorna som studien söker svar på (se bilaga 

1). Detta stämmer överens med Johansson & Tuftes (2003, s. 98) beskrivning av en 

intervjuguide. Både Johansson, Tufte (2003, s. 98) och Bryman (2008, s. 419) 

understryker att det avgörande med intervjuguiden är att frågorna ska formuleras på 

så sätt att det gör det möjligt att få information om hur de intervjuade upplever sin 

värld och sitt liv. I samband med detta formulerades intervjufrågor och eventuella 

uppföljningsfrågor på ett sätt som ger så detaljerad information från eleverna som 

möjligt. Det går ut på att huvudfrågorna och underfrågorna utformades med avsikt 

att bidra till att de två temana i denna studie täcks och att uppmuntra informanterna 

att svara på frågorna så detaljerat som möjligt. I samband med att täcka teman 

ställdes uppföljningsfrågor på ett sätt som gjorde att informanterna kunde fördjupa 

sig i sina svar. Vidare utformades intervjuguiden så att den blev strukturerad med 

frågorna som en röd tråd. Huvudfrågorna ställdes i den ordning de presenteras på 

intervjuguiden så att alla som informanter fick samma chans.  

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Ett forskningsarbete som involverar människor måste ske i enlighet med 

grundläggande etiska riktlinjer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 84). I denna studie 

användes blanketten för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor, som är publicerad av forskningsetiska nämnden (FEN), för att se till att 

etiska riktlinjer följdes.  

De forskningsetiska principer och krav som Vetenskapsrådet har formulerat har som 

syfte att skydda individer som är involverade i forskningen så att de inte utsätts för 

psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet u.å., s. 

5). Grundläggande etiska frågor rör informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet  

Enligt Vetenskapsrådet (u.å., s. 7) betyder informationskravet att forskaren skall 

informera undersökningsdeltagare om syftet för den aktuella forskningen. Inom 

ramen för informationskravet informerades deltagande i denna studie om vilka 

villkor som gällde t.ex. fick de information om att deras deltagande är frivilligt och 

om att de har rätt att avbryta sin medverkan samt hur informationen som de gav ut 

ska hanteras. (se bilaga 2). 

Samtyckeskravet  

Efter att information om villkor för studien lämnats ut till potentiella deltagare har 

de rätt att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, u.å. s. 9). Eleverna 

gav sin godkännande och detta gjordes vid två tillfällen, både underskrift av brevet 

och vid intervjuns start. Dessutom fick de ge sitt godkännande till om intervjun 

skulle spelas in, innan den började. 
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Konfidentialitetskravet 

För att deltagaren bekymmerslöst ska kunna ge information om studien utan rädsla 

för att på något sätt pekas ut eller straffas, måste hans/hennes identitet skyddas. Det 

är just det som konfidentialitetskravet syftar till. För det första skyddades både 

elevernas namn och skolans namn. För det andra kommer allt inspelat material 

förstöras efter att studien är godkänd. Vetenskapsrådet (e. å. s. 12) menar med 

konfidentialitetskravet att personuppgifterna skyddas och förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. I fall som rör användning av etiskt känsliga 

uppgifter om enskilda kan detta även kräva ett åtagande i former av tystnadsplikt 

beträffande sådana uppgifter.  

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål och inte andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, u. å. 

s. 14). Deltagande elever informerades om detta och att den färdiga uppsatsen kan 

hittas på Högskolan i Dalarnas databasen DiVA efter att studien är godkänd. 

3.5 Bearbetning och Analysmetod 

Utgångsmaterialet för denna studie är texter från inspelade intervjuer med elever i 

årkurs 9. Kortare eller längre texter är en form av s.k. ”mjuka data” som forskare i 

kvalitativ forskning arbetar med (Johansson & Tufte, 2003, s. 69). Dessa ”mjuka 

data” måste bearbetas, analyseras och tolkas. Eftersom tolkning av data utgör ett 

väsentligt kännetecken för kvalitativa ansatser är såväl språket som uttrycks och hur 

dessa tolkas och sätts in i sitt sammanhang av intresse i denna studie (Bryman, 2008, 

s. 466).  

För att kunna göra det måste den inspelade intervjun transkriberas och bearbetas. I 

första hand transkriberades intervjun bokstavligen till text och det transkriberade 

materialet var sedan underlag för analys. Vid transkribering av intervjutexterna från 

mobiltelefonen togs uttryck som aha och ehm bort. Viktigt att tänka på är att 

innebörden d.v.s. vad intervjuade menar i vad som sagts i intervjun inte påverkas. 

Att arbeta med intervjutexten kan kännas utmanande.  Johansson och Tufte (2003, 

s. 106) har belyst två avsikter med dataanalysen som kan vara till hjälp: 

 Att komprimera, systematisera och ordna datamaterialet så att det blir 

analyserbart. 

 Att utveckla tolkningar av och perspektiv på den information som finns i 

datamaterialet. 

Systematisering är en förutsättning för förståelse av fenomenet, och centralt i 

systematiseringsarbetet är kodning och kategorisering av datamaterialet. Kodning 

och kategorisering betyder att man söker igenom intervjutexter efter olika databitar 

som har någonting gemensamt (Denscombe, 2007, s. 136). När sådana texter 

identifieras så kodas dessa bitar som sedan kan tillhöra en bredare kategori. I 

samband med detta söktes det transkriberade materialet noga igenom för att 

identifiera datamaterial som är gemensamt för alla deltagare. Följande kategorier 

som är kursiva identifierades i samband med de två frågeställningar i denna studie: 

Kemi är betydelsefullt i samhället, Naturvetenskap är jobbigt och svårt att klara, 

naturvetenskap är intressant, praktiska och vardagsrelaterade saker i 
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undervisningen, kemilärare och undervisningens utformning. De första fyra hör till 

den första frågeställningen medan de två sistnämnda hör till den andra 

frågeställningen. För att få fram dessa kategorier underströks alla texter från det 

transkriberade materialet som tillhör samma kategorier. Vanligt är att man använder 

olika färger till olika kategorier. De identifierade kategorierna tilldelades varsin 

färg; grön, röd, gul, blå och svart för att skilja de olika kategorierna från varandra. 

T.ex. markerades alla ord och begrepp som kunde tillhöra kategorin kemi är 

betydelsefullt med grön och alla ord som kunde sammankopplas till Naturvetenskap 

är jobbigt och svårt att klara med röd färgen. Alla dessa skedde på min stationära 

dator dit alla inspelade intervjuer överfördes. 

4. Resultat 

Intervjufrågorna som utarbetades har som huvudsaklig funktion att generera ett 

empiriskt material. Detta empiriska material presenteras i detta avsnitt i termer av 

resultat. 

För enkelhets och tydlighets skull delas avsnittet i två underrubriker motsvarande 

de två forskningsfrågor som den här studien vill besvara. I de citat som redovisas 

anger punkterna […] i mening en onödig del av ett citat som har tagits bort, (A…) 

betyder samtida tal där elev A avbryter den som pratar för att utveckla vad som sägs.  

4.1 Hur ser elevers attityd till och intresse för kemiundervisning ut? 

Kemi är betydelsefullt i samhället 

Alla intervjuade ansåg att lära sig naturvetenskap, kemi i synnerhet är viktigt främst 

när det gäller allmän kunskap som ligger till grund för vardagen. Det fanns en 

uppfattning bland eleverna att genom att lära sig kemi kommer de att ha en bättre 

förståelse för saker omkring dem, och att kemi är viktigt på grund av 

allmängiltigheten och dess omfattning och tillämpning. När eleverna fick frågan om 

vad kemi kan vara bra på så svarade de på följande sätt: 

Elev A: … Vet man hur allting vi använder oss vardagligen är uppbyggda (Elev C: 

ja, en bredare förståelse om hur saker och ting är, … om det regnar varför det regnar).  

Elev B: Att förstå orsaker och inte bara acceptera, varför det blir som det blir. 

Med utgångspunkt på betydelsen av kemi i samhällslivet visade eleverna en positiv 

attityd till ämnet. Trots enighet bland eleverna om vikten av kemi i samhället, fanns 

det två motsatta ståndpunkter bland eleverna gällande deras framtida yrken och 

vidare studier på gymnasiet. I samband med frågan om vad de ska läsa på gymnasiet 

så svarade fyra av eleverna att de inte vill läsa naturvetenskap medan fyra andra 

elever vill fortsätta att läsa naturvetenskap.  

Naturvetenskap är jobbigt och svårt att klara 

Med hjälp av en uppföljningsfråga uppgav eleverna två anledningar till varför de 

inte vill fortsätta att läsa naturvetenskap: För det första är ämnena svåra att klara, 

och för det andra intresserar inte yrken som har med naturvetenskap att göra dem.  

Elev A: Det är svårt med NO, de yrkena man vill bli när man läser NO intresserar 

inte mig. 
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Elev B: Ganska högt tempo i naturvetenskapsundervisning, ämnena är stora och 

breda därför skulle jag inte klara av det (Elev A: ja, jag håller med att NO ämnena är 

jobbiga), och de yrkena man kan bli om man läser ekonomi intresserar mig. 

Naturvetenskap är intressant 

Fyra elever som är intresserade av naturvetenskap gillar ämnena helt enkelt och 

tycker att de är intressanta. Däremot berättade en av dem att det inte beror på skolan 

utan hemma där eleven själv läser mycket om naturvetenskap. 

Elev C: naturvetenskap är kanske inte intressant i skolan, men hemma där jag själv 

läser mycket [...].  

Elev H vill bli läkare i framtiden, medan två andra vill gå teknikprogrammet. Elev 

D som är en av eleverna som ser fram emot fortsatta studier inom teknik berättade 

att skolan som erbjuder studier i teknik spelade in i den elevens val.  

Elev D: Jag gillar naturvetenskapliga ämnena än SO och skolan där jag ser fram emot 

att studera verkar vara en bra skola i teknik.  

Praktiska och vardagsrelaterade saker i undervisning 

När de fick frågan: Vad skulle ni vilja lära er på kemilektionerna var fyra elever 

absolut säkra på vad de gärna ville lära sig. De skulle vilja lära sig mer praktiska 

saker som går att relatera till vardagen. Resten var inte säkra på vad de ville lära sig. 

Två av dem uppgav att de inte ville bestämma vad de ska lära sig, det är upp till 

läraren att bestämma. Nedan redovisas några meningar som kännetecknar elevernas 

svar. 

Elev H: Jag skulle vilja lära mig mer om kemi i vardagen t.ex. salt och syra som man 

ser hemma, (elever F: ja, när vi lär oss om t.ex. tvål tycker jag att det är mycket kul 

eftersom vi använder det hemma), jag vill gärna se mer praktiskt arbete med 

laboration. 

Elev C: Det blir roligt om man lär sig om saker och ting som man ser varje dag. 

De andra eleverna var inte säkra på vad de skulle vilja lära sig. 

Elev A: Vi vet inte vad det finns att lära sig, det är lärare som har kunskap om vad 

hon eller han ska lära ut. 

Elev C: Mycket vi lär oss har vi inte så mycket nytta av. Det känns långt bort, man 

kan inte koppla till vardag. 

Elev B… Har vi ett kemi prov då pluggar jag bara för att kunna klara provet, inte för 

att jag har användning av det i vardagen, utan jag gör det för att jag vill ha bra resultat. 

I samband med innehållet som behandlas svarade nästan alla att ibland kan det vara 

intressant men inte för det mesta. Med hjälp av en uppföljningsfråga fick eleverna 

förklara lite mer vad de menade: 

Elev D… Kanske inte så mycket men det jag tycker är intressant att man lär sig saker 

som man kan koppla till verkligheten t.ex. hur diskmedel tar bort fett när man diskar. 

Elev A: […] Det är därför jag är intresserad av ekonomi, där kan jag se att de grejerna 

jag lär mig förmodligen kan ha användning av när jag börjar jobba, men med kemi 

går det inte på samma sätt. 
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Elev G: Om jag skulle jobba med natur så skulle det vara med samhällsrelaterade 

saker, med miljö t.ex. det är intressant. 

Sammanfattningsvis är eleverna indelade i sitt svar på de flesta av de frågor som 

ställdes. Det märkts att denna uppdelning inte ens är baserad på huruvida de är 

intresserade av ämnet eller inte. Det finns dock en allmän konsensus när det gäller 

kemis och naturvetenskapens betydelse i samhället. Alla är överens om att det 

nuvarande undervisningsinnehållet inte betona samhällsrelaterade saker, dvs. saker 

som elever kan relatera till. 

4.2 Vilka faktorer uttrycker eleverna är centrala för att skapa intresse 
och motivation för lärande i kemi? 

Undervisningens utformning 

Ett sätt att undersöka lärarens arbete är att ta reda på hur lektionerna brukar se ut. 

Till att börja med uppgav alla elever att deras lektioner för det mesta är genomgång, 

ibland börjar de med att läsa några sidor i läroboken och sedan förklarar lärare vid 

genomgång på tavlan. Ett vanligt uttryck bland eleverna redovisas nedan: 

Elev H: Vi har för mycket teorier nu än praktiskt. Jag skulle önska mer grupparbete 

där vi diskuterar med varandra. Jag tror att en del elever lär sig bättre om de får prata 

med andra elever. För det mesta just nu är det att läsa i läroboken och sedan 

genomgång. 

 

En del berättade att det förekommer andra undervisningsformer såsom laborationer 

men inte tillräckligt mycket. 

Elev E: Vi brukar börja med genomgång sen läser vi i boken, ibland förekommer 

laboration.  

Kemilärarens engagemang och vilja att lära ut 

På grund av att den dominerande undervisningsformen lägger mindre fokus på 

praktiska arbeten tycker alla att lektionerna för det mesta är enformiga. Alla elever 

var överens om att läraren kan göra så att kemilektionerna blir roliga och intressanta. 

När det gäller vad kemilärare ska göra för att lektionerna ska bli roliga och 

intressanta så svarade eleverna: 

Elev D: Jag tycker att lärare ska vara engagerade med stor vilja. Alla kan lära ut men 

det är engagemang och vilja att lära ut som särskiljer duktiga lärare (Elev E: jag håller 

med, men en bra lärare kan också förklara på ett bra sätt.). 

Elev H: Jag tycker att lärare måste lägga ner mycket tid i att förbereda sig inför 

lektioner, för att planera lektioner i detaljer för att få med allt så att det blir lätt att ta 

till sig. En bra lärare är tydlig och säger vad eleverna behöver lära sig i en lektion 

osv.  

Elev C: Långsamt tempo, vi har haft en lärare som var jättebra t.ex. när han förklarade 

atomens uppbyggnad då tog han fram en person och sa, du är proton, ni är elektroner 

och det var roligt att lära sig. På så sätt kan man se vad han menade och det blir lätt 

att förstå 
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Alla eleverna i den här studien var överens om att det är lärare som är avgörande i 

att motivera de att visa intresse för ämnet. Några fraser som framkom från elevernas 

svar i samband med lärarens förmåga att skapa intresse för ämnet är: stor vilja att 

lära ut, engagemang i sitt ämne, strukturerad undervisning och planera lektioner i 

detaljer och nära relation med elever. 

Vad eleverna anser kan förbättras 

När eleverna fick svara på vad de anser kan förbättras för att ämnet ska bli mer 

intressant så svarade de: 

Elev A: Att få eleverna mer delaktiga i lektionen och använder exempel, inte bara 

sitter i bänken medan läraren talar och skriver på tavlan utan måste det finnas en 

relation som gör att vi är med i lektionen. 

Elev B: Det är roligare när man kan koppla det man går igenom till någonting i 

vardagen så att man ser varför saker händer osv, något som man själv har varit med 

om inte bara lära fakta som är så lång bort. 

Elev E: Det beror mycket på hur lärare förklarar, lärare behöver förklara på flera olika 

sätt och använda exempel som gör att man förstår bättre. 

Elev D: Lite mer praktiska arbeten, laboration där man får se själv hur det händer. 

Som ovanstående svar visar är frågan om vad som kan förbättras beroende av individ. 

Elevernas åsikter varierar. 

 

5. Diskussion och slutsats 

Avsnittet inleds med metoddiskussion där viktiga aspekter såsom studiens 

begränsningar, relevans och möjlighet till vidare forskning tas upp och diskuteras. 

Detta följs sedan av en resultatdiskussion och avslutas med studiens slutsats. 

5.1 Metoddiskussion 

I denna studie används semistrukturerad intervju som forskningsmetod för att samla 

in data från undersökningsobjekten. Denna metod har bekräftat tidigare kunskap 

från fältet. Alltså kan det sägas att den kvalitativa forskningsmetoden, med särskilt 

fokus på intervju som datainsamlingsverktyg, förtjänar sin plats i detta 

examensarbete.  

Det förekommer dock en fråga om huruvida de kunskaper som produceras i mötet 

mellan intervjuaren och den intervjuade kan vara objektiva (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 259).  Detta väcker frågor om studiens tillförlitlighet. Ordet tillförlitlighet 

kan vara svårt att avgränsa i samband med vad det betecknar, men som frihet från 

bias menar Kvale och Brinkmann att en tillförlitlig kunskap är ” en kunskap som är 

undersökt och kontrollerad, som är oförvanskad av personliga fördomar.” (Kvale 

och Brinkmann, 2009). Vederbörlig hänsyn gavs till detta genom att intervjuaren 

hade så lite inverkan som möjligt på de svar som de intervjuade gav under de olika 

intervjusituationerna. Ett sätt var att låta informanterna själva berätta sina 

upplevelser så mycket de kunde. Ett annat sätt var att följa upp med ytterligare frågor 

när intervjuaren inte förstod vad den intervjuade menade, vilket gjorde att 

transkriberingsprocessen blev tydligare. Friheten för de intervjuade att formulera 
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svaren som de ville med sina egna ord var centralt i intervjuprocessen. Detta 

återspeglades också i analysen och bearbetningen av data som samlades in. Hela 

tanken var att säkerställa kvaliteten på resultaten och därmed dess tillförlitlighet.  

Det är emellertid svårt att garantera 100 % tillförlitlighet i dessa typer av studier, 

inte minst på grund av att kvalitativa forskningsmetoder kännetecknas av ett 

tolkande synsätt där forskaren försöker tolka fenomen i form av innebörden 

människor ger dem (Bryman, 2008, s. 32). I denna studie bearbetades, analyserades 

och tolkades texter från intervjuer med elever. Transkriberingen och sedan 

bearbetningen, analysen och tolkningen gjordes med utgångspunkt på hur 

intervjuaren förstod vad som sades. Ett problem med detta är att ord kan ha många 

betydelser, så kallas begreppsvaliditet. Detta innebär att de intervjuade kanske 

menar en sak med sina ord, men detta kan tolkas på annat sätt av intervjuaren. 

Forskaren är en person med sina egna värderingar och upplevelser som i viss mån 

kan påverka hur resultaten tolkas (Johansson & Tufte, 2003, s. 245). Risken finns 

därför att denna studie påverkades av intervjuarens egna intressen och värderingar.  

Ett annat problem som uppstod och kan påverka tillförlitlighet är när de intervjuade 

fick svara på om deras kemilärare gör kemilektionen rolig. Eleverna tittade på 

varandra och övervägde vad de skulle säga och sedan svarade de på ett sätt som 

undvek frågan som ställdes. Detta understryker ett problem med gruppintervjun – 

svårigheten för den intervjuade att lita på varandra under intervjun. Det kan vara så 

att en av de intervjuade ville säga något om läraren i fråga, men var inte säker på om 

det senare skulle kunna avslöjas till läraren av de andra deltagarna. Resultatet blir 

att man säger något om personen som man egentligen inte menar. För att få eleverna 

att känna sig bekväma med och svara på intervjufrågorna betonades 

konfidentialitetskravet. Eleverna uppmanades även att vara ärliga och säga precis 

vad de tänkte.  

Frågan som eleverna fick svara på om deras kemilärare gör kemilektionen rolig är 

en ja-nej-fråga som kan tolkas som ledande. Ett problem med denna typ av fråga är 

att den är motsatsen till öppna frågor, och är till för att bekräfta vad intervjuaren 

redan vet, eller tror veta. För att dämpa problemet följs denna fråga av 

uppföljningsfrågor som gjorde att eleverna inte bara svarade på ja eller nej, utan 

kunde fördjupa sig i svaret. Det framgår av intervjuguiden som indelades i två olika 

teman som härstammar från de två olika forskningsfrågorna som studien söker svar 

(Johansson & Tuftes, 2003, s. 98). Uppföljningsfrågorna som formulerades var på 

så sätt att det gjorde det möjligt att få så detaljerad information om hur de intervjuade 

upplever sin värld och sitt liv. I detta skede utnyttjades uppföljningsfrågor vilket 

möjliggjorde att eleverna utvecklade sina svar. Att få kontroll på det här sättet menar 

både Johansson & Tufte (2003, s. 98) och Bryman (2008, s. 419) är konsten att ställa 

frågor. Av situationen bedömdes att eleverna kände sig hemma och svarade på 

intervjufrågorna öppenhjärtigt och ärligt om sina attityder till kemiundervisningen i 

skolan.  

I början av denna studie var det tänkt att få med minst tio deltagare i intervjun. Att 

bara åtta elever istället för tio deltog i intervjun innebar ett visst bortfall. Alltså är 

det här en småskalig studie med åtta deltagande elever från en grundskola, med 

kvalitativa data som inte är representativa för en bredare population (Denscombe, 

2009, s. 382). Med hänsyn till den småskaliga karaktären på denna studie och det 
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faktum att data inte är representativa för en bredare population kan inte resultatet 

generaliseras.  

Tanken var att intervjua två elever åt gången. I slutet gjordes gruppintervjuer om tre 

elever åt gången av de åtta elever som deltog i studien. Anledningen var att eleverna 

skulle känna sig tryggare i diskussionen. Dessutom undveks problem i samband med 

en stor grupp. Ett problem är ju risken för att intervjupersoner influeras av övriga 

gruppmedlemmar, vilket kan betyda att de inte uttrycker sina åsikter som det är tänkt 

(Trost, 2010). Trost (2010, s. 67) beskriver detta som ett slags majoritetssynpunkter. 

Ett annat problem enligt Trost (2010, s. 67) är att de tystlåtna inte kommer så lätt till 

tals och de språksamma tar lätt över. Eftersom eleverna intervjuades tre åt gången 

möjliggjorde att en av dem, (elev F), som inte var mycket aktiv i diskussionen kunde 

lätt initierad att delta i diskussionen av de övriga elever.  

5.2 Resultatdiskussion 

Ett övergripande syfte med detta examensarbete var att undersöka elevers attityder 

till och intresse för de naturvetenskapliga ämnena, kemi i synnerhet. Vilka faktorer 

som ligger till grund för elevers attityder och intresse ingick också som en integrerad 

del av undersökningen. Syftet operationaliserades genom att söka svar på följande 

frågeställningar: 

 Hur ser elevers attityd till och intresse för undervisning i kemi ut? 

 Vilka faktorer uttrycker eleverna är centrala för att skapa intresse för 

lärande i kemi? 

Hur ser elevers attityder till och intresse för undervisning i kemi ut? 

Tidigare forskning kring elevers intresse för och attityder till naturvetenskap visar 

entydigt att elevernas intresse är i avtagande (European Commission, 2004, s. 3; 

Sjøberg & Schreiner, 2010, s. 7; Lindahl, 2003; Osborne, 2003). Även välkända 

storskaliga studier såsom TIMSS och PISA har visat liknande trender, t.ex. PISA – 

som genomfördes 2006 (Skolverket, 2007, s.17). Å andra sidan visar de senaste 

studierna att elevers intresse för naturvetenskap börjar stiga. Det är fallet med 

exempelvis Jidesjö (2012) och Andehag et al. (2016) som visar att elever har intresse 

för naturvetenskap men inte för skolans naturvetenskap. Vidare har elevernas 

enkätsvar i den senaste publicerade skolundersökningen (PISA rapporten 2015) 

visat på ett större intresse för naturvetenskap jämfört med PISA 2006 (Skolverket, 

2016b, s.7).  

Resultaten från denna studie visar att fyra av åtta deltagande elever ser fram emot 

fortsatta studier i och även en karriär inom naturvetenskap i framtiden. De fyra andra 

eleverna som inte vill fortsätta att läsa naturvetenskap i framtiden tycker dock att 

kemiundervisning gör att de har kunskap om hur saker och ting är uppbyggda samt 

att ett visst innehåll är intressant. Detta överensstämmer med Krapps och Prenzels 

(2011, s. 30) påstående om att begreppet intresse är flerdimensionellt där det är 

nödvändigt att särskilja olika typer av intresse, t.ex. intresset för ett visst innehåll 

och aktivitet samt att det är innehållspecifikt, vilket betyder att ett intresse alltid är 

riktat mot ett objekt, en aktivitet, ett kunskapsområde eller ett mål. 

Som tidigare nämnts är det inte självklart utifrån denna studie att påstå att intresset 

för naturvetenskap ökar eller avtar. Det finns dock positiva saker att 
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uppmärksamma. En av dem är att alla de intervjuade ansåg att lära sig 

naturvetenskap, kemi i synnerhet, är viktigt och nyttigt främst när det gäller 

allmänbildning som ligger till grund för vardagen. Det fanns en uppfattning bland 

eleverna att genom att lära sig kemi får de bättre förståelse för saker och ting 

omkring dem. Detta är i linje med forskningen som Skolverket redovisar som visar 

att det är mycket viktigt att eleverna uppfattar naturvetenskap som betydelsefullt för 

sina egna liv, erfarenheter och grundläggande aktiviteter i samhället (Skolverket, 

2012, s. 66). Detta uttrycks även av Andersson (2008) med s.k. 

vardagsföreställningar som spelar en betydelsefull roll i att hos elever skapa intresse 

för ämnena. 

NOT-projektet som startade 1993 är ett exempel på insatser som har gjorts för att få 

mer elever att visa intresse för naturvetenskap (Oskarsson, 2011, s. 43). Att det 

förekommer några positiva2 inslag i elevernas svar däribland de fyra elever som inte 

är intresserade av naturvetenskap är något man kan bygga på i arbetet med att 

utveckla undervisning i ämnena och fånga intresse hos de andra eleverna inom 

området. De här fyra eleverna berättade att de inte vill fortsätta att studera eller 

arbeta med naturorienterande ämnen. Två anledningar som förekom i deras svar var 

att naturvetenskapliga ämnen är svåra att klara och att yrken som har med 

naturvetenskap att göra inte intresserar dem. Tidigare forskning pekar på sådana 

faktorer som svårigheter att behärska begrepp och teorier i undervisningen inom 

ämnena som en orsak (Sjöberg, 2010, s. 80; Andersson, 2008, s. 23). Detta tyder på 

att en hel del arbete återstår i att få fler unga människor att visa intresse för området. 

Forskningen visar också att sådana begrepp och teorier träder fram bättre i en 

laborationssituation än annars, och gör att eleverna uppvisar bättre förståelse för 

kemiska processer och begrepp som behandlas (Berg et al., 2007). 

Ett annat sätt att övervinna svårigheten med att behärska begrepp och teorier kräver 

att läraren måste hitta ett stimulerande och effektivt sätt att lära ut. Det kan kräva att 

läraren väljer vilken metod som passar bäst beroende på materialet och ämnet som 

diskuteras, samt med hänsyn till elevernas behov (Andersson, 2008, s. 77). Eleverna 

i denna studie tycker att läraren måste vara engagerad med stor vilja att lära ut. 

Dessutom uppgav eleverna att en bra lärare har förmåga att förklara på olika sätt så 

att elever kan ta till sig det som undervisas. Det kan till och med kräva att lärare 

använder sin egen fantasi för att komma fram till något som fungerar för eleverna, 

d.v.s. läraren hjälper till med att ge mening åt det som annars är svårt att uppfatta. 

Med hänsyn till detta pekar Berg et al. (2007, s. 157) på att det ”… framträder en 

bild av att det för läraren framstår som centralt att avmystifiera kemi och att skapa 

en undervisning kring ämnet som eleverna upplever som rolig och intressant och 

som väcker deras nyfikenhet.” 

En av åtta elever som deltog i denna studie gav ett exempel där en lärare använde 

sig av illustration och exempel för att förklara hur kärnpartiklar förhåller sig i en 

atom. Eleven medgav att detta hade en positiv och bestående effekt på henne. Det 

är i linje med studier som visar att detta sätt att presentera ämnet synliggör lärande 

och därmed fångar elevernas intresse mer än bara skrivna texter (Brown et al., 2014; 

Sjöberg, 2010, s. 38). Eleverna i denna studie är överens om att hur förberedd läraren 

är inför en lektion har inverka på hur de uppfattar ämnet. De tycker att lärare måste 

lägga ner mycket tid på att förbereda sig inför lektioner, för att planera lektioner i 

                                                 
2 Se föregående stycke 
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detalj för att få med allt så att det blir lätt att ta till sig. Håkansson (2015, s. 592) 

noterar att när läraren planerar sin undervisning, sätter tydliga mål, stödjer elever, 

väcker motivation hos elever, och organiserar lärandeaktiviteter på ett sätt som 

gynnar lärande leder det till att intresset ökar samt att undervisningsmål uppnås.   

Tidigare forskning visar att undervisningen i samband med vad som ingår i det 

måste förbättras på så sätt att det som intresserar elever tas i beaktande (Skolverket, 

2012, s. 16; Håkansson, 2015, s. 587; Berg et al., 2007, s. 158; Sjøberg & Schreiner, 

2010; Osborne, 2003). De flesta elever skulle vilja lära sig mer praktiska saker som 

går att relatera till vardagen. Eleverna tycker att mycket som de lär sig har de inte så 

mycket nytta av, det känns avlägset och går inte att koppla till vardagen. Att relatera 

kunskap till vardagslivet och samhällets behov är centralt i den pragmatiska synen 

på kunskap som John Dewey utvecklade, där kunskap ses som en del av livet (Säljö, 

2011, s. 172). Det som gör det intressant för mig är att dessa aspekter betonas i 

litteraturen (Lindahl, 2003).  Eftersom det elever lär sig i skolan inte alltid går lätt 

att använda utanför skolan anser fem av åtta elever att undervisningen inte gynnar 

dem. Dewey menar att skolan och undervisningen måste bli relevant för elever eller 

på ett meningsfullt sätt kopplad till samhällslivet (Säljö, 2011, s. 172). Gurland och 

Glowacky (2011, s. 2) pekar på ett skäl till varför människor blir uppmärksamma 

när de gör en aktivitet. Författarna menar att det beror på att aktiviteten är intressant, 

rolig och överensstämmer med de berörda personernas värderingar och mål. Alltså 

måste det finnas känslor av genuint intresse och starka personliga värderingar för 

aktiviteten i fråga. 

Vilka faktorer uttrycker eleverna är centrala för att skapa intresse och motivation 

för lärande i kemi? 

Det finns en mängd faktorer som påverkar elevers attityder till och intresse för 

naturvetenskap. Man har gjort en kategorisering av dessa faktorer i tre olika 

variabler: enskilda variabler, skolvariabler och strukturella variabler (Lindahl, 2003, 

s. 250). Med tanke på att detta är en småskalig studie har fokus lagts i huvudsak på 

skolvariabler. Ur ett elevperspektiv framgår i denna studie tre faktorer som centrala 

i att skapa intresse för lärande i kemi: lärare, ämnesinnehåll och behovet av 

interaktion i grupparbete.  

Alla intervjuade i denna studie tycker att lärare kan göra så att kemi blir roligt och 

intressant. Därför är lärarens arbete med att skapa möjligheter för eleverna att 

relatera till ämnet kemi en viktig förutsättning. Eleverna berättade att när en lärare 

inte är förberedd i lektionen så märker dem det. Några fraser som framkom från 

elevernas svar i samband med lärarens förmåga att skapa intresse för ämnet är: stor 

vilja att lära ut, engagemang i sitt ämne, strukturerad undervisning och planera 

lektioner i detaljer. Detta tyder på att elevens lust att lära har samband med ”lärarens 

lust att vara lärare (Skolverket, 2009, s. 10). Forskning har visat att lärares 

engagemang och föreställningar om naturvetenskapens karaktär är förknippade med 

vilken uppfattning eleverna bygger om ämnet (Lindahl, 2003, s. 68; Dahlin, 2002, 

s. 48). 

Vilket innehåll som framgår av lektioner och hur detta presenteras är en motiverande 

faktor. Eleverna i den här studien anser att kemilektioner för det mesta börjar med 

en genomgång och läsning i läroboken. Forskning indikerar att det som är 

problematiskt är elevers möten med innehållet i undervisningen (Jidesjö, 2012, s. 

29). Jidesjö (2012, s. 29) argumenterar att det är dagliga möten mellan lärare och 
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deras elever som är det viktigaste i arbetet med att väcka intresse hos eleverna. 

Elever i den här studien tycker att laborationer, gruppdiskussioner och andra 

praktiska arbeten inte ges tillräcklig uppmärksamhet. Ur ett pragmatiskt synsätt 

behöver inte undervisning låta som abstrakta idéer utan praktisk och funktionell med 

utgångspunkt i vardagsliv i samhället. Att innehållet för det mesta är bortkopplat 

från samhällsliv är i motsats till teorin som utvecklades av filosofen John Dewey. 

Lärandeaktiviteter som t.ex. praktiska experiment, laboration och projektarbete har 

lyfts fram i läroplanen (Lgr 2011), och bör därför ta en framskjuten position i 

undervisningen. Eleverna i denna studie lyfte fram gruppdiskussioner som en 

undervisningsmetod som ger möjlighet att lära sig bäst. De berättade att 

gruppdiskussioner ger möjlighet att lyssna på hur andra elever tänker och resonerar 

kring ämnet som diskuteras och därmed erbjuder bra möjligheter att lära av 

varandra. Att elever påverkar och påverkas av varandra i lärande överensstämmer 

med studier av både Brown et al. (2014) och Osborne et al. (2010, s. 464) som 

belyser betydelsen av gruppdiskussion. Författarna menar att gruppdiskussion 

erbjuder möjligheter för eleverna att arbeta tillsammans och delta i att utforska ett 

undervisningsämne, evidens och argument samtidigt som de delar med sig av sina 

kunskaper. I rimlig omfattning stämmer detta med den modell av attityd som 

betraktar attityder som direkt relaterade till en intention att göra något, vilket betyder 

att en elevs intention att agera i en viss riktning ökar om eleven har en positiv attityd 

till ett beteende (Helldén el al., 2005. s. 34).  

Genom praktiska experiment, laboration och projektarbete som lärandeaktiviteter 

får elever uppgifter som främjar problemlösning och diskussioner om 

samhällsfrågor med koppling till kemi (SOU, 2010, S. 88). Dessa tre 

lärandeaktiviteter lyfts fram under alla tre intervjutillfällen. Forskning tyder på att 

sådana praktiska aktiviteter som tar hänsyn till elevernas vardagserfarenheter inte 

bara fångar upp elevernas motivation utan också skapar intresse för naturvetenskap 

(Lindahl, 2003; Skolverket, 2012, s. 19). På det här sättet kan eleverna se 

naturvetenskap och kemi i synnerhet som ett ämne som har ”stor betydelse för 

världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.” (Skolverket, 

2016a, s. 7).  

Eleverna tycker dessutom att interaktion mellan elever är lika viktig som interaktion 

mellan elev-lärare. Denna interaktion kan ses som en dubbelriktad gata där både 

lärare och elever har sitt ansvar att utföra. Medan det stora ansvaret vilar på läraren 

att utforska olika sätt att locka elevers intresse, måste eleverna själva visa ett 

personligt engagemang och vilja att lära. I denna studie är detta tydligt genom att 

elev C som är intresserad av naturvetenskap, men berättade däremot att intresset inte 

beror på skolan utan hemma där eleven själv läser mycket om naturvetenskap. Detta 

är ett typexempel på hur en elev uppvisar ett personligt intresse i ämnet genom att 

ta initiativ och ansvar i sitt eget lärande. Både Gjert Langfeldt (2011, s. 134) och 

Hoppman (2007, s. 118) argumenterar för att didaktiken inte kan garantera bildning, 

vilket betyder att när läraren väljer innehållet och lärar ut genom undervisningen, 

måste eleverna själva försöka få meningen ur innehållet som tas fram i 

undervisningen. Läroplanen understryker även vikten av att elever behöver ta 

initiativ och ansvar i sitt eget lärande (Lgr 2011, s. 9). 
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5.3 Slutsats 

Resultat från denna studie visar att hälften av eleverna d.v.s. fyra av åtta elever 

uttalar klart och tydligt en positiv attityd till och ett intresse för kemi och de andra 

naturvetenskapliga ämnena. De som inte vill fortsätta att läsa naturvetenskap i 

framtiden tycker att ämnena är jobbiga och svåra att klara. Hälften av elever i denna 

studie var kritiska mot det kemiinnehåll som presenteras på lektionerna. Resten var 

inte säkra på vad de vill lära sig men tyckte att praktiska saker kan göra lektionen 

intressant. De skulle vilja lära sig praktiska saker som även kan kopplas till 

vardagen. Alltså framstår det kemiinnehåll som behandlas i undervisning som en 

faktor som kan påverka elevers attityder till och intresse för naturvetenskap. Två 

andra faktorer som eleverna lyfte fram i samband med intresse för 

naturvetenskapliga ämnen är undervisningens utformning och kemilärarens 

personlighet. Den faktorn som dock väger tyngst bland eleverna är kemilärarens 

personlighet i samband med engagemang och lust att lära ut. Alla var överens om 

att lärare har stor betydelse i att påverka elevers attityder till och intresse för 

naturvetenskap.  

Trots den småskaliga karaktären av denna studie och det faktum att den har ett antal 

begränsningar, kan resultaten fungera som en indikation på den nuvarande 

situationen gällande elevers intresse för och attityder till naturvetenskap. Resultaten 

kan fungera som utgångspunkt för pedagoger som strävar efter att få barn och 

ungdomar att intressera sig för naturvetenskap i skolan.  Men framför allt är 

resultaten från denna studie av särskild betydelse för mig som blivande lärare, då 

jag ser fram emot uppgiften och utmaningen att göra naturvetenskapliga ämnen 

intressanta för mina elever. 

Denna studie ger indikationer om den nuvarande situationen beträffande elevers 

intresse för och attityder till de naturvetenskapliga ämnen i grundskolan, vilket 

skulle kunna utökas för att få en tydligare bild av om intresset för dessa ämnen ökar 

eller inte och om attityder för närvarande är positiva eller inte, liksom vilka faktorer 

som påverkar dem. Ett sätt att gå vidare skulle kunna vara att genomföra fler studier 

i olika sammanhang, med olika elevgrupper för att se hur deras intresse för 

naturvetenskapen utvecklas.  
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