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Abstract: 
 

Rapporter och studier har berättat att svenska elever tappar intresse för de naturvetenskapliga 

ämnena under högstadietiden. Arbetssätt och lektionsinnehåll är viktiga faktorer som kan 

påverka elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena positivt. Flera pilotstudier har 

undersökt specifika arbetssätt  på elevernas intresse under begränsade tidsperioder med 

varierande resultat. Tyvärr finns det inga generella riktlinjer med beprövade arbetssätt som 

vetenskapligt bevisat ökar elevernas intresse under högstadietiden. Syftet med denna studie är 

att undersöka om kemiintresset hos elever i årskurs nio påverkas av olika arbetssätt i 

undervisningen. Empirisk data insamlades till en kvantitativ studie genom en 

enkätundersökning som besvarades av 83 elever i årskurs nio på två högstadieskolor i Sverige. 

Enkäten bestod av stängda och öppna enkätfrågor. Dataanalysen av de öppna frågorna gjordes 

genom det pragmatiska perspektivet och teorier om situationsbaserat intresse. Resultatet visade 

att en åttondel av de tillfrågade eleverna ansåg att lektionsinnehållet på kemilektionerna 

intresseväckande. Det arbetssätt som var mest effektiv till att påverka elevernas ämnesintresse 

positivt var laborationer i kemi. Vid genomgångar var det särskilda attribut hos den 

undervisande läraren som var avgörande för att eleverna skulle utveckla ett  situationsbaserat 

intresse. Grupparbeten kan påverka elevernas intresse i en positiv riktning förutsatt att det finns 

en bra gruppdynamik i den aktuella arbetsgruppen. Det arbetssätt som eleverna var mest 

negativa till var individuellt arbete på grund utav att det upplevdes som monotont och tråkigt. 

Resultatet av denna studie kan användas som riktlinje för undervisande kemilärare för att öka 

det situationsbaserade intresset i kemiundervisningen. 
 
 
Nyckelord: Arbetssätt, intresse, kemi, enkät, elever 
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1. Inledning 
 

I flera av de industrialiserade länderna bland annat Sverige har en trend under 2000 – talet 

urskilts som visar att elever tappar intresse i de naturvetenskapliga ämnena (Broman, 2011,s 

43). Redan i tidiga skolår är elevernas intresse och attityd mot naturorienterande ämnen lägre i 

jämförelse med matematik, svenska och engelska (Lindahl, 2003,s 107, Darby, 2005,s 426). 

Intresset för de naturvetenskapliga ämnena minskar markant bland eleverna i grundskolans 

senare del (Oskarsson, 2011,s 52). Adolfssons (2011 ,s 69) såg i sina studier att det avtagande 

intresset för kemi och fysik gäller bland högpresterande och lågpresterande elever. Lindahl 

(2003,s 107) noterade samma tendenser inom kemi och fysik men att flertalet elever utvecklade 

en positiv attityd mot biologi. Ungefär 75% av de elever som har kognitiva förutsättningar att 

klara naturvetenskapliga- och tekniska utbildningar väljer bort dessa gymnasieprogram efter 

grundskolan (Oskarsson, 2011: s 43). Jidesjö et al (2012) studerade orsaken till minskningen 

av studenter inom naturvetenskapliga universitetsutbildningar. Slutsatserna från Bromans 

(2015) studie stärker många teorin att många elever under sin grundskoletid utvecklar negativa 

attityder mot dessa ämnen och upplever att de inte är nödvändiga eller meningsfulla (Jidesjö, 

2012,s 227, Broman, 2015,s 5).  

 

Elever som inte valt att läsa naturvetenskaplig eller teknisk gymnasieinriktning upplevde att 

undervisningen på högstadiet bedrivs för elever som har för avsikt att läsa naturvetenskapliga 

och tekniska ämnen på gymnasiet (Jidesjö, 2012,s 227, Broman, 2015,s 5). Denna slutsats 

förstärks av studier som visar att NO - undervisningen inriktas på att fostra kommande 

naturvetare och ingenjörer (Oskarsson, 2011: s 84). Broman et al (2015,s 1266) studie angav 

86% av de tillfrågade 436 gymnasieeleverna att det var möjligheten till högre studier som var 

den främsta anledningen till deras val av naturvetenskapliginriktning. Dessa resultat stämmer 

med Giotas (2014) som menar att elever som har bestämt sig för en tydlig karriärsinriktnings i 

tidig ålder är mer villiga att ta till sig den kunskapen som presenteras under högstadietiden än 

övriga elever som inte har fastställt karriärsinriktningar (Giota, 2014,s 27). Det andra motivet 

till att elever väljer att läsa naturvetenskaplig- eller teknisk inriktning på gymnasiet är intresset 

för kemi, fysik, biologi, teknik och matematik (Broman, 2015,s 1266, Lindahl, 2003,s 180, 234, 

Oskarsson, 2011,s 71).  

 

En anledning till det minskade intresset för kemi hos elever, är att det ses som ett abstrakt ämne 

som varken väcker elevernas intresse eller upplevs som relevant (Christidou, 2011,s 144). King 

et al (2017, s 640) visar att elever har en tendens att bli frustrerade till följd av den förvirring 

som kommer från den stora mängd nya begrepp som presenteras under kemilektioner. Elever 

utvecklar en negativ attityd mot ämnet och en ”jag kan inte mentalitet” när de inte förstår 

beskrivningen eller applikationen av modeller och teorier.  Om eleverna saknar motivation, 

positiva attityder mot ämnet, intresse och misstro till den egna förmågan kommer eleven ha lite 

till noll engagemang under lektionstid vilket kan leda till svaga kunskapsresultat (Fortus, 2014,s 

822). Ämnesområde eller arbetssätt är två av de vanligaste variabler som kan förbättra elevernas 

intresse för kemi (Häussler et al., 2000: s 704).  

 

Syftet med denna studie är att undersöka om kemiintresset hos elever i årskurs nio påverkas av 

olika arbetssätt i undervisningen. 
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2. Bakgrund   
 

I bakgrunden behandlas tanken bakom Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr 11), kritiken som riktats mot den nya läroplanen och anledningen 

bakom implementeringen av Lgr 11, de allmändidaktiska utgångspunkter som utgår från 

läraren, lektionsinnehåll och arbetssätt, tidigare forskning som varit inriktad på att öka 

elevernas intresse i naturvetenskapliga ämnen och arbetets teoretiska referensram. 

 
2.1 Läroplan för grundskolan 2011 
 
Skolan är svår och oföränderlig när det kommer till större skolsatsningar från staten (Larsson 

& Löwstedt, 2014,s 14). Efter flera år av dåliga resultat i Trends in International Mathematics 

and Science Study (TIMSS) och Programme for International Student Assesemt (PISA) under 

2000 – talet (Skolverket, 2009) beslutades det från politiskt håll en riktningsförändring genom 

implementering av Lgr 11 (Lgr 11, Skolverket, 2011). Tanken med Lgr 11 var att skolan skulle 

få: 1) tydligare styrning, 2) tydligare resultatsmedvetenhet och kunskapsbedömning 3) ökad 

uppföljning, kontroll, spridning och användning av resultat (Wahlström, 2015,s 88). Det har 

blivit en större politisk fokusering på att ta reda på väl elevernas kunskaper står sig i förhållande 

till andra elever genom normrelaterad bedömning (Wahlström, 2015,s 13).  Kritiken mot Lgr 

11 är att den är alltför fokuserad på effektivitetsbaserade styrfilosofier och mätmetoder istället 

för kvalitets- och innehållutveckling (Larsson & Löwstedt, 2014: s 14). En fråga som ställs är 

om det som mäts genom PISA, TIMSS och nationella prov är viktigt för elevernas intresse och 

kunskapsutveckling eller om det mäts för att det går att mäta (Biesta, 2011: s 22). Bedömning 

där eleverna förväntas ”knäcka koden” som exempelvis nationella prov är oerhört ineffektivt 

för att stödja lärande och kunskapsutveckling (Jönsson, 2013,s 50). Lgr 11 minskar möjligheten 

att anpassa undervisningen till varierande arbetssätt och innehåll (Säljö, 2014,s 85). Detta ställer 

högre krav på den individuella läraren att dennes undervisning är utvecklande och 

intresskapande. Sverige följer med den internationella trend som har ett stort fokus på resultat 

och utfall (Wahlström, 2015,s 92).  

 
2.2 PISA  
 

PISA-resultatet av svenska niondeklassares läsförståelse, matematiska förmåga och förståelse 

i naturvetenskap 2012 kom som en chock. Sverige hamnade i jämförelsen mot övriga 34 OCED 

på 27 plats (OECD, 2015,s 27). Mätningen 2012 visade att Sverige var det land som tappade 

mest i jämförelse med övriga länder (OECD, 2015, s 55).  

 

Den senaste PISA – mätningen  utfördes 2015. I resultatsanalysen urskiljdes en förbättring av 

de svenska elevernas resultat, där resultatet var marginellt högre än genomsnitten för OECD – 

länderna (Skolverket, 2016: s 15). Resultatet ligger alltjämt långt under de resultat den svenska 

skolan hade vid mätningarnas början. Det har lett till en debatt mellan olika experter och 

politiker som framhäver behovet av skickliga lärare med breda ämneskunskaper för att lyfta 

elevernas kunskapsresultat (Larsson Å, 2017, Sirén, E, 2017). Dessa åsikter stärks av de 

allmändidaktiska studier som påtalar lärarens viktiga roll som inspiratör och motivator för 

elever, genom ett synliggörarande av elevernas kunskapsutveckling (Anghelache, 2013,s 480, 

Jönsson, 2013,s 9, Hattie, 2009,s 238).  
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2.3 Ämnesdidaktisk utgångspunkt 
 

När elever känner sig intresserade av ett ämne kommer de också känna sig duktiga (Lindahl, 

2003,s 122). Visionen är att NO - undervisningen ska forma en naturvetenskaplig medvetenhet 

och intresse hos alla elever (Oskarsson, 2011,s 84). Elevernas erfarenhet av NO – undervisning 

är att den upplevs som krävande med mycket repetitiv kunskap vilket ofta leder till negativa 

kognitioner (Oskarsson, 2011,s 64). Intresse, motivation och positiv attityd är ofta kopplade till 

starka elevresultat (Bennett, 2001,s 833). Hellgren (2016,s viii) studier visade att de 

klassrumsvariabler som påverkar elevernas motivation under lektionstid är: 1) lärarens 

möjlighet att ge stöd, 2) upplevd autonomi hos eleverna, 3) uppgiftens relevans, 4) tydliga 

lektionsmål, 5) lärarens entusiasm och 6) klasskamraternas attityd. Ett utmärkt pedagogiskt 

arbete med ovanstående punkter behöver inte betyda ett utvecklat elevintresse för kemi 

(Anderhag et al., 2015,s 753). Ett exempel kan vara att specifika arbetsområden och arbetssätt 

påverkar klassrumsvariablerna positivt. Vilket kan ändra elevernas motivation under lektionstid 

men den negativa attityden kvarstår (Hellgren, 2016,s 45). För att skapa en positiv ämnesattityd 

och intresse hos eleverna krävs det att de upplever: inre motivation, upplevt lärande och ett 

bemästrande av lärandemålen under högstadietiden (Hellgren, 2016,s viii). 

 

2.3.1 Lärarens roll 
 

För ett lyckat ledarskap och intresseskapande klimat i klassrummet bör en lärare ha: kunskap 

om det centrala innehållet och hur det ska tolkas, kunskap om hur undervisningen kan anpassas 

till elevernas förkunskaper, elevaktiva problem som kan uppkomma, samt kunskap om olika 

inlärningsprocesser och kunskap om olika förklaringsmodeller (Nilsson, 2014, s 1795). Hattie 

menar att läraren är en av de viktigaste faktorerna som påverkar elevernas lärande starkast. 

Detta sker genom ett aktivt engagemang i undervisningsuppdraget, relationskapande arbetssätt 

till sina elever och en insikt i deras förkunskaper för att skapa meningsfyllda 

undervisningserfarenheter (Hattie 2009, s 238).  

 

Läraren bör också ge innehållsrik feedback för en utveckling av lärandet, förbereda klara syften 

och mål för varje enskilt lektionstillfälle, utvärdera i slutet av varje lektion om lektionsmålen 

uppnåtts av samtliga elever för att därefter planera nästa steg i undervisningen (Hattie 2009, s 

238). Parallellt ska läraren hjälpa eleverna att applicera kunskaperna på ett användbart via den 

lektionsledda undervisningen, ha en variation av arbetssätt samt skapa klassrumsmiljöer som 

ser misstag som en grogrund för lärande. En av de stora utmaningarna för en lärare är att varje 

undervisningssituation är ett komplext nätverk av didaktiska aspekter vilket omöjliggör ett 

generellt förhållningssätt som lärare (Wahlström, 2015, s 97).  

 

Forskning har visat att ämneslärarens intresse (Kubiatko, 2017,s 136), ämneskunskaper och 

ämnesdidaktiska förmåga är en essentiell faktor för att upprätthålla elevernas intresse för ämnet 

(Broman et al, 2011,s 49, Osborne & Dillon, 2008,s 25, Lindahl, 2003,s 115, Darby, 2005,s 

438).  Lärare har en stor inverkan på elevers om de ska uppfatta ett undervisningsämne som 

intressant. I Bromans (2015,s 1269) studie angav 20% av de tillfrågade gymnasieeleverna på 

naturvetenskapliga programmet att läraren var den faktor som gjorde kemi intressant.   
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En strikt kunskapsförmedlande lärarcentrerad undervisning riskerar att skapa en motvilja mot 

det enskilda ämnet hos elever under högstadietiden (Lindahl, 2003,s 231); samtidigt visar 

studier att elever kan föredra en lärarcentrerad undervisning som har inslag av en öppen dialog 

mellan lärare och elever (Broman et al, 2011,s 50).  

 

Vikten av en öppen dialog i klassrumssituationer mellan lärare och elever fordras för att läraren 

ska vara medveten om att eleverna uppfattat lektionens innehåll. Det skapar en förståelse över 

vilka elevaktiva problem som kan uppkomma i förhållande till lektionsinnehållet (Nilsson, 

2014; sid 1811) och det synliggör lärandet för eleverna (Hattie, 2009,s 238). Lärarens och 

elevens kommunikation om innehållets innebörd, skapar en ökad förståelse hos eleverna vilket 

ökar det upplevda lärandet. Risken blir samtidigt mindre att läraren tappar elevernas fokus 

genom att innehållet känns meningslöst och abstrakt (Lindahl, 2003,s 116 – 117). Dialog bidrar 

till en bättre relation mellan läraren och eleven vilket frambringar större möjligheter för 

intresseskapande hos eleverna (Darby, 2005,s 436 - 440).  

 

Om dialogen uteblir tar eleverna med sig den kunskap som de tror att de har förstått vilket inte 

behöver vara målet med lektionen som läraren planerat (Nilsson, 2014; sid 1811). Elevernas 

intresse för det teoretiska innehållet stiger om läraren kan knyta samman kemiska teorier med 

vardagen vilket synliggör ämnet som något mer än ett enskilt abstrakt ämne med 

begreppsmässiga modeller som inte är applicerbara utanför klassrummet (Broman et al, 2011,s 

51, Lindahl, 2003,s 116). 

 

2.4.2 Lektionsinnehåll 

 
För att skapa ett intresse för kemi är ämnesinnehåll och arbetsområde en viktig del (Lindahl, 

2003,s 115, 232). Många elever på högstadiet upplever fysik och kemi som problematiskt. En 

förklaringsmodell för den upplevda problematiken är att lektionsinnehållet är kumulativt. 

Elever kan lätt tappa intresse för framtida undervisning som bygger på förståelse från tidigare 

moment som upplevdes som abstrakt; parallellt kan högpresterande elever uppleva 

undervisningen och innehållet som torftigt vilket kan vara en orsak till att de tappar intresse för 

ämnet (Lindahl, 2003,s 115). Vad eleverna vill lära sig och lektionsinnehållet som en lärare 

fokuserar sin undervisning på skiljer sig påfallande (Jidesjö, 2012: s 87). Ett ämnesinnehåll som 

elever finner intressant med kemi är explosioner, bomber och olika typer av gifter (Oskarsson, 

2011: s 76). 

 

Minst ett av följande fyra kriterier bör ett ämnesområde motsvara för att eleverna ska uppfatta 

det som meningsfullt: 1) personlig relevans, 2) professionell betydelse för ett yrke, 3) social 

påverkan på samhället eller 4) personlig och social påverkan (Van Aalsvoort, 2004: s 1635). 

Elever tenderar till att föredra en ämnesintegrerad undervisning med mer öppna uppgifter som 

saknar tydliga och konkreta svar (Lindahl, 2003,s 231, Oskarsson, 2011: s 75). Denna form av 

uppgifter ställer högre krav på elevernas kognitiva förmåga. Detta stärks av Dimenäs (2012: s 

10) som påtalar att en mer ämnesintegrerad undervisning stärker elevernas förståelse för 

temaområdet hållbar utveckling. 
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Ämnesövergripande arbetsområden som sammankopplar begrepp, kemiska modeller och 

teorier till elevernas vardag gör lektionsinnehållet mer tillgängligt för ett större antal elever som 

passerar grundskolan (Oskarsson, 2011,s 45, Van Aalsvoort, 2004,s 1648). Timplanen och det 

centrala innehållet (Skolverket, 2011,s 177-180) begränsar möjligheten till utvecklade och 

sammankopplade ämnesövergripande uppgifter till verkliga situationer och händelser (Broman 

et al, 2011;s 49). Ett alternativ med hänsyn till tidsaspekten och det centrala innehållet  är att 

låta eleverna arbeta med verklighetsbaserade uppgifter vilket oavsett förkunskaper och tidigare 

attityd mot kemi ökar deras motivation (Hellgren, 2016s: 42, 44). Autentiska vetenskapliga 

uppgifter utvecklar samtidigt de tre förmågor uppställda för kemi i Lgr 11 (Skolverket, 2011,s 

177).  

 

2.4.3 Val av arbetssätt 
 

Elevernas intresse påverkas av ämnesområdenas sammanhang eller form av arbetssätt som är 

kopplat till arbetsområdet (Häussler et al., 2000: s 704). Arbetssätt som experiment eller 

undersökningar ökar intresset samtidigt som genomgångar och individuellt arbete med lärobok 

minskar elevernas intresse (Oskarsson, 2011: s 45). Både lärare och elever anser att en utökad 

laborativ del i undervisningen hade förbättrat förståelsen och intresset för kemi som ämne 

(Broman et al, 2011;s.48, Lindahl, 2003,s 232). Orsaker som resursbrist, nya laborativa 

säkerhetsföreskrifter och lagändringar om användningen och inköp av kemikalier har begränsat  

möjligheten till laborativa moment i undervisning (Broman et al, 2011,s 50). Abrahams (2009) 

undersökte elevernas upplevelse av praktiska moment i kemiundervisningen och konkluderade 

att eleverna föredrog laborativt arbete, med orsaken att det var mindre uttråkande än individuellt 

arbete och lärarledda genomgångar (Abrahams, 2009,s 2349).  

 

Beroende på skolbakgrund har vissa elever på mellanstadiet inte upplevt någon större form av 

kemiundervisning, utan haft en större inriktning på arbetsområden som elever finner 

intressanta, exempel djur och människokroppen  (Lindahl, 2003,s 107, s 231). Under 2000 – 

talet minskade frekvensen på svenska högstadieelevernas helklassundervisning. Längden på 

genomgångarna de erhöll ökade tidsmässigt till att vara bland de längsta inom OCEDs; detta 

tros ha varit en bidragande orsak till de försämrade kunskapsresultaten (Skolverket, 2009,s 

212). Lärarledd undervisning i helklass innebär inte en ensidig förmedling av kunskap från 

läraren. Utan att undervisningen sker i kommunikation mellan lärare och elever i helklass 

(Persson & Jaff, 2008,s 11). 

 

En ökad fokusering på individuellt arbete istället för att ta del av lärarens ämnesspecifika 

kunskaper är en generell orsak till försämrade kunskapsresultat (Giota, 2014: sid 27). Denna 

utformning av kemiundervisningen har lett till att eleverna känner att målet med undervisningen 

är att memorera och återge kunskaper i slutna kontexter utan applikationer i vardagliga 

sammanhang (Lindahl, 2003,s 119). Denna undervisningsupplevelse ställer högre krav på nya 

intresseskapande lektioner för begreppsförståelse, kemiska modeller och teorier som är 

kopplade till vardagdagliga sammanhang.  

 

Minst effektivt för elevernas inlärning är självständigt arbete med uppgifter (Broman et al, 

2011;s 48). Denna observation stärks av skolverkets undersökning från 2009 om de fallande 

kunskapsresultaten i PISA och TIMSS mätningarna. Rapporten föreslog att en av anledningarna 

till de fallande kunskapsresultaten var på grund av en ökning av tiden som lades individuellt 

arbete till förmån för grupparbeten och redan nämnda helklassundervisning  (Skolverket, 2009,s 

211). Forslund Frykedal (2008,s 78) menar att lärares tanke med grupparbeten är sätta ihop 
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heterogena grupper som arbetar över tid. Detta betyder att ambitionsnivån och tidigare 

ämneskunskaper bland gruppmedlemmarna tenderar till att variera inom elevgruppen. 

Beroende på uppgiftens struktur kommer gruppsamarbetet formas därefter (Forslund Frykedal, 

2008,s 82). Öppna samarbetskrävande uppgifter skapar förutsättningar för ett lyckat samarbete 

med ett kunskapsmässigt ämnesutbyte (Forslund Frykedal, 2008,s 122). Om ett grupparbete 

inte lyckas finns en stor risk att gruppmedlemmarna blir alienerade mot varandra och de skapar 

en negativ syn på grupparbete  (Forslund Frykedal, 2008,s 127). Möjligheten till en mer 

utvecklad och effektiv undervisning har lett till utbildningsforskningen letat efter nya metoder 

(Anderhag et al., 2015, Dunlosky et al., 2013, Hussein et al., 2009, Olakanmi, 2017, Unal, 

2017). 

 

 

2.5 Forskning på ökning av intresse kopplat till arbetssätt 
 
Denna del behandlar olika forskningsrön som har som utgångspunkt att öka elevernas intresse 

för kemi inom kontexten arbetssätt.  

 

Dunlosky et al  (2013) gjorde en sammanställning på inlärningstekniker som kan bedrivas under 

lektionstid som underlättar elevernas lärande vilket kan medföra ett ökat intresse. De metoder 

som fungerar för den stora mängden elever som läser kemi på högstadiet är: elaborering1, 

visualisering av text2, återläsning av texter och stoff beskrivning innan prov.  

 

Zafer Unai (2017) genomförde en studie med 16 lärare efter konceptet ”Flipped classroom”.  

Med flipped classroom flyttas utlärningen från klassrummet till enskild inlärning med hjälp av 

olika tekniker (Hamdan et.al, 2013: s 4). När kunskapsförmedlingen sker utanför lektionstid 

kan tiden som spenderar på lektionen användas till problemlösning och mer kognitivt utmanade 

elevuppgifter (Unai, 2017,s 146). I Unais studie, förberedde lärarna förinspelade genomgångar 

med hjälp av keynote eller powerpoint som eleverna skulle kolla på innan lektionens början. 

Resultatet av studien visade på en ökning av inlärning hos eleverna i jämförelse med 

kontrollgrupperna (Unai, 2017: s 157). Olakamni (2017) genomförde en liknande studie i 

Nigeria med liknande resultat som  även visade att elevernas attityd mot kemi förbättrades 

(Olakanmi, 2017,s 133). 

 

Furat Hussein och Norman Reid (2009) undersökte om mer komprimerade läroböcker kunde 

influera elevernas förståelse för kemi på gymnasiet. I resultatdelen redovisar de att elevernas 

kunskaper ökade på de utvalda arbetsområdena samtidigt som elevernas attityd förbättrades 

(Hussein et al. 2009: s 170).  

 

Ett annat koncept är att öka elevernas intresse genom arbetssätt är verklighetsbaserad forskning 

i det naturvetenskapliga klassrummet (Potvin et al., 2017). Eleverna blir ställda inför ett mindre 

projekt vilket baserar sig på tidigare kunskaper. Målet är att de ska undersöka vetenskapligt 

olika variablers påverkan med mindre styrd undervisning, mer ”learning by doing”.  Resultatet 

av studien visade en tydlig intresseökning hos testgruppen i förhållande till kontrollgruppen 

som erhöll vanlig undervisning (Potvin et al., 2017: s 268). 

 

                                                 
1 Under genomgångar ska eleverna med hjälp av den presenterade kunskapen förklara vilka slutsatser de kan dra 

från den (Dunlosky et al 2013,s 8) 
2 Eleverna ska skapa egna bilder framför sig när de läser text (Dunlosky et al 2013,s 24) 
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Anderhag et al (2015) studerade och analyserade vilka typer av klassrumsstrategier en lärare 

använder under öppna fysiklaborationer för att frambringa intresse hos eleverna (Anderhag et 

al., 2015,s 777). De observerande strategierna var: 

 

 Tydliggörande av vad målet med uppgiften är, kontrollera att eleverna vet vad de ska 

göra.  

 Koppla samman tidigare kunskaper och erfarenheter till uppgiften 

 Agera stöd till eleverna om de inte vet vad de ska göra, ge öppna förklaringar till 

eleverna hur de kan fortsätta med uppgiften 

 Efter att ha bistått eleverna kontrollera av att eleverna har tagit till sig hjälpen och 

säkerställ att de kan fortsätta med arbetet.  

 Om flera problem uppkommer för eleverna förklara att problematiken kommer med 

uppgiften 

 Kontrollera med eleverna om de anser att uppgiften är rolig och att de har förstått 

uppgiftens mål 

 När eleverna är klara med uppgiften beröm dem för att de slutfört uppgiften.  

 

Med dessa strategier får elever träna upp sin kognitiva förmåga, känna sig inkluderande i 

undervisningen oavsett kunskapsnivå och erhåller en utveckling av sin begreppsförmåga. 

Denna skola hade elever med svag socioekonomisk bakgrund men låg över genomsnittet med 

elever som ansökte om att gå naturvetenskapliga och tekniska gymnasieinriktningar (Anderhag 

et al., 2015,s 778). Strategierna bidrar till att eleverna får inre motivation, känner att de 

bestmästrar de uppställda lärande målen och erhåller ett högt upplevt lärande. När dessa tre 

kriterier är uppfylla skapas ett ämnesintresse hos eleverna (Hellgren, 2016: s viii).  

 

 
2.6 Teoretiskt referensram 
 
Denna del behandlar en del av den teori som sammankopplas med resultatdelen. Analysen 

kommer utgå ifrån arbetssättens inverkan på elevernas intresse för kemiämnet. 

 

2.6.1 Det pragmatiska synsättet  
 

Det pragmatistiska synsättet kom fram under den senare delen av 1800 – talet (Säljö, 2014: s 

69). Den stora centraliseringen som skedde på grund av den industriella revolutionen gjorde att 

det gamla synen på inlärning behövde revideras. John Dewey är känd som den som 

introducerade det pragmatiska- eller progressivistiska synsättet, vilket reformerade det svenska 

skolsystemet under 1960 – talet (Englund, 2014,s 112).  

 

Ett kännetecken som finns i progressivismen är att fokus ligger på lära elever kunskaper och 

färdigheter som ska användas i interaktion och socialisation med samhället (Säljö, 2011,s 173). 

Kunskapsutvecklingen går alltid framåt vilket kommer enligt det progressivistiska synsättet 

göra gammal kunskap överflödig.  Ett huvudfokus är därför att lära elever metoder att införliva 

ny kunskap och implementera den till sin egen (Säljö, 2011,s 174).  I undervisningssituationer 

menade Dewy att lärande sker genom interaktion mellan elev och elev eller lärare. Den term 

som kom att användas för detta synsätt var aktivitetspedagogik med inslag av elevaktiv 

undervisning med kopplingar till elevernas vardag (Säljö, 2014,s 72).  

 

Dewey menade dessutom att vi människor tar till oss kunskap och lär oss effektivare när vi står 

inför ett problem. Exempel på problemlösningar går att finna i världshistorien där människor 
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har kommit på lösningar på vardagliga problem där ett av de första exemplen är hjulet. Det 

bästa sättet att lösa problem är att anamma ett undersökande arbetssätt eller ”learning by doing” 

(Säljö, 2014,s 74). I likhet med det kognitivismen synsättet lär sig eleverna bäst i samarbete 

med likasinnande i exempelvis gruppsituationer med ett gemensamt mål (Säljö, 2011,s 173). 

Av den anledningen bör det bästa arbetssättet att stödja elevernas lärande vara grupparbete med 

en problembaserat uppgift som kräver en undersökande arbetssätt. 

 

2.6.2 Teori om betydelse av intresse för lärande 
 
Två variabler som påverkar elevernas kunskapsresultat är akademisk förmåga och viljan att lära 

(Hidi et al., 2017,s 151). Ett elevintresse för ett ämne ökar viljan för inlärming, vilket leder till 

en ansträngning för att öka ämneskunskaperna som kan mynna ut i förbättrade kunskapsresultat. 

Intresse existerar inte från början, utan det skapas från något eleven gör, ser eller upplever 

(Krapp et al., 2011,s 31). Ainley & Ainley (2011,s 9) menar att om eleverna finner ämnet 

betydelsefullt, ökar potentialen att eleverna kommer utveckla ett personligt intresse för ämnet.  

 

Det är ett komplext samband mellan inlärning och intresse för ett ämne vilket behövs ta i 

beaktande i klassrumssituationer (Bergin, 1999,s 88, Winberg, 2014,s 675). För att elever ska 

ha en högre inlärning behöver de sortera ut relevant information i genomgångar eller texter, 

detta underlättas om eleverna upplever att de är intresserade av ämnet (Winberg, 2014,s 675). 

Varje grupp eller klass elever är unika i undervisningssituationer vilket gör att det en elev 

upplever intressant kan eleven bredvid uppleva som irrelevant (Winberg, 2014,s 676). Det finns 

två former av intresse: personligt intresse och situationsintresse (Bergin, 1999).  

 

Personligt intresse  

 

Personligt intresse styrs av tidigare erfarenheter där exempel på variabler är familjebakgrund 

och uppfostran vilket skapar elevens kulturella bakgrund som bildar elevens egen 

självuppfattning. Ett exempel är att ämnen som elever vet med sig att de kommer använda i 

framtiden ökar chansen till att de utvecklar ett intresse för (Bergin, 1999,s 91). En annan 

variabel som styr det personliga intresset är vilken form av stöd eleven får från hemmet i 

skolarbetet (Bergin, 1999,s 89).  

 

Situationsbaserat intresse 

 

Situationsbaserat intresse uppstår vid en händelse eller upplevelse i en lärandemiljö vilket en 

elev upplever en positiv personlig erfarenhet (Rotgans & Schmidt 2011,s 67). Vid 

undervisningssituationer är det personliga variabler hos eleven i samspel med faktorer som styr 

det situationsbaserade intresset såsom: lektionsinnehåll, lärarens förmåga till utlärning eller 

uppgiftens utformning vilket över tid formar elevens intresse för ett ämne (Bergin, 1999,s 89).  

 

När situationsbaserat intresse uppstår ökar elevernas motivation för inlärning (Zhu et al., 2009,s 

222), vilket kan leda till att eleverna vill återuppleva detta intresse (Winberg, 2014,s 676). Om 

eleven upplever situationsbaserat intresse över tid till kan det övergå till ett personligt intresse 

för  ämnet (Bergin, 1999,s 90, Rotgans & Schmidt, 2014,s 45). För att öka möjligheten till att 

elever ska utveckla ett situationsbaserat intresse i klassrumssituationer kan  laborationer, 

socialisering tillsammans med klasskamrater och läraren, kopplingar till elevernas vardag, 

komik eller kopplingar av lektionsinnehållet till en världshändelse användas (Bergin, 1999,s 92 

- 95). Zhu et al. (2009,s 227) undersökte situationsbaserat intresse i fysikundervisning i 

förhållande till inlämningsuppgifter. Undersökningen visade att uppgiftens utformning var den 
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faktor som påverkade elevernas intresse mest. En studie om laborativa moment i biologi visade 

att det var laborationsuppgiften som var det viktigaste faktorn gällande elevernas intresse 

(Holstermann et al., 2010,s 749).  

 

Rotgans & Schmidt (2014) undersökte vilka faktorer som kan trigga igång situationsbaserat 

intresse och teoretiserade följande händelseförlopp: det första är att eleverna ska sakna viss del 

av den förkunskap som krävs för att lösa en specifik uppgift. Detta kommer skapa en vilja hos 

eleven att ta reda på den information som krävs för att slutföra uppgiften, vilket ökar det 

situationsbaserade intresset och indirekt viljan till inlärning (Rotgans & Schmidt, 2014,s 45). 

Fördjupning i arbetsområden elever redan har tidigare förkunskaper och sedan tidigare upplevt 

positivt ökar möjligheten att eleven utvecklar ett intresse (Bergin, 1999,s 92). 

 

2.7 Problemformulering 
 
Under 2000 – talet har elevernas intresse för naturvetenskap minskat (Broman, 2011,s 43). 

Detta gäller både bland de högpresterande respektive lågpresterande eleverna (Adolfsson, 

2011,s 69). Studier inom utbildningsvetenskapen  har kommit fram till att elever inte upplever 

kemiundervisningen som relevant eller intresseskapande (Broman, 2015,s 5, Jidesjö et al., 

2012,s 227). En orsak tros vara att den naturvetenskapliga undervisningen i stort syftar till att 

utbilda nya naturvetare och ingenjörer under högstadiet (Oskarsson, 2011,s 2011). 

Undervisningen känns abstrakt för många elever och det kumulativa arbetssättet orsakar 

förvirring genom den mängd nya begrepp som presenteras (Christidou, 2011,s 144, King et al., 

2017,s 640). När elevernas intresse minskar finns det en risk att det leder till svaga 

kunskapsresultat (Fortus, 2014,s 822) vilket visades i PISA mätningen 2012 där Sverige var det 

land som försämrades mest i förhållande till övriga OECD – länder (OECD, 2015,s 55). 

 

Två variabler som påverkar elevernas kunskapsresultat är akademisk förmåga och vilja att lära 

(Hidi et al., 2017,s 151). Lärare har möjligt att påverka elevernas vilja att lära genom 

intresseskapande undervisning. Studier har visat att läraren är en av de viktigaste faktorerna för 

elevernas lärande och kunskapsresultat (Hattie,s 238), detta stärks av att ämneslärares intresse 

och ämnesdidaktiska förmåga är bevisad att influera intresse för naturvetenskapliga ämnen 

(Broman et al, 2015,s 49, Darby, 2005,s 438, Lindahl, 2003,s 115, Kubiatko, 2017,s 136). 

Genom att skapa situationsbaserat intresse ökar elevernas motivation för inlärning (Zhu et al., 

2009,s 222). De två variabler lärare kan styra det situationsbaserade intresset är lektionsinnehåll 

och arbetssätt.  

 

I Jidesjös (2012,s 87) studie kom det fram att vad elever vill lära sig och vad lärare fokuserade 

sin undervisning skiljer sig markant. Genom den nya läroplanen har möjligheten att anpassa 

undervisningen minskat mot det elever vill lära (Säljö, 2014,s 85). Elevernas intresse får istället 

tilltalas genom arbetssätt som är kopplat till lektionsinnehållet (Häussler et al., 2000,s 704). 

Individuellt arbete och genomgångar är arbetssätt som minskar intresse (Oskarsson, 2011,s 45). 

En strikt förmedlings pedagogik kan skapa en motvilja hos eleverna (Lindahl, 2003: 231). Detta 

påtalades i skolverkets rapport om de dalande kunskapsresultaten i PISA 2009 (Skolverket, 

2009,s 211).  

 

Alla former av arbetssätt kan vara intressebildande för eleverna om vissa pragmatiska premisser 

tas i beaktande.  För individuellt arbete är det uppgiftens utformning kopplat till 

lektionsinnehållet som styr det situationsbaserade intresset (Zhu, et al., 2009,s 227). Ökad 

förståelse och upplevt lärande hos eleverna genererar en förbättrad lärare- elev relation vilket 

ökar det situationsbaserade intresset (Darby, 2005,s 436 – 440); vilket sker genom lärarledda 
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genomgångar som innehåller en öppen dialog mellan lärare och elever (Broman et al., 2011,s 

50). För grupparbeten är det uppgiftens utformning som bestämmer hur väl det 

kunskapsmässiga ämnesutbytet äger rum (Forslund Frykedal, 2008,s 127) vilket bestämmer om 

arbetet blir en positiv klassrumsupplevelse vilket bidrar till ett ämnesintresse (Bergin, 1999,s 

90). Det arbetssätt som tilltalar elever är laborativt arbete (Broman et al., 2011,s 48, Lindahl, 

2003,s 232). Dock finns det risker att anledningen till att laborativt arbete är så tilltalande för 

eleverna är att det är ett avbrott i den från de vanliga arbetssätten: genomgångar och individuellt 

arbete (Abrahams, 2009,s 2349). 

 

I denna studie definieras lärargenomgångar som undervisningssituationer där läraren aktivt 

leder undervisningen i klassrummet genom gruppdiskussioner mellan lärare och elever eller 

katederundervisning (Broman et al., 2011, s 48, Persson & Jaff, 2008,s 11). Definitionen för 

individuellt arbete är eget elevarbete med någon form av ämnesspecifik faktatext med 

instuderingsfrågor (Broman et al, 2011;s 48, Skolverket, 2009,s 187). Laborativt arbete menas  

att eleverna gör någon form av laboration för att besvara en frågeställning eller bekräfta en teori  

(Hult, 2000,s 19). Det sista arbetssättet som undersöks är grupparbete och definieras som en 

sammansättning av elever som arbetar tillsammans för att slutföra en lärarformulerad uppgift 

(Forslund Frykedal 2008,s 78). 

 

3. Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att undersöka om kemiintresset hos elever i årskurs nio påverkas av 

olika arbetssätt i undervisningen. De arbetssätt som explicit undersöks är lärargenomgångar, 

individuellt arbete, laborativt arbete och grupparbeten. Studien utgår från ett elevperspektiv där 

eleven besvarar påståenden i en enkät. Studiens syfte besvaras med följande frågeställning: 

 

 Hur anser elever att deras intresse för kemi påverkas av olika arbetssätt 

 
 
4. Metoder  
 
I detta avsnitt behandlas: val av metod, enkätutformning, användning av enkäter i tidigare 

intresseforskning, urval, forskningsetiska principer, genomförande, analys, bearbetning samt 

validitet och reliabilitet 

 
4.1 Val av metod 

 
Metoden för denna studie är kvantitativ karaktär vilket passar vid undersökningar av flera frågor 

i ett insamlat datamaterial (Esaiasson et al., 2017,s 198). Den vanliga proceduren vid 

kvantitativa forskningsmetoder är att metoden för datainsamlingen är konsekvent. Valet av 

undersökningsmetod blev en form av respondentundersökning, där tillfrågade egna åsikter är 

studieobjektet, genom att varje undersökningsobjekt tillfrågas samma frågor (Esaiasson et al., 

2017,s 236). Eleverna var undersökningsobjekten, de utvalda arbetssätten variablerna och deras 

åsikter var variabelvärdena som skulle analyseras (Esaiasson et al., 2017,s 204).  

 

För att möta syftet med denna studie togs två kvantitativa insamlingsmetoder i beaktande, 

samtalsintervjuer och enkäter.  Samtalsintervjuer består av en uppsättning färdiga frågor som 

undersökningsobjektet blir tillfrågad (Esaiasson et al., 2017,s 236). I denna 

undersökningsmetod är målet att kartlägga respondenternas uppfattningar på det bestämda 
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undersökningsområdet. Fördelen med samtalsintervjuer är att det är möjligt att beskriva 

elevernas uppfattningar genom semistrukturerade intervjuer och få ett mer djupgående 

datamaterial. Nackdelen är att antalet respondenter är relativt få vilket påverkar 

generaliserbarheten för studien (Esaiasson et al., 2017,s 237). Parallellt med den låga 

generaliserbarheten är transkribering av de inspelade samtalen tidskrävande med en 

problematisk dataanalys (Denscombe, 2010,s 193).  På grund av tidsbrist och tidigare nämnda 

skäl valdes samtalsintervjuer bort som insamlingsmetod för denna studie. 

 

Enkätmetoder används för att mäta fakta eller åsikter i större populationer (Denscombe, 2010,s 

157). Den vitala skillnaden mellan frågeundersökningar och samtalsintervjuer är antalet 

tillfrågade objekt, vilket ökar generaliserbarheten i frågeundersökningen på grund av det större 

antalet tillfrågade undersökningsobjekt (Esaiasson et al., 2017,s 237). I enkäter översätts de 

erhållna svaren till numeriska värden som används senare för analys (Denscombe, 2010,s 155). 

Det finns två typer varianter av frågor i enkäter , öppna- eller stängda frågor. Stängda frågor 

ger fördelen att de går snabbare att omvandla till numeriska värden för analys samtidigt som 

det går att ställa flera frågor än vad som är möjligt med öppna frågor (Denscombe, 2010,s 166). 

Öppna frågor ger fördelen att den tillfrågade ges möjlighet att utveckla sitt svar med egna 

reflektioner (Denscombe, 2010,s 165).  

 

En problematik som finns med enkäter är om de tillfrågade förstod de ställda frågorna och om 

de givna svaren motsvarar deras egna åsikter (Denscombe, 2010,s 168). Detta kan motverkas 

genom intervjuer av slumpmässigt urvalda respondenterna för att säkerställa att de förstod de 

ställda enkätfrågorna (Denscombe, 2010,s 170). Vid kontrol intervjuer kan mer omfattande data 

insamlas om elevernas åsikter kopplat till arbetssätt (Denscombe, 2010,s 170). På grund av 

tridsbrist kommer inga intervjuer med de tillfrågade eleverna att ske. Detta riskerar att minska 

validiteten i studien vars syfte var att undersöka hur kemiintresset hos elever i årskurs nio 

påverkas av olika arbetssätt i undervisningen.   

  

 
4.2. Användning av enkäter i intresseforskningen för att mäta intresse och 
attityd 
 

Stor del av forskningen som handlar om elevernas intresse använder enkäter som metod för att 

samla in datamaterial (Krapp et al., 2011,s 35). Utformningen av frågeformulär kräver en viss 

struktur för att mäta elevernas intresse och att överföra till numeriska värden för analys (Krapp 

et al., 2011,s 36). I studier om naturvetenskapligt intresse kan undersökningsobejekten 

kategoriseras efter kön, social bakgrund eller geografisk position (Krapp et al., 2011,s 40). 

Exempel på studier inom utbildningsvetenskap där enkäter används för att undersöka elevers 

intresse är: Bryan, et al. (2011)  undersökte elevernas beslutsamhet, personliga intresse och 

upplevd förmåga genom frågeformulär och uppsatser om elevernas motivation till att lära 

naturvetenskap. Metoden användes av Jidesjö et al (2012) för att analysera elevernas 

uppfattning av det naturvetenskapliga innehållet i grundskolan och samla in data för Relevance 

of Science Education (ROSE). Broman et al.  (2015) använde tillvägagångssättet för att tillfråga 

elever på det naturvetenskapliga programmet om hur de ansåg att utbildningen kunde bli mer 

intresseväckande hos eleverna själva. Bennett (2001) undersökte genom användadet av enkäter, 

naturvetenskapliga kandidatelevernas uppfattnings om deras utbildning.  
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4.3 Utformning av enkäten 
 
Målet med enkäten var att undersöka om de arbetssätt de arbetat med i kemiundervisningen 

påverkade deras intresse för kemi. Enkäten består delvis av standardiserade frågor med 

förbestämda svarsalternativ (Esaiasson et al., 2017,s 236) tillsammans med öppna frågor. 

Svarsalternativet som används för de stängda frågorna var håller med och håller inte med 

(Bennett, 2001,s 837). I de öppna frågorna erbjuds eleverna att utveckla  svaren från de stängda 

frågorna (Bennett, 2001,s 837). Särskilda principer används för att få begripliga enkätfrågor för 

eleverna (Esaiasson et al., 2017,s 253) 

 

1) Undvek överdrivet komplicerande ämnen 

2) Avstod från att använda svåra ord 

3) Undvek diffusa formuleringar 

4) Använde korta frågor  

5) Frågade om ett ämne i taget 

6) Undvek negationer 

 

 

De  nyckelord som enkäten utgick ifrån var genomgångar, indivduellt arbete, laborationer och 

grupparbete (Bennett, 2001,s 835). Vissa av av de formulerade frågorna hämtades från Cheung 

(2009,s 2189 - 2190), som genomgångar med läraren och laborativt arbete under lektionstid. 

Om eleverna inte uppfattar att arbetssättet förekommer under lektionstid går det inte att dra 

några slutsatser från deras åsikter.  I enkäten utgick de första sex frågorna från att undersöka 

elevernas intresse och generella åsikt om kemi (Bennett, 2001,s 834, Cheng, 2009,s 2189 - 

2190).  

  

Varje del i enkäten (Bilaga 1) inleddes med stängda påståenden för att avslutas med en fritext 

fråga för att ge eleverna möjlighet att uttrycka sig fritt (Broman et al., 2015,s 1263). De ställda 

påståenden i enkäten var varken överdrivet positiva eller negativa för att undvika att influera 

elevernas svar (Anderson & Morgan, 2008,s 115). Det fanns fyra möjliga svarsalternativ, 

alternativet till vänster var håller inte med och alternativet till höger var håller med. De å 

alternativ emellan var alternativ för elever som var håller med delvis med respektive håller 

delvis inte med.  Detta för att eleverna skulle bli tvungna att ta ställning och inte vara neutrala.  

 

Den första delen av enkäten bestod av frågor som berörde deras intresse för kemi, vilja att lära, 

åsikt om kemibetyg och en fråga om framtida yrkes användning av kemikunskaper. De första 

enkätfrågorna hämtades från Hellgren (2015). På den sista enkätfrågan fick eleverna beskriva 

sin generella åsikt om kemin på högstadiet i skrift.  

 

I den andra delen frågades eleverna om hur de upplevde kemiundervisningen ifrån 

genomgångar, individuellt arbete, kemiska laborationer och grupparbete. I varje kategori 

innehöll påstående om arbetssättet förekom och om det frågade arbetsättet var 

intresseskapande. Efter varje arbetssätt var en öppenfråga som eleverna kunde beskriva sin åsikt 

om hur arbetsättet appliceras i klassrummet och på vilket sätt de uppfattar det som 

intresseskapande efter Bennetts (2001) metod. 

 

Den tredje delen bestod av en avslutande fråga om vilka av de tillfrågade arbetssätten som 

eleverna skulle vilja se mer inslag av i sin undervisning. Det fanns också möjlighet att skriva 

till andra förslag som varit förekommande i elevernas undervisning.  
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4.4 Urval 
 

I den undersökta kommunen finns det sex högstadieskolor. En förfrågan om deltagande 

skickades till rektorer och vicerektorer på de aktuella skolorna. Inget svar erhölls från rektor 

eller vicerektor på två av de tillfrågade skolorna. Två av de andra aktuella skolorna avböjde 

erbjudandet om deltagande i enkätundersökningen med hänvisning till tidsåtgången det skulle 

ta från skolans kärnuppdrag. Vid de sist nämnda skolorna godkände skolledningen att en 

förfrågan till ställdes till deras elever i årskurs 9.  

 

En individuell förfrågan ställdes sedan till de undervisande ämneslärare på de två skolor där 

skolledningen godkänt medverkan. Efter godkännande från ämneslärarna om deltagande 

tillfrågades sedan eleverna. Alla klasser i årskurs nio på högstadieskola A och två klasser i 

årskurs nio på högstadieskola B tillfrågades om deltagande via deltagningsblanketten. 

Anledningen att bara två klasser på högstadieskola B valdes var att  ämneslärarna på 

högstadieskola B inte godkände att en förfrågan ställdes till vissa klasser. Ett medvetet val att 

frångå slumpmässigt urval gjordes för att få så stor tillgänglig datamängd som möjligt från de 

deltagande klasserna (Broman, 2015,s 44). 223 elever tillfrågades och 83 elever godkände att 

deltaga i studien. 

  

4.5 Forskningsetiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2002) har ställt upp fyra principiella forskningssetiska principer som ska 

efterföljas i all humanistisk eller samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer är uppställda 

för att inga individer ska ta fysisk eller psykisk skada vid bedrivna studier (Vetenskapsrådet, 

2002,s 5). Studiens syfte var inte kontroversiellt ur en forskningsetiskt karaktär och i styckena 

nedan följer en beskrivning hur studien följde de åtlagda forskningsetiska principerna.  
 

 

4.5.1 Informationskrav  
 

Informationskravet kräver att den som deltar i en studie ska på förhand få veta studiens syfte 

och vad som krävs av den deltagande (Vetenskapsrådet, 2002,s 5). Eleverna på skolor som 

godkände medverkan fick ett informationsbrev som beskrev studienssyfte och påtalade att 

deltagande och slutförande av enkäten i studien var frivilligt samt att inga ytterliggare frågor 

skulle tillkomma om nekat deltagande.  

 

4.5.2 Samtyckeskrav  
 

Allt deltagande i studien bygger på frivillighet. Därför behövs deltagarnas skriftliga samtycke 

för medverkan. Elever som är 15 år fyllda får enkom ta beslut om deltagande och elever som 

inte är 15 år fyllda måste ha målsmans godkännande (Vetenskapsrådet, 2002,s 9). I samband 

med informationsbrevet åtföljdes ett samtyckesbrev där eleverna erbjöds att deltaga i studien. 

Inga påföljande frågor ställdes till de elever som inte ville medverka i studien (Vetenskapsrådet, 

2002,s 10).  

 

4.5.3 Konfidentialitetskrav 
 

Enkät var uppbyggd på ett sätt att ingen av de deltagande elevernas identitets kunde urskiljas 

från det insamlade datamaterialet. Den information som efterfrågades var könstillhörighet, han, 
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hon och hen, skola och klass. Vid insamlingstillfället lades enkäten direkt i en bifogad 

plastmapp (Vetenskapsrådet, 2002,s 10) för att granskas vid ett senare tillfälle. Informationsbrevet 

påtalade att allt deltagande var anonymt och att all insamlad data skulle avidentifieras från skola 

och klasstillhörighet vid sammanställning. Alla skrivna svar konverterades till dataskriven text 

vilket omöjliggör handstilsanalys.  

 

4.5.4 Nyttjandekrav 
 

Informationsbrevet beskrev att all insamlad data enbart skulle användas i denna 

forskningsstudie (Vetenskapsrådet, 2002,s 14) och att godkännande av deltagande i studien 

innebar ett accepterande av nyttjandekravet.  

 
 
4.6 Genomförande 
 
Vid genomförande lämnades informationsbrev och deltagarblankett ut till varje berörd 

ämneslärare eller mentor på de deltagande skolorna. Det varierade mellan skolorna hur 

informationen förmedlades till eleverna i årskurs nio. På en skola läste NO – lärarna upp 

informationsbrevet för den undervisande klassen på en NO – lektion. Vid den andra skolan läste 

mentorerna upp informationsbrevet på mentorstiden. Vid båda skolorna delades 

deltagarblanketten ut i samband med uppläsningen av informationsbrevet. De elever som 

godkände deltagande lämnade in deltagarblankett i samband med högläsningen av 

informationsbrevet. Ett problem som uppstod vid högläsningen av informationsbrevet som kom 

fram vid insamlingsfasen var att vissa elever inte förstått studiens syfte eller vad som 

efterfrågades av dem.  

 

På båda skolorna genomfördes insamlingen en skoldag efter att eleverna blivit tillfrågade om 

deltagande. Vid det första insamlingstillfället genomfördes insamlingen först på en kemi och 

senare på en biologilektion. Innan utdelningen av enkäten informerades eleverna om studiens, 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekrav. 

 

Vissa elever berättade att de hade missförstått studien syfte vid uppläsningen av 

informationsbrevet och vad som begärdes av dem. Detta hade lett till att de kastat 

deltagarblanketten i papperskorgen eller kryssat i deltagarblanketten och meddelat att de inte 

ville deltaga i studien.  En handfull elever hade varit frånvarande vid utdelningstillfället av 

deltagarblanketten på grund av sjukdom eller beviljad ledighet. 12 elever frågade om de fick 

deltaga efter presentationen av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. De elever som inte tidigare givit sitt samtycke vid den tidigare utdelningen 

men tillfrågades om de minst fyllt 15 år. De elever som minst fyllt 15 år tilldelades därefter en 

ny samtyckesblankett som fylldes i innan de utdelades ett frågeformulär. Insamlingen per klass 

på den första skolan tog cirka 15 minuter att slutföra per klass.  

 

Vid det andra insamlingstillfället genomfördes insamlingen på två matematiklektioner, tre NO 

– lektioner och en svensklektion. Innan insamlingen presenterades de forskningsetiska 

punkterna muntligt för varje tillfrågad klass. 

 

Efter den muntliga presentationen på skola två, ångrade sig några elever i två olika klasser  och 

ville deltaga efter att de erhållit muntlig information arbetet. Dessa elever tillfrågades om de 

var minst 15 år fyllda, de som var 15 år och ville deltaga fick fylla i en samtyckesblankett och 
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därefter enkäten. Insamlingen tog i snitt cirka 20 minuter för alla klasser utom en som det tog 

15 minuter för alla deltagare att slutföra enkäten.  

 

4.7 Analysmetod 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om kemiintresset hos elever i årskurs nio påverkas av 

olika arbetssätt i undervisningen. Vid sammanställning av de stängda enkätfrågorna 

omvandlades de stängda enkätsvaren till nummeriska siffror. Håller inte med numrerades till 

1, svarsalternativet till höger om Håller inte med till 2, den till höger om 2 till 3 och Håller med 

rangordnades till 4. För att enklare omvandla svarsalternativen till frekvensförekomster. Ett 

medelvärde beräknas separat för de olika skolorna för att se om det finns något förekommande 

systematisk fel i enkätfrågorna. Den teoretiska referensramen var utgångspunkt i tolkningen av 

de öppna frågorna från elevenkäten (Bilaga 4). Elevsvaren lästes och systematiserades efter de 

perspektiv som urskiljdes.  

 

 

4.8 Bearbetning 
 

De låsta frågorna med förbestämda svarsalternativ gick snabbare att analysera än de öppna 

frågorna (Anderson & Morgan, 2008,s 108). De ikryssade svarsalternativen visualiserades i 

stapeldiagram för att få en tydlig översikt på svarsfördelningen (Bennett, 2001,s 839, 

Denscombe, 2010,s 297). Stapeldiagramen gav en tydlig överblick över elevernas åsikt av de 

tillfrågade arbetssätten. Svarfrekvensen av svarsalternativen är sorterade enligt figuren nedan. 

Numreringen tas bort i  visualiseringen av stapel diagrammen i resultatet vilket kommer visa 

frekvensförekomsten av de olika svarsalternativen.  
 

 

 

 

De öppna frågorna kategoriserades genom den teoretiska referensramen om teorin om intresse 

och det progressivistiska synsättet. Flera elevsvar nämnde faktorer som påverkar det 

situationsbaserade intresset såsom lektionsinnehållet, lärarens ämnesdidaktiska förmåga eller 

de uppgifter som används i undervisnningssyfte (Bergin, 1999,s 89). Ur andra elevsvar tolkades 

ett progressivistiska synsättet som handlade om undersökande arbetssätt, socialisering med 

andra elever samt aktivitetspedagogik. I tabell 1 återfinns de funna teman som urskiljdes i de 

öppna elevsvaren för varje fråga.  
 
Tabell 1.  Funna teman på de öppna frågorna sett till den teoretiska referensramen 

Fråga Funna teman från elevsvaren 

1  Vad tycker du om kemin på högstadiet arbetssätt, lektionsinnehåll och lärare 

 

2 Vad är det med genomgångar som gör kemi 

intressant/inte intressant 

lärarens förmåga till utlärning i 

klassrumssituationer och socialisation 

med lärare och andra elever 

 

   1           2            3              4  



 

16 

 

3 Vad är det med individuellt arbete som gör kemi 

intressant/inte intressant 

personligt intresse, uppgiftens utformning 

4 Vad är det med laborationer som gör kemi 

intressant/inte intressant 

undersökande arbetssätt, uppgiftens 

utformning 

5 Vad är det med grupparbete som gör kemi 

intressant/inte intressant 

socialisering  

 
 
4.9 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet är bland det svåraste och mest centrala problemet i empirisk forskning inom bland 

annat utbildningsvetenskap, målet är att mäta det man i studien vill mäta (Esaiasson et al., 

2017,s 58). Utformning av enkäten togs från tidigare studier inom forskningsområdet. 223 

elever tillfrågades och 83 elever deltog, detta ger en deltagningsprocent av de tillfrågade på 37 

%. Stor del av bortfallet beror att eleverna inte ville deltaga på grund av att de inte förstod syftet 

med studien och vad som begärdes av dem, andra orsaker till bortfallet var sjukdom och annan 

frånvaro vid utlämning av informationsbrev eller ifyllning av enkäten. Det tydliga bortfallet av 

elever gör att validiteten blir lägre. Ett re – rest utfördes för undersöka medelvärdet på 

elevsvaren hade en alltför stor variation. Detta för att försäkra att eleverna uppfattade frågan på 

liknande sätt på de olika skolorna. 

 

Reliabilitet menas hur tillförlitlig och applicerbar mätmetoden är. Det finns en möjligheten att 

en viss typ av elever är överrepresenterade mätningen. Detta kan påverka reliabiliteten, eller att 

enkätfrågorna tolkas olika beroende på vilken skola som eleverna går på. En tydlig aspekt som 

att eleverna inte fyllde i enkäten seriöst eller förstår de ställda frågorna i enkäten (Anderson & 

Morgan, 2008,s 123) påverkar också. En hög reliabilitet var svår att uppnå sett till tidsaspekten, 

på grund av att den insamlade datamängden var för liten och att ingen pilotstudie hans med 

(Esaiasson et al., 2017,s 158). 

 

 

5.Resultat 
 
Detta avsnitt presenterar sammanställningen av enkäten och är uppdelad i tre delar. Första delen 

går igenom elevernas allmänna intresse och attityd för kemi. Den andra delen innehåller 

sammanställningen över arbetssättens påverkan. I den avslutande delen presenteras vilka 

arbetssätt eleverna vill se mer av i undervisningen för att eventuellt öka det situationsbaserade 

intresset. Sammanställningen är gjord från 83 elever på två kommunala skolor.        

 
 
5.1 Vad är elevernas allmänna åsikt om kemi 
 
För en fjärdedel av tillfrågade eleverna har lektionsinnehållet blivit mer intressant sedan de 

börjat på högstadiet (Figur 1). Utifrån resultatet verkar många av de tillfrågade vara ambitiösa 

och motiverade då en stor del av de tillfrågade har som mål att lära sig så mycket kemi som 

möjligt. Ett tydligt mönster som går att utläsa från resultatet är att väldigt få elever tror att de 

kommer arbeta inom ett yrke som kräver kemikunskaper (Figur 1). Den fråga som hade jämnast 

fördelning mellan svarsalternativen var frågan jag är nöjd med mitt kemibetyg där ingen 

svarskategori hade någon tydlig övervikt. Svarsfrekvensen på de stängda allmänna frågorna om 

intresse och attityd mot kemi var 100%, förutom frågan jag kommer använda kemi i mitt 

framtida yrke där svarsfrekvensen hamnade på 98%. 
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Figur 1. Stapeldiagram om allmänna frågor om intresse och attityd mot kemi, N = 83 

 

Den öppna fråga Vad tycker du om kemi på högstadiet? där 63 av 83 elever gav sin egen åsikt 

om hur de upplever kemiundervisningen på högstadiet. Där urskiljer sig tre teman från den 

teoretiska referensramen; det första temat handlar om arbetssätt det andra om lektionsinnehållet 

och det tredje temat handlar om läraren. När eleverna skulle besvara frågan kopplade ett antal 

elever kemi till praktiskt laborativt arbete med en positiv inställning. Dessa elever angav också 

att de ansåg att kemi var ett intressant ämne, ”Det är intressant och roligt att arbeta med labb”. 

En annan elev kopplade arbetssätt till ämnet kemi från ett negativt synsätt; ”Det är tråkigt jag 

skulle önska att det var mindre vanligt självständigt arbete i böckerna och fler laborationer och 

grupp eller diskussionsuppgifter. Det är mer stimulerande än enskilt arbete”. 

 

Det andra temat som kategoriserades var de elever som angav att kemi var roligt och intressant. 

Några av de systematiserade elevsvaren angav en orsak till deras intresse för kemi. ”Det är 

intressant tycker jag, alltid kul att få veta vad som händer omkring mig”. En koppling till 

elevernas vardag var en typ av åsikt som uppkom  i några elevsvar. Parallellt fanns det elever 

som inte ansåg att kemi var intressant. Flera av dessa elever ansåg att kemi var tråkigt. En elev 

svarade; ”Den kan vara tråkig ibland, eftersom jag inte ser hur jag ska få användning av 

kunskapen i framtiden”. Andra elever tycker att innehållet i kemi var svårt vilket gjort att ämnet 

blivit tråkigt, ”Kemi har blivit svårare och tråkigare”. 

 

Det tredje temat berör läraren. Där många elever berättar om vikten av att läraren kan förmedla 

lektionsinnehållet till eleverna. Som en elev beskrev vikten av ämnesläraren; ”Det har varit 

ganska roligt, men det beror på från lärare till lärare”. Betydelsen av läraren och arbetssätt 

påtalades som en orsak till att ämnet upplevdes som tråkigt; ”Jag tycker att kemilektionerna är 

ganska tråkiga och att lärarna inte har någon inlevelse. De ger oss ett papper att jobba med och 

det är väldigt tråkigt och ointressant” 
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5.2 Hur påverkar genomgångar, individuellt arbete, laborationer och 
grupparbete elevernas intresse under lektionstid 
 
Sammanställningen över arbetssätten presentas i fyra sektioner: genomgångar, individuellt 

arbete, laborationer och grupparbete. Detta ger en tydlig översikt där varje arbetssätt 

presenteras och redovisas separat.  

 

5.2.1 Genomgångar 
 

53 av 83 tillfrågade eleverna ansåg att läraren hade genomgångar under lektionstid, Figur 2. 

Noterbart är att det var fler elever som upplevde att de hade genomgångar men var tveksamma  

eller inte höll med om att genomgångar kunde skapa situationsbaserat intresse för ämnet. Alla 

tillfrågade eleverna svarade på de stängda frågorna om genomgångar som arbetssätt under 

lektionstid.  

 

I den öppna frågan Vad är det med genomgångar som gör kemi intressant/ inte intressant 

hittades två huvudsakliga teman urskiljas från elevsvaren. Dessa teman handlade om 

ämneslärarens ämnesdidaktiska förmåga till utlärning under genomgångar och 

socialisationsaspekten i klassrummet. Majoritet av eleverna berättar i sina svar att det som gör 

genomgångar intressant är att de förstår lektionsinnehållet mer ingående. ”Man får en mer 

utvecklad förståelse för ämnet än om man skummar igenom en faktatext på fem sidor. Det som 

presenteras i genomgångarna är mer avskalad och man får ut mer relevant fakta, ungefär som 

en sammanfattning”. En del av elevsvaren hänvisar till förståelse för innehållet genom att 

läraren gör kopplingar till elevernas vardag. ”Det blir mer intressant när man förstår hur saker 

fungerar och samverkar med varandra, speciellt om det påverkar ens vardag och liv mycket. 

Det är inte så roligt läraren inte är insatt eller förklarar så utförligt”. 

 

Det som framkommer från elevsvaren är att vissa ämnesdidaktiska punkter som att förklara 

innehållet på ett sätt som eleverna förstår och att koppla innehållet till elevernas vardag är 

viktigt för eleverna vid genomgångar. ”Man lär sig mer om hur världen är uppbyggd och varför 

saker sker. Läraren förklarar (oftast) på ett enklare sätt än boken hur saker och ting hänger 

ihop”. Dessa punkter är enligt eleverna viktiga för att genomgångar ska skapa ett 

Figur 2. Stapeldiagram med svarsfördelning om genomgångar, N = 83 
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situationsbaserat intresse. För vissa elever är genomgångar långtråkiga och vissa elever har 

svårt att koncentrera sig när läraren använder sig av ett allt för ämnesbaserat 

undervisningsspråk. Några elever framför socialisationsaspekten som uppstår mellan lärare och 

elever som gör genomgångar intressanta. ”Att alla deltar och läraren kan svara på frågor och 

väcka intressanta diskussioner”.  

 

5.2.2 Individuellt arbete 
 

Efter genomgångar var individuellt arbete det vanligaste arbetssättet under kemilektionerna 

enligt elever (Figur 3). Av de tillfrågade eleverna ansåg 16 stycken att självständigt arbete var 

ett intressefrämjande arbetssätt. Flertalet elever var tveksamma till om arbetssättet bidrog till 

en positiv intresseutveckling och 22 elever ansåg att arbetssättet inte bidrog till ett 

situationsbaserat intresse (Figur 3). Svarsfrekvensen för elevsvaren i de stängda frågorna om 

individuellt arbete var 100%.  

 

  

 

55 elever valde att svara på den öppna frågan om individuellt arbete vilket ger en svarsfrekvens 

på 66%. De generella teman som urskildes var det personliga intresset och lektionsinnehållet. 

Vissa elever som svarade på frågan ansåg att individuellt arbete var tråkigt och ointressant. ”Det 

är sjukt ointressant att bara läsa och sedan svara på frågor”. 

 

Parallellt ansåg vissa elever att individuellt arbete var ett bra sätt för inlärning. Ett intressant 

resultat var att vissa elever ansåg att självständigt arbete var ett bra inlärningstillfälle vilket 

skapade en djupare förståelse. Det var tio elever som ansåg att individuellt arbete skapade ett 

situationsbaserat intresse. ”Man får egna tankar och frågeställningarna. Det gör det kul. 

Dessutom kan man ta det i sin egen takt och läsa om texten om det är något man inte förstått”. 

Den sista kategorin var de som menade att upplevelsen av individuellt arbete påverkades av 

vilket arbetsområde, ”Kanske om det är en spännande text man vill lära sig mer om” .  
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5.2.3 Laborationer 
 
En majoritet av de tillfrågade eleverna ansåg att det situationsbaserade intresset ökar vid 

laborationstillfällen (Figur 4).  Åtta av de tillfrågade eleverna menade att kemi inte blev mer 

intressant vid laborationer. En intressant aspekt är jämförelsen mellan frågan om eleverna har 

laborationer under lektionstid och frågan om kemi blir intressant vid laborationer (Figur 4). 

Färre elever upplever att de har laborationer än de som anser att det är ett bra arbetssätt att öka 

intresset. Svarsfrekvensen för vi har kemilaborationer under lektionstid och jag tycker kemi blir 

intressant när vi har kemilaborationer var 98 respektive 96%.  

 

 
Figur 4. Stapeldiagram med svarsfördelning laborationer, N = 83 

 

 

Elevsvaren i den öppna frågan som handlade om vad det var som gjorde laborationer intressanta 

eller inte intressanta hade ett progressivistiskt tema som genomsyrande de flesta svar med 

varierande koppling till den teoretiska referensramen.  Flera av svaren beskrev att laborationer 

blev mer intressant på grund av det praktiska arbetssättet och att ett undersökande arbetssätt var 

en intresseväckande arbetsmetod, ”Det är roligt och man får uppleva hur det är att utföra riktiga 

laborationer vilket jag tycker om”. 

 

Vissa elever angav att de får bättre inlärning genom praktiskt arbete, ”Mer stimulerande och 

det blir lättare att komma ihåg och förstå saker”. Några elever upplevde att det som var 

intressant med laborationer var att de fick arbete mer självständigt, ”Det blir roligare att få testa 

nya experiment och att få göra det själv istället för att läraren ska göra och visa vad som händer”. 

För de flesta elever ses praktiskt och självständigt laborativt arbete som en positiv 

klassrumsupplevelse. Det som eleverna var kritiska till och kunde minska det 

situationsbaserade intresset var dokumentationen som kommer i samband med praktiska 

laborationer, ”Laborationerna är oftast korta och är följda av långa och tråkiga 

laborationsrapporter”. 

 

Några elever nämnde laborationernas utformning som en negativ aspekt. Det självständiga 

arbetet blev en stressfaktor. Detta kan påverka det situationsbaserade intresset negativt för vissa 
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elever; ”Man vet inte om man gör rätt eller inte. Läraren hjälper inte till så mycket och jag som 

elev blir stressad för att jag vill ha bra betyg”. Svarsfrekvensen på den öppna frågan, Vad är det 

som gör kemi intressant/inte intressant vid kemiska laborationer var 66%.  

 

5.2.4 Grupparbete 
 

Svarsfördelningen var väldigt spridd över arbetssättet grupparbete (figur 5). En stor del av 

eleverna verkar ha haft någon form av grupparbete under lektionstid. Enligt svarsfördelningen 

är grupparbete ett bra sätt att öka intresset för kemi under lektionstid. Frågan vi har grupparbete 

under lektionstid hade en svarsfrekvens på 96% och jag tycker kemi blir intressant när vi har 

grupparbeten hade en svarsfrekvens på 95%.  

 
 

Socialiseringsaspekten var det tema som återfanns i elevsvaren på den öppna frågan om Vad 

som gör grupparbete intressant eller inte intressant. Inga elevsvar nämnde något om 

lektionsinnehållet eller arbetsområdet. Flera elever framhåller istället interaktionen mellan 

elever för att bearbeta innehållet. ”Alla kan svara och diskutera för att få fram rätt svar”. 

Några betonar socialiseringsaspekten i form av kamratinlärning. ”Man lär sig genom andra 

elever och kommer och får kunskaper från sina klasskamrater”. Eller samarbete för en 

förbättrad förståelse och en mer positiv klassrumsupplevelse. ”Att man kan samarbeta med 

varandra och får flera förslag. Det blir enklare och roligare”. 

 

Den sista del som utläses från elevsvaren  med temat socialisering är den negativa sociala del i 

elevrelationer som kan uppkomma i samarbetssituationer. Där någon eller några elever tar på 

sig ansvaret för arbetet. Vilket leder till en negativ uppfattning om grupparbete. ”Vissa elever 

bryr sig inte om kemi, på grund av det kan mitt betyg påverkas, för att vissa elever inte vill 

hjälpa till. Ibland så gör jag alt själv för att få ett bra betyg och då får de också det även om de 

inte gjorde någon insats för att få det betyget”. 58% av eleverna svarade på den öppna frågan 

om grupparbete.  
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5.3 Vilka former av arbetssätt vill eleverna se mer av i sin undervisning 
 
 
Det arbetssätt som över häften av de tillfrågade eleverna vill se mer av i sin undervisning är 

laborationer (Figur 6). Endast fyra elever ville se mindre inslag av praktiskt arbete på 

lektionstid. Det arbetssätt som eleverna är tveksamma till att se mer inslag i sin undervisning 

är individuellt arbete. Grupparbete är flera av de tillfrågade eleverna positivt inställda till, 

samtidigt som det är det arbetssätt som flest vill se mindre av i sin undervisning.  Genomgångar 

delar eleverna till viss del men den större delen av eleverna är positivt inställda till 

genomgångar. Fyra av de tillfrågade eleverna föreslog att temafilmer var ett bra sätt att öka 

elevernas situationsbaserade intresse. Svarsfrekvensen för vilka arbetssätt eleverna ville se mer 

av i sin undervisning var 95% för frågan om laborationer och 96% för övriga frågor om 

arbetssätt.  

 
 

 
5.4 Sammanfattning  
 
Omkring en fjärdedel av eleverna ansåg att kemiundervisningen hade blivit mer intressant 

under högstadiet. Några av de elever som ansåg att kemi var ett intressant ämne hade associerat 

kemi till praktiskt arbete. Den andra kategorin elever som fann kemi intressant kopplade 

kemikunskaper till vardagssituationer. Antal elever som hade som mål att lära sig så mycket 

kemi var 40 av 83. Andel som såg en framtid i ett yrke som krävde kunskaper inom kemi var 

14 av 83 elever. De elever som inte såg någon användning av kemikunskaper i framtiden 

uppfattade ämnet som svårt och tråkigt.  

 

Det arbetssätt som eleverna menade var mest effektivt för att skapa ett situationsbaserat intresse 

var laborationer. Orsaken var de praktiska moment som eleverna uppfattade som 

intresseväckande. Genomgångar var det näst bästa sättet att skapa situationsbaserat intresse. 

För att genomgångar ska väcka elevernas intresse behöver läraren ha starka ämneskunskaper, 

en bra ämnesdidaktisk förmåga och förmågan att väcka intressanta diskussioner i klassrummet. 

Grupparbete var det arbetssätt som delade elevernas åsikter mest där socialisationsaspekten var 
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det tydligaste temat. Baserat på elevsvaren är en god gruppdynamik den viktigaste faktorn för 

att grupparbete ska öka elevernas situationsbaserade intresse. De elever som var positiva till 

grupparbete hänvisade till kamratinlärning och samarbete som viktiga perspektiv. Inga elever 

påtalade gruppuppgifternas utformning eller innehåll.  

 
 

6. Diskussion  
Diskussionsdelen behandlar metoddiskussionen och relaterar resultatet till den tidigare 

forskning som presenterades i bakgrunden.  

 

6.1 Metoddiskussion 
 
Syftet med denna studie var att få reda vilka val av arbetssätt som kan öka det situationsbaserade 

intresset hos eleverna. Elevernas intresse kopplat till arbetssätt undersöktes genom 

enkätundersökning där eleverna fick svara på ett på förhand bestämda frågor av öppen och 

stängd karaktär. Enkäter är användbara för att få reda på fakta eller åsikter hos respondenterna, 

i detta fallet elever i årskurs 9 (Denscombe, 2010,s 156) och för att få en större datamängd för 

att öka generaliserbarheten (Esaiasson et al., 2017,s 237). Det finns inga konkreta riktlinjer över 

hur många frågor en enkät bör innehålla, istället bör den bara innehålla frågor som krävs för att 

slutföra studiens syfte (Denscombe, 2010,s 161- 162).  Fördelar med enkäter är att svaren är 

anonyma så responderna ges möjlighet att svara ärligt med vetenskapen om att ingen kommer 

få reda på deras egna åsikter, i stängda frågor kan datan snabbt överföras till numeriska värden 

för analys och en stor datamängd kan enkelt inhämtas (Anderson & Morgan, 2008,s 108, 

Denscombe, 2010,s 169).  Samtidigt som en alltför stor datamängd kan försämra studien på 

grund av en alltför hög arbestbelastning (Anderson & Morgan, 2008,s 100, Denscombe, 2010,s 

269).  

 

Motivet till att enkäten inte bara bestod av stängda enkätfrågor var att elevernas egen åsikt inte 

framkommer om hur arbetssättet påverkar deras intresse. Vid slutna frågor med förbestämda 

svarsalternativ riskerar den tillfrågade att inte beskriva den verkliga åsikten (Denscombe, 

2010,s 243). Istället finns det en risk att svaren och svarsalternativen formas efter studiens 

hypotes (Denscombe, 2010,s 170).  För att öka validiteten har utformningen av enkätfrågorna 

insperats och hämtats från tidigare studier inom ämnet (Bennett, 2001, Broman, 2015, Cheung, 

2009 och Hellgren, 2015).  

 

De öppna frågorna systematiserades efter den teoretiska referensramen och redovisades efter 

de teman som kunde urskiljas från elevsvaren.  En nackdel med kvalitativ analys av de öppna 

frågorna är den stora datamängden som kan användas att framhäva olika agendor detta 

motverkas genom en transparant redovisning av den insamlade datan vilket stärker validiteten 

i studien (Denscombe, 2010,s 269). En nackdel med enkätsfrågornas utformning är att de inte 

tar hänsyn till formen av det individuella arbetet, grupparbetet eller arbetsområdet som eleverna 

arbetar med under lektionstid (Krapp et al., 2011,s 37). Enkäten tog inte upp vid vilka 

arbetsområden ett generellt arbetssättet passar, då finns en tydlig koppling mellan 

ämnesinnehåll och elevernasintresse för specifika uppgifter (Lindahl, 2003,s 115, 232). 

Enkäten mäter elevernas generella åsikter om ämnet parallellt med hur de anser vilken inverkan 

arbetssättet har på deras intresse.  

 

Det senaste arbetsområdet de arbetade med under kemilektionerna kan påverka deras åsikt vid 

ifyllandet av enkäten (Broman, 2015,s 57, Krapp et al., 2011,s 36). Det finns en risk att eleverna 

inte svarar på den ställda frågan utan på hur de har uppfattat frågan (Anderson & Morgan, 
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2008,s 123). Detta ställer höga krav på att enkäten innehåller tydliga frågor som är svåra att 

missförstå för eleverna. Alla nämnda delar kan försämra studiens validitet.  

 

En aspekt att ta i beaktning är att den föregående frågade frågan kan påverka den responderades 

svar i senare frågor i enkäten (Denscombe, 2010,s 164). Enkäten saknar en öppen fråga på den 

sista delen där eleverna besvarar en fråga om vilka arbetssätt de skulle vilja se mer av i sin 

undervisningen för att den ska skapa mer situationsbaserat intresse. Inga efterföljande intervjuer 

genomfördes eller ytterliggare enkätundersökningar för att validera elevernas svar 

(Denscombe, 2010,s 170). På grund av tidsbrist kunde inte studenterna besvara två enkäter där 

en innehåller stängda frågor och en annan öppna frågor (Broman, 2015,s 57).  

 

För att öka generaliserbarheten skickades en förfrågan ut till sex kommunla skolor. Tidpunkten 

på året var opassande då två av skolorna nekade till deltagande med hänvisning till skolornas 

huvuduppdrag. I genomförandefasen skickades informationsbrevet ut till de deltagande 

skolorna. Studiens syfte och omfattning informerades först personligen till eleverna vid 

ifyllandet av enkäten. Detta är en av orsakerna till att det procentuella deltagandet hamnade på 

37% om man bortser från sjukdom och ledighet. En brist i studien är att enbart två skolor deltog. 

Detta minskar studiens generaliserbarhet då det fanns ett bortfall av elever på de deltagande 

skolorna. Inga följdfrågor i intervjuform följdes efter enkäten, detta gör det svårt att fastställa 

förekomsten av antalet högpresterande, normalpresterande och lågpresterande elever som 

deltog i studien. För en ökad generaliserbarhet behövs ett  deltagande av en till två skolor till 

samt ett högre procentuellt deltagande av de tillfrågade eleverna.  

 

Vid bearbetningen användes stapeldiagram för att synliggöra elevsvaren samtidigt som det ger 

möjlighet till läsaren att dra sina egna slutsatser (Denscombe, 2010,s 260). Visualiseringen av 

det empiriska materialet i grafer gör det enklare för läsare av studien att dra sina egna slutsatser 

vilket ökar validiteten (Denscombe, 2010,s 299) 

 

Ett intrakodarreliabilitetstest (Esaiasson et al., 2017,s 58) genomfördes med 100% 

överensstämmelse från den tidigare avkodningen av materialet. I analysen beräknades 

medelvärde separat för de stängda enkätfrågorna för de två skolorna och jämfördes i ett test – 

retest (Bilaga 1). De uppkom en variation över hur ofta eleverna ansåg att arbetssättet 

laborationer förekom i deras undervisning.  I övrigt korrelerade medelvärdet mellan de båda 

skolorna vilket visar att enkätenutformningen och analysen är tillförlitlig (Denscombe, 2010,s 

268) vilket ökar reliabiliteten i studien (se bilagor tabell 6).  

 
6.2 Resultatsdiskussion 
 
Denna studie syftade till att undersöka hur elevernas situationsbaserade intresse påverkas av 

arbetssätt. Anledningen är att ett ökat intresset för kemi är en vital didaktisk utgångspunkt för 

undervisande lärare i lektionssammanhang (Krapp et al., 2011,s 44). I denna avsnittsdel 

analyseras resultatet och kopplas till den teoretiska delen presenterad i bakgrunden om hur 

elevernas intresse kan påverkas vid val av arbetssätt.  

 

 

6.2.1 Hur ser elevernas generella intresse mot kemi ut 
 

Ämnesinnehåll är en viktigt parameter för att elever ska utveckla ett intresse för ett ämne 

(Lindahl, 2003,s 115, 232). Resultatet av den första delen av denna studie visar att runt en 

fjärdedel av eleverna ansåg att kemin hade blivit mer intressant under högstadietiden. En låg 



 

25 

 

andel av eleverna, 14 av 83 elever, höll med om att ämnesområdena på kemilektionerna var 

intressanta. Vilket stärker Jidesjös studie (2012,s 87) att elever på högstadiet uppfattar 

lektionsinnehållet som ointressant och irrelevant. Om lektionsinnehåll uppfattas som tråkigt har 

arbetssätt en mer betydande roll för att eleverna ska utveckla ett situationsbaserat intresse 

(Häussler et al., 2000: s 704). 

 

Antalet elever som är nöjda med sitt betyg i kemi korrelerar med antalet elever som anser att 

kemi har blivit mer intressant under högstadiet. Detta överensstämmer med att intresse och 

motivation ofta är sammankopplade med starka elevresultat (Bennet, 2001,s 833, Hellgren, 

2016,s viii). Baserat på elevsvaren var motivationsfaktorn var hög för hälften av de tillfrågade 

eleverna, en låg motivation leder ofta till ett lågt intresse kan orsaka svaga kunskapsresultat 

(Fortus, 2014,s 822). En orsak till den relativt höga motivationen hos eleverna kan bero på att 

de ser nyttan med innehållet och har tydliga mål med sin skolgång (Giota, 2014,s 27). Cirka 

10% av de tillfrågade eleverna tror att de kommer att få användning av kemikunskaper i deras 

framtida yrke, detta överensstämmer inte med antalet elever vilka ansåg att kemi hade blivit 

mer intressant på högstadiet. Anledningen till motsägelsen i resultatet skulle kunna vara att 

elever som vet med sig att de kommer få användning av kemikunskaper brukar utveckla ett 

intresse för ämnet (Bergin, 1999,s 91). Den troliga orsaken är att dessa elever har ett utvecklat 

personligt intresse med ett starkt stöd från vårdnadshavarna med mål för framtida 

gymnasiestudier eller att de har upplevt positiva klassrumsupplevelser (Bergin, 1999,s 89, 

Giota, 2014,s 27). 

 

De tre teman som urskiljde sig i den öppna frågan, vad anser du om kemin på högstadiet. Dessa 

teman var arbetssätt, lektionsinnehåll och läraren. Att arbetssätt och lektionsinnehåll återfanns 

som teman stärker teorin att just dessa variabler är viktiga för elevernas situationsbaserade 

intresse (Häussler et al., 2000: s 704). De elever som nämnde någon form av arbetssätt var 

kopplat till praktiskt arbete. Laborativt arbete är ett arbetssätt som elever kopplar till positiva 

klassrumsupplevelser vilket ökar det situationsbaserade intresset (Bergin, 1999,s 92). Att 

lektionsinnehåll påverkar elevernas intresse är sedan tidigare känt (Lindahl, 2003,s 115, 232). 

Det vissa elevsvar nämner som faktorer som personlig relevans eller personlig och social 

påverkan för att lektionsinnehållet ska upplevas som meningsfullt (Van Aalsvoort, 2004: s 

1635). Det finns en viss problematik med att finna arbetsområden som flertalet elever finner 

intressant och meningsfullt som överensstämmer med det centrala innehållet i Lgr 11 (Jidesjö, 

2012,s 227, Broman, 2015,s 5). Det tredje temat var att en del av elevernas uppfattning av kemi 

var kopplat till den undervisande läraren (Broman et al, 2011,s 49, Osborne & Dillon, 2008,s 

25, Lindahl, 2003,s 115, Darby, 2005,s 438). Eleverna påtalade vikten av lärarens 

ämnesdidaktiska förmåga, ämneskunskaper och intresse för ämnet.  

 

6.2.2 Arbetssätt påverkan på elevernas intresse 
 

Den första delen av studien som handlade om elevernas uppfattning visade att eleverna inte 

uppfattade lektionsinnehållet som intresseväckande. En stor andel av eleverna 53 av 83 stycken 

anser att genomgångar är ett vanligt arbetssätt under lektionstid. Dock var det relativt få som 

ansåg att genomgångarna minskade deras intresse för kemi vilket går emot en slutsats i en 

tidigare studie som menar att genomgångar minskar det situationsbaserade intresset hos elever 

(Oskarsson, 2011: s 45). Resultatet som utlästes från elevernas generella intresse och attityd 

mot kemi var att läraren var en viktig aspekt för elevernas uppfattning om kemi. På grund av 

att genomgångar verkar vara det arbetssätt som elever upplever som den vanligaste är det 

rimligt att den lärarledda undervisningen har en central påverkan på elevernas 

situationsbaserade intresse för kemi.  
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De teman som fanns i elevsvaren rörde lärarens didaktiska förmåga till utlärning och 

socialisation mellan elever och lärare. En tredjedel av elevsvaren på den andra öppna frågan, 

vad är det med genomgångar som gör kemi intressant/inte intressant, handlade om 

lärarensförmåga till att förklara lektionsinnehållet. Elever som har en lärare som har förståelse 

för de elevaktiva problem som kan uppkomma i förhållande till ämnesinnehållet (Nilsson, 

2014,s 1811) verkar kunna påverka flera av elevernas kemi intresse under genomgångar. ”Det 

blir intressant när man förstår hur saker fungerar och samverkar med varandra. Speciellt om det 

påverkar ens vardag och liv mycket. Det är inte så roligt om läraren inte är insatt eller förklarar 

så utförligt”. 

 

I det komplexa samband som finns mellan inlärning och intresse i klassrumssituationer (Bergin, 

1999,s 88, Winberg, 2014,s 675) är läraren den som är det vitala aspekten (Hattie, 2009,s 238).  

Ett elevsvar beskriver kemiundervisningen som något negativt, till stor del på grund av den  

upplevda avsaknaden av en socialisation med läraren och lärarens upplevda brist på entusiasm. 

Detta visar att elever som upplever en stark lärare - elev relation och entusiasm hos läraren kan 

öka det situationsbaserade intresset (Anderhag et al., 2015: 753, Bergin, 1999,s 92 – 95, Darby, 

2005,s 436 - 44). Två perspektiv som ska tas i beaktande är att längden på genomgången spelar 

roll (Skolverket, 2009,s 212) och vikten av positiv förstärkning på elevprestationer (Anderhaag 

et al.,2015,s 777).  

 

Det arbetssätt som var det näst mest vanliga enligt enkäten var individuellt arbete 47 av 83 

elever höll med i påståendet att de hade individuellt arbete under lektionstid. 67 av 83 elever 

var tveksamma till att självständigt arbete skapade situationsbaserat intresse. Elever som redan 

upplever ämnet som intressant kan uppleva självständigt arbete som roligt och intresseskapande 

(Winberg, 2014: 675). Självständigt arbete är minst effektivt för inlärning för flertalet (Broman 

et al, 2011;s 48) på grund av att det är väldigt styrt av elevernas personliga intresse och 

läsförståelse.  

 

De teman som urskildes från elevsvaren var det personliga intresset och lektionsinnehållet. 

Fördelarna med individuellt arbete var enligt eleverna möjligheten att läsa och svara på frågor 

i sin egen takt, använda frågorna som sammanfattning och möjligheten att träna olika 

inlärningsstrategier. Detta tyder på att de att redan har någon form av intresset för ämnet därför 

att de uppfattar det som intresseskapande (Winberg, 2014: 675). Detta stämmer ofta överens 

för högpresterande elever som genom fördjupning i intressanta arbetsområden för dem kan vara 

ett effektivt sätt att öka det individuella situationsbaserade intresset (Bergin,1999,s 749). De 

nackdelar som nämns beror på lektionsinnehållet och lektionsmålet för att texten ska upplevas 

som intressant. Svårbegripliga faktatexter som bygger på kumulativ kunskap är en stark 

anledning till att eleverna uppfattar individuellt arbete som tråkigt enligt dem själva (Lindahl, 

2003,s 115). En risk med generella självständiga uppgifter är att innehållet är för enkelt för 

vissa elever vilket sänker intresset för ämnet (Lindahl, 2003,s 115). En variant av individuella 

arbetsuppgifter kan vara att uppgiften är kopplad till elevernas vardagsliv och ska förklaras med 

ämnesspecifika begrepp (Rotgans & Schmidt, 2014,s 45). Det är viktigt att ta i beaktande 

uppgiftens utformning och omfattning då det är dessa faktorer som styr det situationsbaserade 

intresset hos eleverna vid individuella uppgifter (Zhu et al., 2009,s 227). Som ett elevsvar 

formulerade som kemin på högstadiet. ”Det är tråkigt, jag skulle önska att det var mindre vanligt 

självständigt arbete i böckerna och fler laborationer och grupp & diskussionsuppgifter. Det är 

mer stimulerande än enskilt arbete”. Slutsatsen att inslaget självständiga uppgifter i 

undervisningen bör minska (Skolverket, 2011,s 211) för att öka intresset för kemi stärks av 

elevsvaren.  
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Det som särskiljde laborationer från de övriga arbetssätten var att det var fler elever som ansåg 

att laborativt arbete var mer intresseskapande än de elever som höll med om att undervisningen 

innehöll laborationer. Att majoriteten av elevsvar anser att laborationer skapar intresse för kemi 

överenstämmer med tidigare studier inom ämnet  (Broman, 2011,s 48, Lindahl, 2003,s 232). 

Det som är påtagligt är att flera av eleverna anser att det är den praktiska biten som är det 

intressanta i kemilaborationer. En angav att denne fick förbättrad inlärning vid praktiskt arbete. 

Det är viktigt att ta detta i beaktande då typen av inlärningsstil varierar i klasserna. Om det i en 

klass identifieras att flera elever föredrar kinestetisk inlärning bör laborativa moment i 

undervisningen utökas då det kan öka dessa elever inlärning med upp till 20% (Boström 1996,s 

15). Flera av elevsvaren angav att ett undersökande arbetssätt var det som gjorde laborationer 

intressant. Detta stämmer överens med Dewey som menade att människor får en ökad inlärning 

vid problemlösningsmoment (Säljö, 2014,s 74). 

 

En viss antydan till Abrahams (2009) studie går att urskönas från vissa av elevsvaren. ”Man får 

göra saker och inte bara läsa och lyssna”. Ett argument till att elever föredrar praktiska moment 

är att det är ett annorlunda inslag i undervisningen än de mer vanligt förekommande arbetssätten 

med genomgångar och individuellt arbete (Abrahams, 2009,s 2349). Att bara lägga in fler 

laborativa inslag i undervisningen för att eleverna tycker det är roligt är fel angreppssätt. För 

att arbetssättet ska vara intresseskapande beror det på laborationens syfte och frågeställning 

(Holstermann et al., 2010,s 749) samt utgå ifrån vissa klassrumsstrategier (Anderhag et al., 

2015,s 777) för att öka det situationsbaserade intresset och lärandet.  

 

Fördelningen av svaren om grupparbete bidrog till ett ökat intresse för kemi var motstridigt där 

30 elever av 83 höll med att grupparbete bidrar till ett situationsbaserat intresse under 

kemilektioner. Under grupparbeten sker inlärning i interaktion mellan elever som är ett av som 

progressivismens kännetecken (Säljö, 2014,s 72). Socialisering med andra elever är en faktor 

för en ökad möjlighet för situationsbaserat intresse (Bergin, 1999,s 93). Beroende på 

gruppsammansättningen och gruppuppgiftens utformning varierar möjligheten för ett lyckat 

grupparbete. Exempel på elevsvar som påtalade fördelarna med grupparbete nämnde 

samarbete, kunskapsutbyte mellan elever sinsemellan och att uppgiften blev roligare genom 

interaktion mellan eleverna. Nackdelen som påtalades med grupparbete var elever med 

differentierad ambitionsnivå (Forslund Fryklund, 2008,s 127). Gruppuppgifter bör utarbetas att 

vara öppna uppgifter utan några konkreta rätta svar (Lindahl, 2003,s 231, Oskarsson, 2011,s 

75).  Vid sådana uppgifter får eleverna använda sig av ett undersökande arbetssätt (Säljö, 2014,s 

74). Detta ökar möjligheten för att ett situationsbaserat intresse ska uppstå när grupparbete 

används som arbetssätt (Rotgans & Schmidt, 2014,s 45) 

 

6.2.3 Vilka former av arbetssätt vill eleverna se mer av i sin undervisning 
 

Den typ av arbetssät som elever vill helst vill se en ökning av i sin undervisning är laborativt 

arbete,  vilket överenstämmer med Bromans tidigare slutsatser (Broman, 2011,s 501, Broman 

2015,s 1271). Lärarledda genomgångar var det arbetssätt som kom efter laborationer. För att  

elever ska få ett ökat intresse vid genomgår krävs en skicklig lärare som har en öppen dialog 

vid genomgångarna (Broman 2015,s 1272). Detta grundar sig att eleverna påtalade läraren 

förmåga att förklara de elevaktiva problem som uppkom vid de första kontakterna med 

lektionsinnehållet. Grupparbete var den form av arbetssätt som delade eleverna mest, troligtvis 

på grund av att de vid ett tidigare grupparbete hamnat i konflikt med dessa gruppmedlemmar 

och utvecklat en negativ syn mot grupparbete (Forslund Frykedal, 2008,s 127). Den form av 

arbetssätt som eleverna är minst benägna av att ha i sin undervisning och verkar vilja se en 
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minskning av är individuellt arbete. Ingen öppen fråga ingick i den sista frågan i enkäten så 

svaren baserad på tidigare elevsvar.   

 
 
6.3 Slutsatser 
 
Slutsatsen från studien är för att öka möjligheten för ett situationsbaserat intresse bör: 

laborationer, socialisering tillsammans med klasskamrater och läraren och kopplingar till 

elevernas vardags (Bergin, 1999, s 92 - 95) vilka alla nämndes i elevsvaren i de öppna frågorna. 

Elevernas intresse för kemi påverkas av flera olika faktorer (Cheung, 2009, s 2200) än bara val 

av arbetssätt. I de öppna frågorna påpekade vissa elever vikten av läraren för en bra och 

intressant undervisning. Genomgångar som arbetssätt är tydligt kopplat till den enskilda 

lärarens förmåga till utlärning och en öppen lärare elev kommunikation, där profession och 

personliga egenskaper är en essentiell faktor för att upprätthålla elevernas intresse för ämnet 

(Broman et al, 2011,s 49, Osborne & Dillon, 2008, s 25, Lindahl, 2003,s 115, Darby, 2005,s 

438). Vilket kopplar till Broman (2015) där 20 % av de tillfrågade eleverna menade att läraren 

var den egentliga faktor som skapade ett situationsbaserat intresse för kemi.  

 

Specifika arbetssätt under ett arbetsområde kan påverka klassrumsvariablerna positivt och kan 

därför ändra elevernas motivation under lektionstid men elevernas negativa attityd och ointresse 

riskerar att kvarstår (Hellgren, 2016,s 45). Intresseväckande undervisningen med en ökning av 

laborativt arbetssätt behöver implementeras över tid för att de situationsbaserade intresset ska 

övergå till ett personligt intresse (Rotgans & Schmidt, 2014,s 45). 

 
6.4 Fortsatt forskning 
 

Studier mot arbetssätt inom fysik och biologi kan utöka förståelsen över val av arbetssätt i  de 

övriga naturvetenskapliga ämnena (Cheung, 2009,s 2200), genom att byta ut kemi mot fysik 

eller biologi. Vidare studier med observationer och elevintervjuer mot att koppla vad det är med 

lärarens personliga egenskaper under genomgångar som gör att elever anknyter till vissa lärare 

samtidigt som andra elever gör det motsatta.  

 

En annan frågeställning som inte ingick i studiens syfte upptäcktes från det insamlade 

datamaterialet. Det var en variation mellan killar och tjejer intresse för kemi samt önskan att se 

mer laborativa inslag i undervisningen. Skillnaden var att killar var mer positiva till kemi som 

skolämne och betydligt mer positiva till praktiskt arbete under lektionstid. Detta kan studeras 

mer ytterligare för att försöka hitta orsaksambandet för variationen. Detta kan leda till en 

utveckling av arbetssätt i undervisningen som ökar det situationsbaserade intresse för både 

killar och tjejer. 
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8. Bilagor  

 
8.1 Re - test 
 

Stängda enkätfrågor Skola 1 Skola 2 
 

N = 39 N=44 

Kemi har blivit mer intressant under högstadiet 2,9 2,9 

Arbetsområdena vi arbetar med under 
kemilektionerna är intressanta 

2,8 2,7 

Jag har som mål att lära mig så mycket kemi som 
möjligt 

3,4 3,2 

Jag kommer använda kemi i mitt framtida yrke 2,3 2,1 

Jag är nöjd med mitt kemibetyg 2,7 2,7 

Läraren har genomgångar tillsammans med oss 
elever 

3,6 3,4 

Jag tycker kemi blir intressant när vi har 
genomgångar tillsammans med oss elever 

3,2 3,1 

Vi har individuellt arbete som går ut att läsa 
texter och svara på frågor 

3,3 3,5 

Jag tycker kemi blir intressant när vi arbetar 
individuellt genom att läsa texter och svarar på 
frågor 

2,4 2,5 

Vi har kemilaborationer under lektionstid 2,7 3,3 

Jag tycker kemi blir intressant när vi har 
kemilaborationer 

3,4 3,5 

Vi har grupparbete under lektionstid 3,1 2,7 

Jag tycker kemi blir intressant när vi har 
grupparbeten 

3,0 3,1 

Mer/mindre av arbetssätt, 
  

Genomgångar 3,1 2,8 

Eget arbete 2,7 2,6 

Laborationer 3,4 3,3 

Grupparbete 2,8 2,9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8.2 Informationsbrev 

 
Information om undersökning som analyserar arbetssätts påverkan 
på elevers kemiintresse  
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

Syftet med studien är att analysera arbetssätt påverkan på elevers kemiintresse. Undersökning, 

som du som elev i årskurs 9 härmed tillfrågas att deltaga i, ingår i ett examensarbete som 

avslutar mina studier på den kompletterade pedagogiska utbildningen (KPU) på högskolan 

Dalarna. Deltagande i studien går ut på att du som elev besvarar en enkät vilket tar mellan 5 – 

15 minuter.  

Samtliga deltagande kommer att vara avidentifierade i det färdiga materialet samt kommer alla 

erhållna enkätsvar förstöras efter att studien är avslutad. En sammanställning av alla elevsvar 

kommer återfinnas i mitt examensarbete som kommer återfinnas på högskolans Dalarnas 

databas DIVA.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som hels avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering.   

För att vara med i studien behöver man ge sitt godkännande, se blankett på nästa sida. Om en 

elev inte är 15 år fyllda behöver vårdnadshavaren till eleven ge sin tillåtelse för att deltaga, se 

blankett på nästa sida.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

 

Jon Hagman (Student)    Susanne Römsing (Handledare) 

XXXXXXXXX   XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX   XXXXXXXXX 

 

……………………………..  ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8.3 Samtyckesblankett 
 
Medgivande av deltagande i studien från elev och förälder/vårdnadshavare.  
 

Om du som elev är minst 15 år fyll i rutan nedan 

 

□  Jag är minst 15 år och vill vara med i studien 

□  Jag är minst 15 år och vill inte vara med i studien 

 

Om du som elev inte hunnit fylla 15 år behöver någon av dina föräldrar godkänna att 

du är med i undersökningen.  

□  Ja, Jag/vi som vårdnadshavare tillåter att mitt/vårt barn deltar i enkätundersökningen 

 

□  Nej, Jag/vi som vårdnadshavare tillåter inte att mitt/vårt barn deltar i 

enkätundersökningen 

 

 

……………………………………………. 

Datum 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

Elevens underskrift 

 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

Vårdnadshavarens underskrift  

 
 
 
 
 
  



 

 

 

8.4 Enkätformulär 
 
 
 

 

 

 

 

Klass:  

Skola:  

   

 

 

 

Allmänna påståenden 

 

1. Kemi har blivit mer intressant under högstadiet 

 

2. Arbetsområdena vi arbetar med under 

kemilektioner är intressanta  

 

3. Jag har som mål att lära mig så mycket kemi som 

möjligt  

 

4. Jag kommer använda kemi i mitt framtida yrke 

 

5. Jag är nöjd med mitt kemibetyg 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkäten handlar hur du upplevt din kemiundervisning sedan du  började årskurs 7 och därför 

finns det inga rätta eller felaktiga svar. Desto bättre ett påstående stämmer med din egen 

uppfattning kryssar du till rutorna till höger, om du inte alls håller med ett påstående kryssar 

du till vänster.  På fråga 6, 9, 12, 15 och 18 ska du skriva korta svar under frågan om vad du 

själv tycker.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Enkät för elever i årskurs 9 om kemiundervisningen 
 

Håller inte med           Håller 

med 

Jag är en      Hon Han Hen 

Vad tycker du om kemin du läser på högstadiet? (Öppen fråga) 



 

 

 

 

 

Påståenden om genomgångar med läraren  

 

7. Läraren har genomgångar tillsammans med oss elever 

under kemilektionerna 

 

8. Jag tycker kemi blir intressant när vi har genomgångar 

 tillsammans med läraren   

 

9.  

 

 

 

Påståenden om individuellt arbete 

 

10. Vi har individuellt arbete på lektioner som går ut på 

att läsa texter och svara på frågor 

 

11. Jag tycker kemi blir intressant när vi arbetar 

individuellt genom att läsa texter och svarar på frågor 

 

12.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Håller inte med           Håller 

med 

Håller inte med           Håller 

med 

Vad är det med genomgångar som gör kemi intressant / inte intressant (Öppen 

fråga). 

Vad är det som gör kemi intressant / inte intressant när du ska läsa texter och svara 

individuellt på olika frågor (Öppen fråga). 



 

 

 

 

Påståenden om kemilaborationer 

13. Vi har kemilaborationer under lektionstid 

 

14. Jag tycker kemi blir intressant när vi har 

kemilaborationer 

15.  

 

 

 

 

 

 

Påståenden om grupparbeten under kemilektionerna 

 

 

Påståenden om grupparbete 

 

16. Vi har grupparbeten under lektionstid 

 

17. Jag tycker kemi blir  intressant när vi har 

grupparbeten  

 

18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håller inte med           Håller 

med 

Håller inte 

med 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Håller inte med           Håller 

med 

Vad är det som gör kemi intressant / inte intressant vid kemiska laborationer (Öppen 

fråga) 

Vad är det men grupparbeten som gör kemi intressant/inte intressant? 



 

 

 

 

19.   

 

Genomgångar med läraren 

 

Eget arbete 

 

Laborationer 

 

Grupparbete  

 

Egna förslag 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten 

Jon Hagman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindre       Mer 

Vilka arbetssätt skulle du vilja ha mer/mindre av i din kemiundervisning för att göra ämnet 

mer intressant för dig? 


