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Abstract: 
 
Både forskning och Skolverkets styrdokument betonar att variation av arbetsmetoder är av 

vikt för att motivera, intressera och engagera elever att lära kemi. Syftet med studien är att 

undersöka hur lärare arbetar för att stimulera elevers motivation, engagemang och intresse 

att lära kemi i årkurs 7–9. Studien utgår från ett pragmatiskt och sociokulturellt perspektiv. 

Kvalitativa intervjuer i form av semistrukturerade intervjuer har använts för att tillgodose 

syftet med denna studie. Fem NO-lärare som undervisar i ämnet kemi på högstadiet har 

deltagit i studien. Studiens resultat visar att kemilärare använder olika arbetsmetoder i sin 

undervisning för att motivera, intressera och engagera elever att lära kemi. De arbetsmetoder 

som lärarna använder i kemiundervisningen är: olika teoretiska arbetsmetoder, laborationer 

och digitala verktyg. Studien visar att variation i kemiundervisning är av vikt så att eleverna 

får chansen att lära sig på olika sätt. Kombination mellan olika arbetsmetoder spelar en viktig 

roll i detta sammanhang eftersom olika elever har olika intresse, motivation och engagemang 

att lära sig kemi. Resultatet visar också att kemilärare väcker elevers intresse, motivation och 

engagemang att lära kemi genom interaktion och stöttning. Dessutom visar resultatet att det 

finns ett starkt samband mellan variation av arbetsmetoder och de tre förmågorna som 

eleverna ska utveckla i ämnet kemi, där lärares variation av arbetsmetoder utgår från dessa 

tre förmågor vid planeringen av sina kemilektioner.  

 

 

 

Nyckelord: Variation av arbetsmetoder, motivation, intresse, engagemang, lärande, kemi, 

intervju, lärare, elever  
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1. Inledning 
 
Det finns många faktorer som påverkar elevers motivation, engagemang och intresse att lära 

kemi där varierad undervisning är en av de viktigaste faktorerna som används för att väcka 

elevers nyfikenhet och motivation. I kemiundervisning spelar lärare en viktig roll och har ett 

ansvar att utveckla elevers kunskaper att undersöka omvärlden med hjälp av 

naturvetenskapliga arbetsmetoder (Skolverket, 2011, s.14). Förutom lärares yrkesroll har 

elevers delaktighet och valet av innehåll stor påverkan på elevers engagemang och attityd till 

NO-undervisning (Abrahamsson, 2019, s.48). I denna studie ligger fokus på att undersöka 

hur lärare arbetar för att stimulera elevers motivation, engagemang och intresse att lära kemi 

i årkurs 7–9.  

De individuella intressen som bygger på elevers erfarenheter och tidigare kunskaper är den 

typ av intresse som lärare ska arbeta med för att intressera och utveckla elever över tid för att 

väcka intresse hos dem till ett visst arbetsområde eller till ett ämne när möjligheten ges i 

undervisningen (Broman & Christensson, 2019, s.27). Därtill har lärare en stor utmaning att 

motivera eleverna för att lära sig och särskilt elever som är lågt motiverade och som inte visar 

intresse för skolarbete. Därför behöver lärare arbeta med att stimulera elevernas inre 

motivation för att väcka elevers nyfikenhet att lära sig (Skolverket, 2019a).  

Ytterligare finns det olika typer av elevers engagemang som har en direkt koppling antingen 

till elevers inställning till skolan som en verksamhet eller till undervisning som sker i 

klassrummet, till exempel beteendemässigt engagemang, emotionellt engagemang och 

kognitivt engagemang (Abrahamsson, 2019, s.26–27). I denna studie är det kognitiva 

engagemanget av vikt eftersom det har en direkt koppling till elevers inställning till 

skolarbete och viljan att bemästra och förstå även det som upplevs som svårt och komplext i 

skoluppgifter (Andersson, 2017, s.52). Denna komplexitet möter eleverna oftast när de ska 

lära sig kemi.  

Kemi är ett abstrakt ämne och upplevs som svårt av många elever, särskilt den teoretiska 

delen. För att bemöta svårigheterna som uppstår i den teoretiska delen och för att bygga 

förförståelse hos eleverna om hur olika texter ska läsas är variation av vikt i detta 

sammanhang. Därför varierar kemilärarna undervisningen för att stödja eleverna att förstå 

och befästa olika fakta och begrepp på olika sätt. Det är lärares roll att skapa en förförståelse 

hos eleverna på hur olika texter är uppbyggda för att kunna behärska ord och begrepp i ämnet 

kemi (Larsson & Schoultz, 2019, s.44). En naturlig del blir att lärare arbetar stegvis för att 

utveckla kemispråket.   

Teorier, begrepp och modeller i ämnet kemi kan befästas på olika sätt och med hjälp av olika 

teoretiska arbetsmetoder eller med stöd av andra arbetsmetoder såsom laborationer eller 

digitala verktyg samt genom en kontinuerlig diskussion med eleverna, till exempel med hjälp 

av genomgångar eller föreläsningar, arbetsblad, instuderingsfrågor, övningar, laboration, 

digitala läromedel eller en film (Skolinspektionen, 2017, s.8).  

 

Laborationer är också en viktig arbetsmetod i kemi och gör att eleverna praktiskt kan testa 

och se i verkligheten det de lär sig i den teoretiska delen. Därutöver spelar laborationer en 

viktig roll för att befästa och upprepa olika kemiska begrepp eller väcka intresse för den som 

teoretiska delen omfattar. Förutom de teoretiska och praktiska arbetsmetoder som lärarna 

använder för att väcka elevers intresse, motivation och engagemang att lära kemi har de 

digitala verktygen stor betydelse i kemiundervisning för att motivera eleverna att lära sig. 
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Med andra ord fungerar digitala verktyg som hjälpmedel för att underlätta arbetet med andra 

arbetsmetoder (teoretiska och praktiska), till exempel genom att använda smartboard, 

virtuella laborationer eller 3D-bilder för illustration i olika sammanhang i syfte att motivera 

elever att lära kemi och andra naturvetenskapliga ämnen (Ollinen, 2019, s.29). Interaktion 

och stöttning som omfattar lärares relation till elever är av betydelse och grundläggande för 

att motivera, engagera och intressera elever att lära sig.  

Eftersom olika elever har olika motivation, intresse och engagemang att lära sig, spelar 

variation av arbetsmetoder i kemiundervisningen en viktig roll för att möta dessa olikheter 

och kunna täcka olika behov som elever har. En del elever utvecklar sina förmågor genom 

att lyssna med hjälp av auditiva metoder för att lära sig och göra kunskaper till sina egna. 

Andra utvecklar sina förmågor genom synen med hjälp av visuella metoder. Vissa vill se sak 

och ting praktiskt. Men också för att undvika att undervisningen ska bli enformig och tråkig 

(Persson & Nilsson, 2018, s.78–80). 

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) finns det tre 

förmågor som elever ska utveckla i ämnet kemi (Skolverket, 2011, s.186). Dessa tre förmågor 

förutsätter variation av arbetsmetoder i kemiundervisning.  

 

2. Bakgrund  
 
I denna del behandlas läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11) och tre viktiga begrepp: intresse, motivation och engagemang som är relevanta för 

denna studie.    

  
2.1 Läroplan för grundskolan (Lgr11) – Om variation av arbetsmetoder i 
kemiundervisning   
 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 betonas vikten av 

lärares ansvar att gynna elevers inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 

innehåll (Skolverket, 2011, s.14). Därtill framgår att det är lärares skyldighet att ge eleverna 

möjligheter att pröva olika arbetssätt och arbetsformer, samt tillsammans med eleverna 

planera och utvärdera undervisningen ( Skolverket, 2011, s.14).  

 

I Skolverkets styrdokument (2011, s.186) illustreras de tre förmågor som eleverna ska 

utveckla inom kemiundervisningen: 

 

 Att kunna granska information, och ta ställning till frågor som berör energi, miljö, 

samhälle och hälsa genom att använda kunskaper i ämnet kemi 

 

 Att genomföra systematiska undersökningar såsom laborationer i kemi 

 

 Att förklara och beskriva kemiska samband i naturen, gemenskap, och inuti 

människan med hjälp av kemins begrepp, modeller och teorier 

 

Alla dessa tre förmågor kompletterar och stödjer varandra, och därför är det viktigt för 

eleverna att utveckla de tre förmågorna i kemiundervisning, till exempel när eleverna 
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genomför en laboration använder de begrepp, modeller och teorier för att förklara ett resultat 

i en laboration och kunna dra slutsatser, samtidigt utvecklar eleverna den tredje förmågan när 

de genomför olika laborationer (Skolverket, 2018, s.2).  

 

I kursplanen för ämnet kemi framgår tydligt om syftet med kemiundervisning och dess 

betydelse för att främja elevers lärande, att undervisningen ska utveckla elevers kunskaper 

om kemiska sammanhang och väcka elevers nyfikenhet och intresse att undersöka omvärlden 

(Skolverket, 2011, s.185). Det är skolans ansvar att stimulera elevers kreativitet, nyfikenhet 

och självförtroende, samt vilja att testa och förverkliga sina egna idéer och kunna lösa 

problem (Skolverket, 2011, s.7). Vidare står det också att skolan ska bidra till att varje elev 

ska utveckla sin digitala kompetens och ett förhållningssätt för att främja entreprenörskap 

(Skolverket, 2011, s.8). 

 

Det som centrala innehållet i ämnet kemi i årskurs 4–9 ska behandla är fyra 

kunskapsområden: kemin i naturen, kemin i vardagen och samhället, kemin och världsbilden 

samt kemins metoder och arbetssätt (Skolverket, 2017, s.18). Innehållen i dessa fyra 

kunskapsområden går ut på att de ska vara kopplat till elevers vardag i grundskolans tidigare 

år till att behandla abstrakt innehåll i grundskolans senare år (Skolverket, 2017, s.18). 

Kunskapsområdet som är av intresse att lyfta fram och har en direkt koppling till denna studie 

är kemins metoder och arbetssätt. Innehållet som detta kunskapsområde synliggör handla om 

planering, genomförande och dokumentation av olika slags såsom laborationer och 

observationer samt övriga undersökningar (Skolverket, 2017, s.26).  

 

Dessutom behandlar innehållet i detta kunskapsområde olika separations- och 

analysmetoder, till exempel destillation, kritisk granskning av information och sambandet 

mellan kemiska undersökningar och hur begrepp, teorier och modeller ska utvecklas 

(Skolverket, 2017, s.26; Skolverket, 2011, s.189). Förutom detta ska eleverna inom detta 

kunskapsområde ges förutsättningar till att öka förtroenden och förmågan att identifiera, 

analysera och lösa olika problem som rör kemi (Skolverket, 2017, s.26). Detta i sin tur leder 

till att eleverna för möjligheten att samverka i samtalen som rör naturen och gemenskapen på 

ett demokratiskt sätt (Skolverket, 2017, s.26). 

 
2.2 Motivation, intresse och engagemang – Samband mellan dessa tre begrepp  
 
Denna del beskriver tre viktiga begrepp: motivation, intresse och engagemang samt hur dessa 

begrepp förhåller sig till varandra. 

 

2.2.1 Intresse 
 

Intresse kan definieras som ett samspel mellan individ och ett materiellt perspektiv i miljön, 

och relaterat till något (Objekt) händelser eller situation, samt intresse för något kan varieras 

och kan vara knutet till en specifik händelse för flera personer eller för en person 

(Abrahamsson, 2019, s.23). Anderhag (2014, s.30) kopplar intresse till individens attityd. 

Med andra ord mottaglighet att reagera varken positiv eller negativ på människor, händelser 

eller platser, och för elever kan attityder till naturvetenskap vara positiva eller negativa 

beroende på många aspekter, till exempel prestation och svårigheter. Enligt (Abrahamsson, 

2019, s. 23) kan intresse kategoriseras under två kategorier: situationsberoendeintresse och 

individuellt intresse. I situationsberoendeintresse kan elevers intresse väckas i 

undervisningen, bland annat genom information som lärare ger och som upplevs relevanta 
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och har viss koppling till ett innehåll (Abrahamsson, 2019, s.23–24). Situationsberoende 

intresse är extern företeelse som påverkar elevers kognitiva processer och känslor men är 

tillfälligt och går över så fort situationen förändras (Abrahamsson, 2019, s.24; Broman & 

Christensson, 2019, s.27). Medan det individuella intresset bygger på elevers tidigare 

kunskaper eller erfarenhet, och det är intern företeelse och ett kontinuerligt arbete för 

eleverna som utvecklas över tid för att engagera eller intressera dem för ett specifikt 

arbetsområde eller ett ämne när möjligheten eller situationen existerar i undervisningen 

(Abrahamsson, 2019, s.24; Broman & Christensson, 2019, s.27). 

 

2.2.2 Motivation  
 

Enligt Skolverket är det som påverkar motivationsgraden hos eleverna bland annat lärares 

förväntningar, misslyckande och framgång i skolarbete, den psykiska och fysiska 

ansträngningen hos eleverna, bedömning och lärares återkoppling (Skolverket, 2019a). Det 

finns även två faktorer som påverkar elevers deltagande i lärandeprocesser: inre motivation 

och yttre motivation (Skolverket, 2019a). Den inre motivation handlar om elevers 

inneboende drivkraft och behovet att lära eller upptäcka nya saker (Skolverket, 2019a). 

 

Det som kännetecknar elever som drivs av inre motivation är att de vågar testa på nya saker 

utan att ta hänsyn till svårigheter som framkommer (Skolverket. 2019a). Elever som har inre 

motivation har lätt att finna glädje i lärande och att njuta genom att kunna genomföra 

uppgifterna, d.v.s. att den inre motivationen ger eleverna en känsla av att de kan bemästra 

uppgifterna på ett intensivt sätt (Anderhag, 2014, s.31). Dessa personer är intresserade av 

innehållet och aktiviteter i lärande (Anderhag, 2014, s.31). Men elever som drivs av inre 

motivation behöver utmanas med yttre motivation, alltså belöning eller med mer utmanande 

uppgifter (Skolverket, 2019a). I motsats till yttre motivation, handlar den om elevers 

belöningar, utmaningar av andra personer genom att belöna eleverna med betyg eller att ge 

beröm (Skolverket, 2019a). Denna faktor har mött stark kritik eftersom den yttre 

motivationen kan minska kreativitet och inre motivation hos eleverna, därför är det viktigt 

att stimulera den inre motivationen för att öka nyfikenhet hos eleverna (Skolverket, 2019a).  

 

Forskningen visar att det finns många orsaker som ligger bakom den låga motivationen som 

vissa elever har bland annat att eleverna har misslyckats flera gånger eller hört negativa 

kommentarer från andra (Skolverket, 2019a). Därför bör lärare arbeta kontinuerligt för att 

stärka elevers självkänsla och självbild genom att möta eleverna som inte visar intresse för 

skolarbete, där de befinner sig, tro på elevers förutsättningar, och att lärarens relation till 

eleverna påverkar deras inställning till skolan, att arbeta på ett inkluderande sätt, lära eleverna 

att göra självvärderingar istället för att jämföra eleverna med varandra (Skolverket, 2019a). 

Detta kan leda till att elevers ansvar för sitt eget lärande ökar, variation av arbetsmetoder och 

uppgifter, samt konkreta beröm som har en koppling till ett visst mål, ökar elevers 

prestationer (Skolverket, 2019a).  

 

Enligt Abrahamsson (2019, s.24–25) har motivation en koppling till olika teorier baserad på 

elevers värderingar och tänkande, till exempel målorienteringsteori (Achievement goal 

theory). Denna teori grundar sig på att utveckla kunskaper genom att behärska målet eller 

förbättra självkänslan genom prestation i jämförelse till en viss nivå med andra elever. 

Förväntningsvärdeteori (Expectancy value theory) utgår från de förväntningarna på de  
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framsteg som eleverna gör och målet som uppnås betraktas som ett värde för eleverna, både 

mål och förväntningar på elevers framsteg är beroende på elevers erfarenhet och tidigare 

kunskaper, som förändras så fort elevers erfarenhet förändras (Abrahamsson, 2019, s.25).  

 

SDT (Self Determination Theory) utgår från att motivation är beroende av tre begrepp: det 

första är kompetens, detta begrepp innebär att individen regelbundet söker utmaningar för att 

utveckla och uppehålla sin kompetens, det andra är självständighet att kunna utgå från 

individens intresse och det tredje är tillhörighet som handlar om att känna sig inkluderad och 

förutsätter att inkludera andra individer (Abrahamsson, 2019, s.25). 

 

2.2.3 Engagemang  
 

Engagemang relateras oftast till aktiviteter som sker i undervisningen, och till elevers 

deltagande i undervisningen som kan ha stor betydelse i elevers framgång i skolarbete, men 

elevers engagemang kan tolkas på olika sätt, till exempel elevers engagemang till skolan i 

allmänhet men inte till ett visst ämne eller innehåll (Abrahamsson, 2019, s.26). Abrahamsson 

(2019, s.30) beskriver att det finns ett starkt förhållande mellan lärare- och elevers 

engagemang och undervisningen, interaktion i detta förhållande går ut på hur eleverna 

uppfattar lärare och undervisningen samt hur elevers beteende tolkas av lärare, denna 

interaktion utgör en väsentlig komponent på hur lärare ska konstruera undervisningen 

(Abrahamsson, 2019, s.30).  

 

Därtill kan elevers engagemang ha stor betydelse att lära naturvetenskap, men det finns 

många aspekter som influerar elevers engagemang att lära naturvetenskap, och en av de 

viktigaste aspekterna är hur eleverna ska ändra sin uppfattning om modeller, begrepp och 

teorier (Abrahamsson, 2019, s.27). Denna begreppsförändring har en stark koppling till det 

kognitiva engagemanget som är av vikt i denna studie, eftersom denna typ av engagemang 

omfattar allt ifrån användning av olika strategier, problemlösning, att bearbeta ett visst 

innehåll, att eleverna tar ansvar för sitt eget lärande och vara förberedd att utveckla förmågor 

och kunskaper (Abrahamsson, 2019, s.27).  

 

Elevers engagemang till naturvetenskap är en slutprodukt av motivation, attityder och 

intresse, dessa faktorer influeras i sin tur av ytterligare faktorer såsom nyfikenhet och 

själveffektivitet som i sin tur påverkas av andra faktorer bland annat social kontext och 

förståelse, samt identitet (Anderhag, 2014, s.31). Anderhag (2014, s.31–32) skildrar att det 

finns två former av elevers engagemang i klassrummet: en som rör innehåll och en som rör 

omgivande aspekter, den förstnämnda har med elevers intresse och hur fördjupning av 

förståelse kan förverkligas, den andra handlar om elevers interaktion sinsemellan eller om 

hur eleverna egentligen mår.  

 

2.2.4 Sambandet mellan motivation, intresse och engagemang  
 

För att eleverna ska utveckla ett konstant intresse för naturvetenskap och utveckla en positiv 

inställning till ett ämne, bör eleven visa motivation för naturvetenskap, sådana elever kommer 

i sin tur att engagera sig i både innehållet och aktiviteter som pågår i klassrummet (Anderhag, 

2014, s.32). Dessutom är sambandet mellan dessa tre begrepp som att intresse är motiverande 

konstruktion som utgör en viktig källa till själva motivationen, och motivation är inre 

drivkraft som är svårt att iakttas direkt, och bör har ett tillstånd som kan relateras till 

motivationens olika former såsom kognitiva förmågor, känslor och beteende, dessa former 
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kan omfatta begreppet engagemang (Abrahamsson, 2019, s.31 – 32). Därutöver är motivation 

en konstruktion som kan finnas före och under elevers klassensaktiviteter, i motsats till 

engagemang som existerar bara under den tiden, där eleverna är insatta i en aktivitet, detta 

utgör ett väsentligt kriterium till lärarna för att identifiera vilka elever som är motiverade, 

intresserade och engagerade av sin undervisning (Abrahamsson, 2019, s.32). 

 

3. Tidigare forskning 
 
I denna del presenteras lärarens roll i NO-undervisning, faktakunskaper, undersökande 

arbete, laborationer, digitala verktyg och PISA-resultatet från 2018 samt teoretiskt ramverk.  

 

3.1 Lärarens roll i NO-undervisning  
 
Abrahamsson (2019, s.47) anser i sin studie om hur lärare uppfattar elevers engagemang och 

dess betydelse för lärarrollen och undervisningen att det är lärarens roll att arbeta på ett sätt 

för att engagera eleverna i NO-undervisning genom variation i NO-undervisning i en och 

samma lektion, ta hänsyn till elevers delaktighet i undervisningen. Dessutom att koppla 

undervisning till elevers vardagsliv, tydliggöra naturvetenskapliga begrepp på olika sätt, 

utföra systematiska undersökningar och diskutera olika naturvetenskapliga frågor genom att 

låta eleverna förbereda och genomföra dessa diskussioner på egen hand (Abrahamsson, 2019, 

s.47). NO-lärarna skildrar att deras yrkesroll, elevers delaktighet och valet av innehåll har 

påverkat elevers engagemang och attityd till undervisningen (Abrahamsson, 2019, s.48). 

Förutom att elevers deltagande hjälper eleverna att lära ett innehåll, hjälper det de också på 

olika sätt att prata och agera och detta sker genom en framgångsrik undervisning (Anderhag, 

2014, s.26).  

 

Dessutom visar Abrahamsson (2019, s.48) i sin undersökning att engagemang hos eleverna 

ökar när lärarna själva kommer väl förberedda till klassen, visar intresse för ämnet som hen 

undervisar i, vara tydlig ledare i klassen, och bygga upp en bra relation med eleverna. En  

studie av Lindahl (2003, s.40) visar att samspelet mellan lärare och elever är oerhört viktigt, 

där har eleverna berättat att de har blivit mer motiverade av kunniga lärare, och av aktiva 

metoder såsom laborationer och diskussioner, men det som allra mest har påverkat elevernas 

attityd till NO-undervisningen är lärares relation till eleverna.  

 

Abrahamsson (2019, s.50) poängterar att lektionsinnehåll är en avgörande komponent som 

engagerar eleverna i undervisningen bland annat metoder, stoff och aktiviteter som lärarna 

märker har fungerat, bör användas av lärarna vid flera tillfällen och andra lektionsinnehåll 

som inte engagerar eleverna i undervisningen behöver ses över.  

  
 
Anderhag har undersökt i sin avhandling på vilket sätt undervisning kan ha betydelse för 

elevers intresse för naturvetenskap att lärare som lyckas att intressera eleverna att lära 

naturvetenskap är lärare som betraktas som erfarna och kompetenta lärare, och som kan 

engagera eleverna i klassensaktiviteter (Anderhag, 2014, s.26). Detta kan förknippas med 

lärarnas personlighet och hur dessa lärare stöttar sina elever i praktiken (Anderhag, 2014, 

s.26). Samma studie åskådliggör att metoder som används i undervisningen kan intressera 

elever som individer utan hänsyn till deras bakgrund, med andra ord lärare arbete med normer 

och värden för att inkludera eleverna i undervisningen (Anderhag, 2014, s.26 - 27). Därutöver 

är lärare som arbetar för att involvera eleverna i undervisningen och engagerar dem i 
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lärprocesser betraktas som exemplariska lärare som kopplar undervisningen till elevers 

vardagsliv, intresse och gemenskap är de lärare som arbetar på ett effektivt sätt i klassrummet 

(Anderhag, 2014, s.26–27).   

 
3.2 Faktakunskaper (teorier, begrepp och modeller) 
 

Många av NO-lärare har skapat en förståelse att undervisningen i NO-ämnen tenderar att det 

är modeller, begrepp och teorier, är det som ska läras ut för eleverna, och att det är målet för 

NO-undervisningen (Skolinspektion, 2017, s.7; Skolverket, 2018, s.1). Skolinspektionens 

granskning visar att det finns en stark koppling mellan faktakunskaper och förståelse, där 

faktakunskaper handlar om att berätta om till exempel en företeelse, samtidigt som förståelse 

handlar om hur dessa faktakunskaper kan användas och i vilka sammanhang för att skapa en 

mening med företeelse för eleverna (Skolinspektionen, 2017, s.7–8). Dessutom skapas ett 

behov av de teoretiska kunskaperna hos eleverna, till exempel lärarens utformning av 

uppgifter för att göra faktakunskaper mer betydelsefull (Skolinspektionen, 2017, s.7–8). I 

detta sammanhang har varierad undervisning möjlighet att öka elevers förståelse för 

naturvetenskapliga kunskaper, exempelvis en film, laboration, studiebesök, eller 

diskussioner, med andra ord att koppla varierad undervisning till vardagslivet och upprepning 

ger förutsättningar för eleverna att förstå begrepp, modeller och teorier som introduceras i 

NO-undervisningen (Skolinspektionen, 2017, s.8).  

 

Granskningen från Skolinspektionen tyder på att eleverna upplever undervisning som både 

enformig och abstrakt, med andra ord eleverna sitter och lyssnar på lärarnas genomgångar 

samt antecknar eller svarar på frågor genom att läsa texter på egen hand, utan att få utrymme 

för reflektion eller utvärdering (Skolinspektionen, 2017, s.8). Larsson och Schoultz (2019, 

s.44) beskriver i deras artikel som handlar om att arbeta språkutvecklande i kemi, att eleverna 

behöver förstå hur olika texter är uppbyggda för att förstå innebörden för ord och begrepp, 

och att söka naturvetenskapliga kunskaper genom att använda olika typer av texter är av vikt 

samt att få utrymme för diskussioner är också viktigt. 

 

Det är viktigt att ge eleverna möjlighet att prova olika arbetssätt och arbetsformer ganska 

tidigt i grundskolan för att de ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande, samt bestämma vilka 

arbetssätt och arbetsformer som är lämpliga och passar bäst för olika uppgifter för att bygga 

upp ett förråd av redskap som kan främja deras lärande, allt detta sker under lärarens 

ledarskap och genom att skapa en god relation med eleverna (Persson & Nilsson, 2018, s.80). 

Men ett arbetssätt eller arbetsformer som hade fungerat i en klass kan inte fungera på samma 

sätt i en annan klass, både lärare och elevernas intresse är viktiga vid planeringen, för att hålla 

intresset vid liv (Persson & Nilsson, 2018, s.78). Persson och Nilsson (2018, s.79) beskriver 

att lärare som undervisar på samma sätt varje gång inte gynnar elevers lärande, och sådana 

lektioner upplevs som abstrakta och tråkiga. Detta medför att sättet som lärare använder för 

att undervisa NO-ämnen inte blir likvärdig eller elevnära. Därutöver är kreativitet i ämnet 

kemi viktig för att ge eleverna utrymme att uttrycka sina tankar genom att formulera sig med 

egna ord, detta ökar möjligheterna till både språkutveckling och inkludering i undervisningen 

(Persson & Nilsson, 2018, s.131).   

Förståelse av den naturvetenskapliga praktiken är också viktigt så att eleverna blir en del av 

samtalen och diskussionerna i klassrummet, detta sker genom att lärarna ställer öppna frågor 

till eleverna för att stödja dem och för att ge dem både förutsättningar och utrymme att 

reflektera och utvärdera över ett visst innehåll eller aktiviteter som eleverna gör i 

klassrummet (Skolinspektionen, 2017, s.9). Larsson och Schoultz (2019, s.44) menar att 
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utforskande samtal och dialog som sker eleverna sinsemellan ökar kompetensen hos dem att 

förstå hur ord och begrepp kan uttryckas (Larsson & Schoultz, 2019, s.44). Att eleverna  

lyssnar på varandra, jämför sina idéer med varandra, berättar det som de ser eller gör och 

utbyter erfarenheter är viktigt. Lärare spelar också en viktig roll för att förbereda och träna 

eleverna att vara med i sådana samtal för att hjälpa dem att förstå meningen med 

kemiundervisning genom interaktion som sker i klassen. Men interaktion mellan lärare och 

elever eller eleverna sinsemellan varierar beroende på syftet och innehållet som utgör hur en 

lektion ska bedrivas, till exempel att arbeta i grupper, lärare föreläser för hela klassen eller 

diskussioner som eleverna deltar i och diskuterar tillsammans med lärarna (Larsson & 

Schoultz, 2019, s.47).  

 

Detta står i kontrast till en annan studie där Pernilla Nilsson tillsammans med tre lärare har 

deltagit i ett projekt (Learning study) genom att konstruera en lektion för årskurs 8 för att öka 

elevers förståelse om joner samt för att se vad lärarna har lärt sig i detta projekt (Skolverket, 

2019b). Här finns det en poäng att skriva om hur eleverna tog fasta på variationen i 

kemiundervisningen och hur lärarna använder sig av gensvaret för vara mer konstruktiva och 

mindre förvirrande. Tre lektioner har konstruerats och analyserats tre gånger i syfte att skapa 

bättre förståelse hos eleverna att förstå lektionens innehåll (Skolverket, 2019b). Första 

konstruerad lektion hade i syfte att visa eleverna skillnader mellan jon som inrymmer samma 

antal valenselektroner med olika atomtal med hjälp av variationsteori (Skolverket, 2019b). 

Resultatet från första lektionen har visat att lektionen bör utformas så att den synliggör 

begreppen jon, atom, ämne och grundämne så att eleverna kan se skillnader mellan dessa 

begrepp och skapar bättre förståelse för begreppet jon, till exempel skillnader mellan 

grundämnen och föreningar (Skolverket, 2019b).  

 

En intressant skillnad är att denna studie har visat att eleverna som deltagit i den andra 

konstruerade lektionen hade varit förvirrade och hade svårt att lära sig och resultaten har 

försämrats jämfört med första gången, trots att de använde variationsteorin på ett bra sätt har 

förändringarna inte varit tillräckligt bra (Skolverket, 2019b). Därför har Nilsson tillsammans 

med lärarna bestämt att göra små förändringar i tredje lektion genom att fokusera på att visa 

skillnader mellan joner och atomer som har visat mycket bättre resultat jämfört med det som 

första och andra konstruerade lektioner har visat (Skolverket, 2019b). Detta projekt tyder på 

att för mycket variation och förändringar kan leda till att eleverna blir förvirrade och resultatet 

kan bli sämre.   

 
3.3 Undersökande arbete 
 

Enligt (Lunde, 2019, s.65) kan undersökande arbete ha två syften: 

 

 Undersökande arbete som pedagogisk undervisningsarbetsmetod för att undervisa 

om naturvetenskapliga begrepp 

 

 Att undervisa om naturvetenskap som verksamhet i syfte att lära eleverna om 

naturvetenskapens karaktär 

 

Förutom detta kan undersökande arbete användas för att söka svar på frågor som kommer 

upp vid genomförande av experiment eller undersökning där eleverna söker svar med hjälp 

av olika källor såsom internet och läroböcker (Lunde, 2019, s.66; Larsson & Schoultz, 2019, 

s.46). Dessutom kan undersökande arbete som lärare använder i sin kemiundervisning hjälpa 



 

9 

 

eleverna att förhålla sig kritiska till källor de använder för att söka svar, till exempel genom 

användning av resultat från andra observationer, detta arbetssätt kallas för Inquiry-Based 

Science Education (Lunde, 2019, s.66; Larsson & Schoultz, 2019, s.46).  

 

3.4 Laborationer 

  
Laborationer utgör en viktig del i kemiundervisningen. Lärarna uttrycker svårigheter med att 

undervisa kemi eller andra naturvetenskapliga ämnen utan laborationer enligt Kurtén-Finnäs 

(2008, s.6). Kurtén- Finnäs studie handlar bland annat om att utveckla laborativa arbete i 

kemiundervisning med hjälp av öppna laborationer och V-diagram. Detta stämmer överens 

med vad (Högström, Ottander & Benckert, 2006, s.54) har beskrivit i sin artikel om lärares 

mål med laborativt arbete. Där framgår att laborationer spelar en angelägen roll i 

kursinnehållet och att laborativa arbete ger förutsättningar att arbeta med nya idéer och 

befästa begrepp, att belysa företeelser och att öka elevers förståelse för naturvetenskapliga 

ämnen.  

 

Högström et al (2006, s.55; Högström, 2009, s.17) beskriver i sin studie att det finns tre mål 

med laborativt arbete. Första målet är att öka elevers förståelse för naturvetenskapliga 

begrepp, teorier och modeller, andra målet är att attityd, motivation och engagemang är 

centrala i det laborativa arbete där utveckling av intresse för naturvetenskapliga ämnen är 

centralt. Detta sker genom att erbjuda eleverna de rätta erfarenheterna och att illustrera syftet 

med det laborativa arbetet, för att skapa positiva attityder till NO-undervisningen och tredje 

målet handlar om att utveckla praktiska färdigheter, till exempel väga, mäta, observera, 

argumentera etcetera (Högström et al., 2006, s. 55; Högström, 2009, s.17).   

 

Ytterligare mål med det laborativa arbetet är att utveckla elevers auditiva och perceptiva 

förmågor genom att lyssna på lärares instruktioner och åskåda demonstrationer, förutom detta 

kan det finnas sociala mål med laborativa arbetet med syfte att bygga upp elevers 

självförtroende och samarbeta med andra (Högström et al., 2006, s.55). Men kritiken mot att 

använda laborativa arbeten för sociala mål utgår från att syftet med laborativa arbete ska vara 

lärandet och inte individutveckling, samt att det finns andra metoder som betraktas som 

billigare och som kan användas för personlig utveckling än laborationer (Högström et al., 

2006, s.55). I denna kontext har Kurtén-Finnäs (2008, s.7; Högström et al., 2006, s.56) 

framhållit att kritiken mot laborationer har sina rötter i forskning, konferenser och böcker där 

laborationer i läroböcker är konstruerade som ett recept och eleverna följer instruktionerna 

stegvis i s.k. koksbokslaborationer, vilket inte är syftet med laborationer, där eleverna ska 

utveckla deras förståelse för kemi och inte hantera laborativ utrustning.  

Kurtén-Finnäs (2008, s.232–233) visar i sin studie att öppna laborationer tillsammans med 

V-diagram har påverkat elevers intresse och inställning positivt för kemi.   

Mot bakgrund av detta har laborativa arbeten som arbetsmetod i NO-undervisningen fått 

annan kritik bland annat att laborationer är kostnadskrävande och snarare kan skapa 

förvirring än att befästa begrepp hos eleverna, samt elever lär sig inte så mycket genom att 

genomföra laborationer i senare år i grundskolan (Högström et al., 2006, s.54).  

 

Därutöver bör varje laboration utformas utifrån syftet med laborationen. Det ska finnas en 

tydlig skillnad mellan laborationer som syftar till att utveckla förståelse för begrepp, och 

laboration som metod för att utveckla kunskaper om naturvetenskap (Kurtén-Finnäs, 2008, 

s.7). Det finns många bakomliggande faktorer som påverkar utformning av laboration bland 

annat lärares uppfattning om att utveckla naturvetenskapens karaktär, målet med 
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laborationen, och tiden som är avsedd för att genomföra laborationer. I den sistnämnda 

faktorn finns det andra faktorer som påverkar det laborativa arbetet i skolan bland annat 

kursplan och tillgång till material, därtill finns det en stor skillnad när eleverna planerar själva 

en laboration, detta kräver längre tid jämfört med att följa upp ett recept som nämns ovan 

(Högström et al., 2006, s.55–56).  

 

Laborationer som eleverna får utrymme att utforma och planera själva kallas för öppna 

laborationer, förutom att denna typ av laborationer är tidskrävande, förutsätter denna typ av 

laborationer kunskaper av lärare att kunna implementera en öppen laboration, vilket gör att 

lärare väljer bort den, detta kan leda till att laborationer som ett recept byts inte ut mot en 

öppen laboration som ger mer frihet för eleverna vid genomförande (Kurtén-Finnäs 2008, s. 

39). Dessutom finns det andra faktorer som förhindrar genomförandet av öppna laborationer 

såsom lärares bekvämlighet att svara på frågor som eleverna ställer eller syftet med 

laborationer är att införliva teori med praktiken för att förklara teoretiska begrepp, dessa 

faktorer begränsar lärarna att välja denna typ av laborationer (Kurtén-Finnäs 2008, s. 39).  

 

3.5 Digitala verktyg  
 

Digitala verktyg, IT, IKT och teknik omfattar begreppet digitala verktyg som är möjliga att 

använda i undervisningen såsom datorer, tryckta böcker (digitala läromedel), smartboard, 

surfplattor, mobiltelefoner, appar, program och lärplattformar. Dessa digitala verktyg eller 

teknik används i en digitaliserad skola för att underlätta kommunikation och 

administrationsarbete i både skolan och undervisningen (Willermark, 2018, s.24). Däremot 

finns det en viktig benämning som används i en digitaliserad skola för att synliggöra lärares 

undervisningssituationer för att utforma undervisningen digitalt, och för att illustrera syftet 

med ett visst innehåll är digital didaktisk design där didaktik står för undervisningsmetoder 

och didaktiska frågor (vad, hur, varför, vem och när) och design för att beskriva lärare som 

designer för undervisningen i praktiken (Willemark, 2018, s.25; Ollinen 2019, s.14).   

 

Karin Ollinen (2019, s.27) skriver i sin studie om digitala verktyg i en naturvetenskaplig 

undervisningspraktik. Att i ämnet kemi och andra naturvetenskapliga ämnen betraktas 

digitala verktyg som ett hjälpmedel för att utveckla naturvetenskaplig allmänbildning och 

digitala kvalifikationer, att höja elevers motivation och att underlätta deras förståelse samt 

inställning till naturvetenskapliga ämnen, till exempel för att befästa olika begrepp används 

responssystem genom att skapa frågesporter digitalt för att engagera eleverna i 

undervisningen, detta verktyg har gjort NO-undervisning roligare. Kahoot och Quizzes 

används också för att engagera eleverna. De ökar elevernas interaktion och koncentration i 

undervisningen. Interaktiva skrivtavlor (smartboard) är också ett uppskattat digitalt verktyg 

i klassrummet eftersom dessa tavlor har en funktion och förmåga som kan användas för att 

underlätta naturvetenskaplig ämnesdidaktik, och samtidigt kan lärarna använda det som 

arbetsmetod i katederundervisningen när de föreläser (Ollinen, 2019, s.28).  

 

Elevers motivation ökar också vid användning av 3D-teckning i form av VR-utrustning i NO-

undervisningen. Dessutom är datorsimulering ett digitalt verktyg som används för att öka 

elevers förståelse av begrepp, men metoden effektivitet beror på lärares utformning av 

undervisningen (Ollinen, 2019, s.29). Virtuella laborationer kan ibland ersätta laborationer 

när genomförande av laborationer upplevs som svåra eller när utrustningen brister, däremot 

har alla digitala verktyg som nämnts för- och nackdelar vid användning, och lärares 

kompetens och kunskap är av vikt vid användning av dessa verktyg i den naturvetenskapliga 

undervisningspraktiken, men film, animering, simulering, bild, text och ljud kan vara 
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behjälpliga för att tolka olika abstrakta begrepp i naturvetenskapsämnena (Ollinen, 2019, 

s.29).  

 

3.6 PISA - Epistemiska kunskaper i naturvetenskap   
 

Resultatet från PISA-2018 visar att Sverige ligger över OECD-genomsnittet i naturvetenskap 

och andra kunskapsområden (OECD, 2019, s.17). I naturvetenskap har Sverige hamnat i 

jämförelsen med andra OECD:s 37 länder på 9:e plats (Skolverket, 2019c, s.24). PISA-

mätningen i naturvetenskap utgår från tre kunskaper: Innehållskunskap, procedurkunskap 

och den epistemiska kunskapen (Skolverket, 2016, s.18; Skolverket, 2019d, s.6 &11). Den 

epistemiska kunskapen omfattar vikten av experimentens genomförande, karaktären hos 

kunskapsanspråk i naturvetenskap och betydelsen av olika termer såsom hypotes och teorier 

(Skolverket, 2019d, s.6). Mätningen från 2015 har visat att svenska elever har presterat sämre 

vad gäller tolkning av data och utformning av naturvetenskapliga undersökningar jämfört 

med förklarning av företeelse i naturvetenskap (Skolverket, 2016, s.18; Skolverket, 2019d, 

s.6 &11). Dessutom har PISA-resultatet från 2018 visat att mindre än 50% av eleverna som 

svarar på epistemiska uppgifter ger poäng till skillnad från elever som deras svar utgår från 

innehållskunskap och procedurkunskap där svaren ger inga poäng (Skolverket, 2019d, s.6).  

 

Frändberg och Hagman (2017, s.41) anser att PISA lägger mycket fokus och detaljer på 

procedur- och epistemiska kunskaper jämfört med Lgr11 där dessa kunskaper presenteras 

kort, detta kan bero på att tolkningen av lärarna i svenska skolor skiljer sig från det som PISA 

mäter inom de sistnämnda kunskaperna. I samma kontext har en rapport från Skolverket 

signalerat att det finns tre orsaker till som gör att svenska elever inte använder dessa 

kunskaper när de svarar på uppgifter som mätts av PISA. De epistemiska kunskaper betraktas 

som abstrakta, denna kunskap observeras inte tillräckligt i svenska skolan, i lärarutbildningen 

och i styrdokumentet. Sådana kunskaper tycks vara oväsentliga för svenska skolan 

(Skolverket, 2019d, s.27). När särskilda utvärderingar har gjorts kom skolverket fram till att 

svenska elever saknar kunskaper av epistemiska uppgifter som PISA mäter. Den sistnämnda 

rapporten belyser särskilt dessa svårigheter som eleverna har mött när de svarade på de 

epistemiska uppgifter i PISA 2018. Därför föreslogs förbättringar igenom en komparativ 

studie som kan startas i samverkan med andra länder i dessa uppgifter (Skolverket, 2019d, 

s.27–28).  

 

3.7 Teoretiskt ramverk  
 
I denna del redovisas två perspektiv som har en stark koppling till denna studie och till 

varandra. Det första är pragmatismen som handlar om återskapande kunskaper genom 

varierad undervisning och dess koppling till elevers vardagsliv. Den andra är sociokulturellt 

perspektiv som handlar om interaktion och kommunikation mellan människor med hjälp av 

medierande redskap.  

 

3.7.1 Pragmatiskt perspektiv – Deweys syn på skolan och undervisning  
 

Pragmatismen trädde in starkt och utvecklades i samband med reformrörelsen progressivism 

för att motverka klasskillnader i samhället som uppkom i USA under industrialismen senare 

år av 1800-talet, där blicken mot skolan och undervisningen blev annorlunda (Säljö, 2017, 

s.164). John Dewey är en av de mest kända filosofer som har inspirerat svenska skolan med 

skolreformer och läroplaner som har skett efter andra världskriget ända fram till grundskolan 
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har inrättats (Säljö, 2017, s.161). Enligt det pragmatiska perspektivet bör eleverna få chansen 

att utrycka sig och kunna ställa frågor, samt genom elevaktiva arbetssätt såsom grupparbeten, 

kunna förstå de omfattande vetenskapliga kunskaper (Säljö, 2017, s.164–165). Dessutom 

beskriver pragmatismen lärande som att utforma nya kunskaper, upptäcka, eller omforma 

tidigare kunskaper till nya kunskaper (Johansson, 2012, s.25).  

 

Learning by doing är ett uttryck som förknippas med Dewey och har haft stort inflytande i 

skolreformer som har skett i Sverige efter andra världskriget. Detta uttryck går ut på att 

undervisningen i skolan kan utformas på ett varierat sätt för att möta de svårigheter som 

eleverna upplever i abstrakta metoder eller sätt för att föra vidare kunskaper bland annat 

laborativa metoder för att underlätta abstrakta teorier (Säljö, 2017, s.166; Johansson, 2012, 

s.25). Detta innebär att de undersökande arbetsmetoderna som används i undervisningen ska 

ge möjlighet till att skapa nya kunskaper (Säljö, 2017, s.166; Johansson, 2012, s.25). 

Undervisning som inte kopplas till elevers vardagsliv kan inte engagera och väcka intresse 

för lärande och upplevs som abstrakt och ointressant, eftersom kunskaper utvecklas genom 

de aktiviteter som sker under lektionerna i klassrummet (Säljö, 2015, s.72).  

 

Det pragmatiska perspektivet utgår från att det som engagerar eleverna och det som de möter 

i vardagen är det som utgör hur undervisningen ska utformas (Säljö, 2015, s.73).  

Enligt pragmatismen ska innehållet i undervisningen vara verklig och kopplat till elevernas 

aktiviteter och nyfikenhet för att utveckla elevers engagemang att lära mer (Säljö, 2015, s. 

74). Dessutom är träning av förmågor som sker utanför barn och ungdomars sociala 

sammanhang resulterar till att eleverna tappar sitt engagemang för lärande (Säljö, 2015, s.73).  

 

3.7.2 Sociokulturell perspektiv – Vygotskijs syn på lärande  
 

Utifrån det sociokulturella perspektivet lär man inte bara av sina egna erfarenheter utan man 

lär sig i interaktion med andra som har erfarenhet och kunskaper. Med andra ord är alla 

människor beroende av varandras erfarenheter och kunskaper (Säljö, 2015, s.89). Vygotskij 

var en psykolog som utvecklade pedagogik efter den ryska revolutionen. Han tog kampen 

mot betingningsprinciper som behaviorismen spred och som hade svårt att täcka behoven 

som det unga Sovjetsamhälle krävde för att förklara människors syn på utveckling och 

lärande (Säljö, 2017, s.167).  

 

Vygotskijs syn på lärande har en stark koppling till språket som kan användas som ett 

medierande redskap för att hjälpa människor att tolka och analysera världen i olika 

sammanhang och situationer, (Säljö, 2015, s.94). Medierande resurser som används för att 

göra interaktion mellan människor möjlig, kan vara både språkliga som ett begrepp eller 

objektiva (icke-språkliga) fysiska redskap (Säljö, 2015, s.94; Säljö, 2017, s.168). Språket 

som ett medierande redskap har en funktion i relation till kunskaper och färdigheter som 

utvecklats i tidigare situationer (Karlsson, 2019, s.25).  

 

För lärandet är det viktigt att gradvis kunna tillägna sig ett eller flera medierande resurser 

som bildar nya sociala sammanhang som människor möter, och stegvis kunna lära sig 

använda dem (Karlsson, 2019, s.25). Genom att kunna använda ett medierande redskap blir 

man bekant med redskapet (Säljö, 2017, s.169). Enligt det sociokulturella perspektivet ger 

barnens samverkan med erfarna lärare möjlighet att utvecklas, för att hjälpa dem att ta till sig 

kunskaper och erfarenheter som de inte stöter på så ofta i vardagslivet (Säljö, 2017, s.169).  
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Appropriering är ett grundläggande uttryck i det sociokulturella perspektivet som innebär ”ta 

till sig” eller ”ta över och göra till sitt”. Denna formulering kan kopplas till samspelet mellan 

vuxna (lärare) och barnen (elever) och hur eleverna tolkar och tar till sig det läraren säger. 

För att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper och erfarenheter som lärare bär, bör dessa 

kunskaper vara synliga och tillgängliga i kommunikationen som sker mellan vuxna och barn 

(Säljö, 2105, s.95).  

 

4. Syfte och frågeställning   
 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar för att stimulera elevers motivation, 

engagemang och intresse att lära kemi i årkurs 7–9. 

 

 Hur beskriver kemilärare att de arbetar för att motivera, engagera och väcka elevers 

intresse att lära kemi? 

 

5.  Metod  
 
Denna del redogör för val av metod, kvalitativa intervjuer, urval, intervjupersoner, 

ljudinspelning och transkribering, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och objektivitet 

samt forskningsetiska principer.  

 

5.1 Val av metod  
 
I allmänhet finns det två forskningsmetoder som är användbara när forskningen ska bedrivas: 

kvalitativ- och kvantitativ forskning eller en kombination av båda metoderna. Kvalitativa 

metoder inrymmer ett induktivt synsätt som sammankopplar teori och forskning, där 

generering av teori väger mest till skillnad från kvantitativa metoder som innehåller ett 

deduktivt synsätt på relation mellan teori och forskning, där prövning av teori väger mest 

tyngd (Bryman, 2018, s.61). Dessutom är tal och siffror de arbetsmaterial som kännetecknar 

kvantitativa metoder, i motsats till kvalitativa metoder, där texter används som arbetsmaterial 

(Repstad, 2007, s.14).  

 
Bryman (2018, s.286) förklarar att både enkäter och strukturerade intervjuer är användbara 

metoder inom kvantitativa forskning. Bryman (2018, s.286 – 290) synliggör fördelar- och 

nackdelar med båda metoderna, till exempel bortfall och personer som svarar delvis på 

enkäten. Bortfallet kan minskas genom att ha bra utformad introduktionsbrev, att ha koll på 

vilka individer som inte har svarat, så att man kan skicka en eller fler påminnelser, enkäten 

ska inte vara så lång, och har slutna frågor, samt har lockande layout (Bryman, 2018, s.290 

– 291). Till skillnad från strukturerade intervjuer då man är på plats och ställer frågorna 

ansikte mot ansikte garanterar man datainsamlingen, men risken att respondenterna upplever 

att det finns orimliga frågor, tanken på intervjuareffekt, tid och andra instrument, gör att 

intervjuer blir lite svårare att hantera jämfört med enkäter. I kvalitativa forskning finns det 

många metoder som möjliga att använda vid genomförande av kvalitativa studier bland annat 

etnografi och deltagande observationer, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper och textanalys 

(Bryman, 2018, s.457).  

Intervjuer i kvalitativa metoder är mest använda metoden inom kvalitativa metoder p.g.a. det 

flexibilitet som denna metod innehåller vid genomförande (Bryman, 2018, s.561). Däremot 
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finns det olika typer av intervjuer som man kan använda vid genomförande av olika studier 

såsom strukturerade intervjuer i kvantitativa forskning, eller ostrukturerade- och 

semistrukturerade intervjuer i kvalitativa forskning (Bryman, 2019, s.561). 

Därutöver finns det olika skillnader på hur intervjuer inom kvantitativa kontra kvalitativa 

forskning kan användas, t.ex. i kvalitativa intervjuer kan följdfrågor ställas utifrån vad 

interpersonerna berättar, och detta kan medföra att ordningsföljden i intervjufrågorna  ändras, 

till skillnad från kvantitativa intervjuer där ordningsföljden i frågorna kan ej ändras eftersom 

kvantitativa metoder är både snäva och inramade, så att både reliabilitet och validitet inte 

riskeras att bli låga i studien (Bryman, 2018, s.561 -562; Repstad, 2007, s.85). En annan 

skillnad mellan kvalitativa- och kvantitativa intervjuer, är att kvalitativa intervjuer förutsätter 

detaljerade svar från intervjupersonerna för att få rikare material, i motsats till kvantitativa 

metoder där svaren ska kodas och bearbetas snabbare (Bryman, 2018, s.562). Studien har 

genomförts med kvalitativa semistrukturerade intervjuer som kommer att introduceras i 

nästkommande del med både för- och nackdelar med den valda metoder. 

5.2 Kvalitativa intervjuer  
 
Metoden som används för att genomföra denna studie är semistrukturerade intervjuer. I en 

semistrukturerad intervju använder forskarna en intervjuguide som innehåller frågor som är 

relaterade till ett visst tema (Bryman, 2018, s.563). Det som kännetecknar denna typ av 

intervjuer är att de är flexibla, och intervjupersoner kan konstruera svaren med stor frihet på 

ett sätt som passar just dem, därtill finns det utrymme att ställa följdfrågor vid behov, men 

oftast ställs frågorna i den ordningen som forskare har bestämt från början (Bryman, 2018, 

s.563).  

 

Däremot finns det några praktiska detaljer som bör beaktas vid genomförande av kvalitativa 

intervjuer såsom att lära känna miljö, där intervjupersoner befinner sig för att underlätta det 

som intervjupersoner kommer att beröra vid samtalet (Bryman, 2018, s.566). Dessutom är 

inspelningen viktig för att det som intervjupersoner utrycker inte förloras genom att använda 

bara anteckningar, därtill bör man ta hänsyn till vissa kriterier som kvalitativa intervjuer 

förutsätter bland annat att vara god lyssnare, att ställa konkreta frågor, och att en intervjuare 

ska vara öppen och flexibel (Bryman, 2018, s.566–567).  

 

En intervjuguide är viktig i semistrukturerade intervjuer för att fokus ska ligga på 

frågeställningar som ska beröras i studien, dvs. en ordentlig planering är ett måste vid 

kvalitativa intervjuer. (Bryman, 2018, s.565; Repstad, 2007, s.87). Flexibilitet på hur 

intervjumallen ska utformas är av betydelse i kvalitativa intervjuer och beroende på vilka 

personer man intervjuar, eftersom alla intervjupersoner har ibland inte samma möjligheter att 

lämna svar på en fråga på samma sätt som andra intervjupersoner har gjort, och ibland är det 

oviktigt att samma svar upprepas flera gånger (Repstad, 2007, s.86–87).  

 

Formuleringen av intervjufrågor är av vikt i den valda metoden (Semistrukturerade 

intervjuer), man ska undvika att utforma specifika frågor eller att ställa ledande frågor, utan 

bakgrundsfrågor är mer aktuella i detta sammanhang, dubbla frågor ska undvikas eller 

använda svåra ord vid formuleringen av intervjufrågorna (Bryman, 2018, s.566 & 571).     
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5.3 Urval 
 
Studien har ett målstyrt urval som består av fem NO-lärare i två grundskolor. Urvalet av antal 

lärare är inte tillräckligt representativ. Mot bakgrund av den erfarenhet dessa lärare erhållit 

över flera antal år anses dock deras kunskap och information som de bedragit med i 

intervjuerna som tillräckligt underlag för studien. Urvalet i merparten av kvalitativa 

undersökningar är målstyrda, detta innebär att forskarna gör sitt urval på grundval av krav 

som ger dem förutsättningarna för att besvara frågeställningar i en undersökning (Bryman, 

2018, s.498). I ett målstyrt urval väljs deltagarna på ett genomtänkt väl planerat sätt, så att 

deltagarna är relevanta till frågeställningar som har formulerats i början (Bryman, 2018, 

s.496). Dessutom är det viktigt att skilja ett målstyrt eller målinriktat urval ifrån ett 

bekvämlighetsurval där personer som är tillgängliga för forskaren är de som deltar i studien. 

Däremot finns det tre exempel på målstyrt urval som är möjliga att använda i kvalitativa 

forskning: Snöbollsurval, teoretiska urval och kvoturval (Bryman, 2018, s.496). I studien har 

deltagarna valts på ett strategiskt sätt, där fem NO-lärare som undervisar i ämnet kemi har 

deltagit i studien för att berätta och beskriva hur variationen av arbetsmetoder stimulerar 

elevers motivation och väcker intresse, samt engagemang för att lära kemi.  

 

5.4 Intervjupersoner  

 

I denna studie har fem lärare intervjuats. Alla lärare undervisar i kemi på högstadiet i årskurs 

7–9. Fyra av lärarna är legitimerade lärare i matematik och naturorienterande ämnen. En 

lärare är legitimerad i fysik- och matematikämnet. Intervjuer har genomförts på två 

grundskolor i två olika kommuner i mellersta Sverige. Både skolors namn och lärare har 

avidentifierats i konfidentiellt syfte därför har lärares namn ersatts med beteckning eller 

bokstav L som står för Lärare. Med andra ord L1 står för lärare 1, L2 står för Lärare 2 och så 

vidare. Namnen på dessa två kommuner har också avidentifierats i konfidentiellt syfte. L1, 

L2 och L3 arbetar i samma skola i samma kommun och L4 och L5 arbetar i samma skola i 

en annan kommun.     

 

5.4.1 Intervjuperson 1 
 

Lärare L1 arbetar i en grundskola som ligger i mellersta Sverige och har utbildat sig inom 

matematik och i naturorienterande ämnen (kemi, fysik och biologi) i årskurs 4–9. L1 har snart 

arbetat i 15 år som grundskollärare i ovannämnda ämnen. Intervjun har genomförts i skolan 

måndag den 25 november 2019. 

  

5.4.2 Intervjuperson 2  
 

Lärare L2 arbetar på samma grundskola som L1 som ligger i mellersta Sverige. Lärares 

utbildning heter senarelärare och detta innebär att L2 är behörig i fysik på högstadiet och i 

matematik på gymnasiet. L2 har arbetat i 12 år som lärare. Intervjun har genomförts i skolan 

där L2 arbetar måndag den 25 november 2019.  

 

5.4.3 Intervjuperson 3 
 

Lärare L3 arbetar på samma grundskola som ligger i mellersta Sverige där L1 och L2 arbetar. 

L3 har utbildat sig till matematiklärare och i naturorienterande ämnen (kemi, fysik och 
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biologi) i årskurs 4–9. L3 har arbetat och undervisat i dessa ämnen i 24 år. Intervjun har 

genomförts i samband med två andra lärare, alltså L1 och L2 måndag den 25 november 2019.  

 

 

5.4.4 Intervjuperson 4   
 

Lärare L4 arbetar på en grundskola i en annan kommun än L1, L2 och L3 arbetar som också 

ligger i mellersta Sverige. L4 har utbildat sig till grundskollärare i årskurs 4–9 i matematik 

och naturorienterande ämnen (kemi, fysik och biologi) och har arbetat som lärare i 14 år. 

Intervjun har genomförts i skolan tisdag den 3 december 2019.   

 

5.4.5 Intervjuperson 5  
 

Lärare L5 arbetar på samma grundskola där L4 arbetar. L5 har utbildat sig till grundskollärare 

i årskurs 4–9 i matematik och naturorienterande ämnen (kemi, fysik och biologi) och arbetat 

i 18 år som lärare. Intervjun har genomförts i samband med intervju med L4 tisdag den 3 

december 2019.  

 

5.5 Ljudinspelning och transkribering 
 
Avsikten med att spela in och transkribera intervjuer är att göra konkreta tolkningar av det 

andra säger, gör det i sin tur lättare att analysera insamlade data. Att gå igenom intervjuerna 

flera gånger, utgör en möjlighet att informationen kan granskas av flera forskare, och 

informationen kan användas i andra forskningssyfte (Bryman, 2018, s.577). Det finns 

ytterligare fördel med att spela in intervjuer och det är att intervjuaren har möjlighet att 

fokusera på vad intervjupersoner säger, och slipper att anteckna samtidigt. Detta hjälper 

intervjuaren att hålla den röda tråden under samtalet (Repstad, 2007, s.93). Olika intervjuer 

kan ta olika tider och ger olika resultat, men det finns inte en tidsram för hur lång en intervju 

tar, men det som är viktigt är att transkribera det som är av vikt för frågeställningar eller 

teman som man har valt tidigare (Bryman, 2018, s.579).  

 
Verktyget som har använts för insamling av data är smartphone. Det finns många fördelar 

med att använda den digitala ljudinspelningen av intervjuer, för det första är att den ersätter 

det gamla sättet genom att spela in med hjälp av band och mikrofon, för det andra kan man 

filtrera vid behov för att underlätta transkriberingen, i vissa fall kan man använda en 

mjukvara (ett program) när man ska omvandla röst till text för att bespara tid (Bryman, 2018, 

s.579).  

 

Däremot inrymmer digitala ljudinspelningar av intervjuer några nackdelar, såsom kostnader 

för mjukvaran, digitala ljudfiler tar alldeles för mycket kapacitet och utrymme i en dator, 

använda välfungerande mikrofon för att höja inspelningskvalitet under samtalet, dessutom 

förutsätter den digitala ljudinspelningar att hitta lugna platser för att sitta ostörd under 

intervjuer (Bryman, 2018, s.579).  

 

En svårighet som kan nämnas när det gäller att transkribera intervjuer är att transkribering är 

tidskrävande (Bryman, 2018, s.579; Repstad, 2007, s.94). Däremot bör transkribering och 

analys av intervjuerna ske kontinuerligt i samband med datainsamling och inte efter att alla 

intervjuer är utförda och transkriberade (Bryman, 2018, s.579). I denna undersökning har 
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transkriberingen av data skett i nära anslutning med datainsamling, för att underlätta 

kategoriseringen och finna nyckelord och teman som är av intresse för denna studie.  

 
5.6 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och objektivitet  
 
Validitet kriterium innebär att man verkligen mäter det som ska mätas med hjälp av 

indikatorer som ska konstrueras i mätningsprocessen för att mäta just det man vill mäta, till 

exempel ett begrepp (Bryman, 2018, s.209). Enligt (Bryman, 2018, s.465) är validitet låga, 

irrelevanta eller begränsade i kvalitativ forskning, när det gäller frågor som berör mätning, 

men man kan anpassa validiteten inom kvalitativa forskning med hjälp av två begrepp 

(Bryman, 2018, s.465–466). Den interna validitet kan vara hög när forskarens närvaro och 

medverkan i miljön som undersöks är förankrad under en lång tid (Bryman, 2018, s.465). I 

denna studie har den interna validitet påverkats eftersom datainsamlingen har skett under en 

kort period. Detta har lett till att det har blivit svårt att bekanta sig med den miljö där 

intervjuerna har genomförts Dessutom har externa validitet en direkt koppling till att kunna 

generalisera resultatet i en forskning (Bryman, 2018, s.466 – 467). I studien har fem NO- 

lärare deltagit. Med andra ord är urvalet begränsat, detta medför att den externa validiteten 

har påverkats och gör att generaliserbarheten blir begränsad. Därför är det svårt att 

generalisera resultatet till en population där studien har genomförts (Bryman, 2018, s .496). 

 

Reliabilitet begreppet handlar om pålitlighet, till exempel pålitlighet hos ett begrepp för att 

måttet ska vara reliabel (Bryman, 2018, 2018). Reliabilitet kan också anpassas i kvalitativa 

forskning med hjälp av två begrepp (Bryman, 2018, s.465). Den interna reliabiliteten 

förutsätter att fler än en forskare som ska ingå i undersökningen när de analyserar data för att 

en intern reliabilitet kan vara möjlig (Bryman, 2018, s.465). I denna studie har jag genomfört 

och analyserat alla kvalitativa intervjuer ensam. Den externa reliabiliteten handlar om 

möjlighet att upprepa samma undersökning genom att ingå i samma sociala miljö för att 

kunna jämföra den med tidigare undersökning som utförs i samma miljö, för att få en 

godtagbar extern reliabilitet i slutändan (Bryman, 2018, s.465). Detta kan vara problematiskt 

i kvalitativa studier. För att komma fram till en godtagbar extern reliabilitet har jag tagit hjälp 

av tidigare forskning och avhandlingar som är relevanta för denna studie. För att öka 

reliabiliteten och göra studien mer pålitlig har semistrukturerade intervjuer använts som 

metod (Bryman, 2018, s.498 & 565). Intervjufrågor har formulerats med hjälp av en 

intervjuguide och målstyrt urval (Bryman, 2018, s.498 & 565). Med andra ord kan frågorna 

som använts vid genomförandet av denna studie användas för att genomföra liknande studier 

framöver.  

 

Generaliserbarhet kriterium innebär att urvalet som görs i en studie ska vara så representativt 

som möjligt för att kunna generaliserbara resultatet, detta förutsätter till exempel att individer 

och organisationer ska väljas på ett slumpmässigt sätt (Bryman, 2018, s.216). I studien har 

urvalet (målstyrt urval) gjort att resultatet i denna studie kan inte vara representativ för 

population och gör att generaliserbarhet blir också begränsad.  

Objektivitet betyder att en forskare inte tillåter personliga värderingar eller en teoretisk 

inriktning påverka genomförande av en studie (Bryman, 2018, s.470). Begreppet objektivism 

innefattar att sociala företeelser har en tillvaro som inte beror på aktörerna (Bryman, 2018, 

s.57). Objektivism har en direkt koppling till kvantitativ forskning eftersom en kvantitativ 

forskning uppfattas som objektiv (Bryman, 2018, s.62). Enligt Bryman (2018, s.467 & 470) 
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är styrka och konfirmera är kriterier som kan ersätta objektivitet i en kvalitativ forskning. 

Dessa kriterier innebär att en fullständig objektivitet ej kan uppnås i en kvalitativ forskning 

eftersom forskare kan komma omedveten med egna värderingar eller en särskilt teoretisk 

inriktning som påverkar både genomförare och slutsatser i en studie (Bryman, 2018, s.470).  

I denna studie har en kvalitativ metod valts i form av semistrukturerade intervjuer. Denna 

metod är kopplad till kvalitativ forskning och gör att det blir svårt att uppnå objektivitet i 

studien på grund av värderingar som har kommit omedveten till exempel i några av 

intervjufrågor som ställs till NO-lärarna.  

 

5.7 Forskningsetiska principer 
 

Vetenskapsrådet (2017 s.13) framhåller att individer som deltar i forskning inte ska utsättas 

för kränkning eller skador enligt individskyddskravet, vid samma tillfälle ska inte andra 

anledningar som inte kan skada deltagande hindrar att forskning ska bedrivas, eftersom 

forskning spelar en väsentlig roll för att förbättra bland annat livskvalitet och miljö. 

Forskningsresultat är dessutom av vikt i detta sammanhang, därtill är forskningskvalitet 

oerhört viktigt, och inte minst syftet, metoder och deltagare som ska vara skyddade från 

kränkning och skador, med andra ord finns det ett forskningskrav att bedriva forskning för 

både individer och gemenskapsutveckling (Vetenskapsrådet, 2017, s.13; Vetenskapsrådet, 

2002, s.5).  

 

Kraven på forskningsetiska kodexar som uppkommit efter andra världskriget har synliggjort 

hur forskning ska bedrivas och hur en forskare ska behandla deltagarna på ett etiskt sätt före 

genomförandet genom att skicka information och inhämta samtycke, under genomförande 

genom att undvika risker som inträffas i samband med genomförande och efter genomförande 

genom att försvara deltagarnas uppgifter och hantering av forskningsresultat 

(Vetenskapsrådet, 2017, s.13–14). Av den anledningen har kodexar spelat en viktig roll i alla 

forskningsområden och ökat medvetenhet om olika forskningsproblem som kan inträffas vid 

genomförande av forskning (Vetenskapsrådet, 2017, s.13–14). 

  

Det finns fyra forskningsetiska principer som kan åskådliggöra individskyddskravet som 

forskarna bör ta hänsyn till när de ska bedriva en forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s.6).  
 

5.7.1 Informationskravet 
 

I forskningsetiska principer (2002, s.7) står det att forskaren är skyldig att informera 

deltagarna om forskningssyfte, och att den är frivillig att delta i, samt att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst. I denna studie har informationskravet hanterats genom att skicka 

informationsbrev (Bilaga 1) till lärarna som har ställt upp med att delta i studien genom 

intervjuer, i brevet har det stått tydligt om syftet med studien och frivillighet.  

5.7.2 Samtyckeskravet  
 

Denna forskningsprincip innebär att forskare ska inhämta deltagarnas samtycke, och 

vårdnadshavares samtycke ifall man ska intervju individer under 15 eller om 

undersökningssyfte är känslig (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Information om medgivande i 

denna studie har inhämtat genom informationsbrevet (Bilaga 1) som har skickats till lärarna 

via mejl, där har lärarna tillfrågats om medverkan i studien. Samtliga lärare har gett sitt 

medgivande och tackat ja till deltagande innan intervjuerna börjat spelas in.  
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 5.7.3 Konfidentialitetskravet  
 

Den tredje forskningsprincip handlar om att alla informanter som deltar i en forskning och 

dess uppgifter ska avidentifieras i konfidentiellt syfte och att inga utomstående kan komma 

åt informanters uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). I studien har deltagarnas uppgifter 

förvarats på en dator som är lösenordskyddad, och det är bara berörda personer som har 

tillgång till materialet, samt namn på skola och lärare kommer inte att namnges i studien. 

 

5.7.4 Nyttjandekravet  
 

Den fjärde och sista forskningsprincip är nyttjandekravet, detta krav innefattar att alla 

uppgifter och material som samlas in under studien, kommer att användas för forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.14). I studien har insamlade material använts för undersökningens 

ändamål och kommer att förstöras efter att studien är slutförd.  

 

6. Analys  
 
I denna studie har insamlade materialet bearbetats med hjälp av Innehållsanalys. En 

kvalitativ innehållsanalys innefattar en sökning efter teman i det insamlade materialet 

(Bryman, 2018, s.677). Enligt Larsen (2009, s.101–102) transkriberas insamlade data till text 

i syfte att koda och kategorisera transkriberade texten efter olika kategorier. Som andra steg 

kommer de kategorierna som upptäcks sorteras för att upptäcka vilka likheter och skillnader 

som finns i det som intervjupersoner har berättat vid intervjuer. Med andra ord upptäcka olika 

mönster. Sista steget omfattar att jämföra dessa upptäckta mönster med existerande teorier 

och forskning för att kunna se om de identifierade mönster kan förmedla ett nytt upptäck eller 

en ny kunskap (Larsen, 2009, s.102). Kodning och kategorisering har skett utifrån lärarnas 

svar (transkriberade intervjuer) efter olika teman för att reflektera över innebörden av 

resultatet för ursprunglig frågeställning i denna studie (Bryman, 2018, s.700).  

 

En bokstavlig transkribering har skett efter att intervjuerna har genomförts i respektive skola. 

För att bekanta sig och skissera en bild av transkriptionen har texten lästs vid flera tillfällen. 

Detta för att sortera texten och använda de delar i texten som är relevanta för syfte och 

frågeställning i denna studie.  

 

De teorier som denna studie byggs på är pragmatism och sociokulturell (Säljö, 2015, s.89; 

Johansson, 2012, s.25). Båda teorierna har varit utgångspunkt och bakgrund till analys, 

kodning och resultat i denna studie. Pragmatism för att identifiera kategori 1, 2, 3 , 5 och 6. 

Dessa fem kategorier har en stark koppling till pragmatism och hur undervisning och innehåll 

bör utformas på ett varierat sätt  för att underlätta undervisningen. Dessutom är sociokulturell 

perspektivet en del av analysarbetet vad gäller att identifiera kategori 4 där har sociokulturella 

perspektivet ett förhållande till lärares arbete för att skapa en god relation med eleverna 

genom interaktion och stöttning. För att underlätta analysen har kodningen och 

kategorisering använts för att bryta transkriberade intervjuer ned i meningsbärande enheter 

som i sin tur omvandlas till en kod som skildrar innehållet i dessa meningar. Sedan samlades 

koder som bär samma innehåll under samma kategori (Tabell 1).  
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 Tabell 1. Analysexempel på lärarnas svar som illustrerar de olika kategorier som 

identifierades efter kodningen.  

 

Informanter Meningsbärande enhet Kod Kategori 

L2 ”…ibland jobbar jag med 

läsförståelsemetod där 

eleverna får alla rubriker av 

mig i den texten de ska läsa, 

sedan får de själva tala om 

vad texten handlar om 

/…/denna metod använder 

jag när de har lyssnat mycket 

på mig /…/ jag bygger 

förförståelse för texten innan 

de läser den /…/jag börjar 

med att föreläsa för att de 

ska få grunder och väcka 

intresse och engagera dem i 

det nya arbetsområdet och 

växlar med 

läsförståelsemetod för att 

variera undervisningen lite”  

Läsförståelsemetod, 

text med alla 

rubriker, eleverna 

talar själva om vad 

texten handlar om, 

förförståelse, elever 

inhämtar kunskaper, 

befäster begrepp, 

väcka intresse och 

engagemang med ett 

nytt arbetsområde, 

växla för att variera 

undervisningen  

Arbeta med teorin 

och 

faktakunskaper  

för att väcka 

intresse, 

motivation och 

engagemang att 

lära kemi  

L1 ”…elever vi jobbar med är 

olika och har olika intressen, 

därför ska man variera sig 

för att de kanske ska hitta 

någonting som de tycker är 

kul. Vissa tycker det är 

jätteroligt att laborera /…/ 

ibland gör man 

demonstration /…/ och det 

tycker många är spännande” 

Eleverna har olika 

intresse, variation är 

viktig, laborationer 

är roliga och 

demonstrationer är 

spännande tycker 

eleverna som 

arbetsmetod 

Väcka intresse, 

motivation och 

engagemang 

genom att arbeta 

med en praktisk 

metod 

L4 ”På högstadiet har eleverna 

egna datorer och vi arbetar 

med en plattform som heter 

Digilär det är jättebra 

lärplattform där finns 

jättebra uppgifter som 

motiverar och väcker elevers 

intresse kring laborationer 

och rapporter där de lämnar 

in /…/ på högstadiet jobbar 

vi väldigt mycket digitalt” 

Högstadieelever har 

egna datorer, lärare 

använder 

lärplattform Digilär, 

bra uppgifter för att 

motivera och väcka 

intresse, elever 

lämnar 

laborationsrapporter 

digitalt  

Väcka intresse, 

motivation och 

engagemang 

genom att arbeta 

med digitala 

verktyg 

L5 ”… mycket diskussioner 

/…/under lektionen får 

eleverna prata och diskutera 

speciellt i kemi när vi 

diskuterar om miljö /…/ de 

ska känna sig delaktiga och 

Diskussioner under 

lektioner är viktiga, 

elevers delaktighet, 

hålla motivation 

genom att låta 

eleverna vara med 

Väcka intresse, 

motivation och 

engagemang 

genom interaktion 

och stöttning  
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inte sitter och lyssnar på mig 

hela tiden, då de blir trötta 

/…/ de får prata” 

och diskutera och 

prata 

 
Med utgångspunkten i innehållet i de olika transkriberade intervjuer identifierades sex 

kategorier. De sex kategorierna som identifierades är: 

1. Arbeta med teorin och faktakunskaper för att väcka intresse, motivation och 

engagemang att lära kemi. 

2. Väcka intresse, motivation och engagemang genom att arbeta med en praktisk metod.  

3. Väcka intresse, motivation och engagemang genom att arbeta med digitala verktyg. 

4. Väcka intresse, motivation och engagemang genom interaktion och stöttning. 

5. Varierade arbetsmetoder för att anpassa kemiundervisningen för samtliga elever. 

6. Varierade arbetsmetoder utifrån de tre förmågor som eleverna ska utveckla i kemi.   

7. Resultat  
 
I denna del kommer de kategorier som identifieras i analysavsnittet att omvandlas till sex 

underrubriker och de presenteras under resultatavsnittet i syfte att besvara min frågeställning; 

Hur beskriver kemilärare att de arbetar för att motivera, engagera och väcka elevers intresse 

att lära kemi? I resultatet har likheter varit mer dominerande än skillnader men några 

skillnader och mönster har upptäckts i alla fall, där lärarna har beskrivit hur de arbetar på 

olika sätt för att motivera, engagera och väcka intresse hos eleverna att lära kemi. Lärarna 

har olika uppfattningar om hur olika arbetsmetoder används i kemiundervisning.  

 

 7.1 Hur beskriver kemilärare att de arbetar för att motivera, engagera, väcka 
elevers intresse att lära kemi? 
 

7.1.1 Lärares arbete med teorin och faktakunskaper  
 

Enligt lärarna som har deltagit i denna studie försöker de att väcka elevers intresse, 

motivation och engagemang på olika sätt för att befästa teorin och faktakunskaper. De 

arbetsmetoder som lärarna har nämnt att de arbetar med för att förklara dessa abstrakta teorier 

är: föreläsningar, genomgångar, läsförståelse, instuderingsfrågor, arbetsblad och olika 

övningar.  

 

När det gäller arbetsmetoder som lärarna arbetar med för att väcka elevers intresse, 

motivation och engagemang att lära abstrakta teorier och faktakunskaper förklarar lärare L2 

att hen alltid börjar med att föreläsa så att eleverna får någon slags förförståelse innan de 

börjar läsa i kemiboken, och på så sätt väcka intresse för innehållet samt motivera och 

engagera de att möta innehållet på olika sätt. Lärare L4 beskriver att när eleverna kommer 

till lektioner skall de vara pålästa, de ska fundera på vad har de läst förra gången om nya 

frågor har dykt upp eller om det är något som är oklart som de behöver hjälp med. Hen 

poängterar att undervisningen helst ska vara grundlig och mer fördjupning än bara mängd. 

Lärare L1 berättar att när hen börjar prata om miljö och effekter, alltså kemikunskap och går 

igenom kemiska begrepp blir många elever intresserade av fakta. Genom att visa och prata 

om faktakunskaper och synliggöra det hen och eleverna har pratat om blir de motiverade och 

engagerade att lära mer fakta. 
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Lärare L3 och L2 berättar att instuderingsfrågor är väldigt bra arbetsmetod som hjälper 

eleverna att befästa teorier och jobba med begrepp för att göra dem till sina egna. Dessutom 

framhåller lärare L3 hur hen arbetar med olika arbetsmetoder för att väcka intresse, 

motivation och engagemang hos eleverna att lära abstrakta teorier i kemi. 

 

 

 

Lärare L3 säger: 

En del elever får ett arbetsblad att fylla i det och rita elektroner på rätt ställe i rätt 

skal runt en atomkärna och det är spännande, eller håller vi med metanserier och 

fyller i övningar. En del tycker att det är jättekul och andra tycker inte att det är 

kul. Det är väldigt olika från elev till elev och det är därför man ska försöka 

variera undervisningen, så man tilltalar några hela tiden (L3). 

Lärare L5 beskriver att eleverna blir engagerade när de känner att de har lärt sig någonting 

nytt. Till exempel när eleverna lär och förstår balansering av kemiska formler det blir de 

intresserade och motiverade. Vidare berättar lärare L5 att det är viktigt att motivationen 

bygger på inlärning, att eleverna känner någon glädje då de blir engagerade och intresserade. 

Enligt lärare L5 är det en kombination mellan att eleverna känner motivationshöjande att lära 

något nytt och bilden som eleverna har skisserat att det har varit svårt i början. Lärare L5 

poängterar att för att motivera eller väcka intresse ska det inte hända häftiga grejer hela tiden, 

ibland på ett enkelt sätt får eleverna känna att de har lärt sig någonting, då man kan väcka 

intresse och de blir motiverade och engagerade att lära sig mer. L5 gör en detaljerad 

beskrivning över detta: 

Ibland känner de att det är väldigt abstrakt som i organisk kemi i åttan, det är 

många saker där, det är som ett helt nytt språk. De ska lära sig etan, metan, men 

det blir lite roligt också, man kan väcka intresse på olika sätt, det behöver inte 

vara cirkus eller föreställning. Allting behöver inte vara så, ibland tycker man att 

man kan göra så men ibland får man motivation och intresse att eleverna har lärt 

sig nya saker (L5). 

7.1.2 Laborationer  
 

Samtliga lärare som har deltagit i denna studie är överens om att laborationer är en viktig 

arbetsmetod för att väcka intresse, motivation och engagemang hos eleverna att lära kemi. 

Lärare L1, L4, L5 skildrar att eleverna får teori först och får de det bekräftat med en 

laboration. Medan lärare L2 och L3 beskriver att man kan variera mycket genom att 

genomföra laborationer först för att väcka intresse, motivation och engagemang i 

kemiundervisning och därefter gå igenom teorin. Lärare L2 och lärare L3 beskriver att ibland 

startar de ett arbetsmoment med att börja med praktiska delen som väcker ett intresse och 

sedan teorin eller tvärtom. 

  

Lärare L2 säger: 

…laboration kan man göra före man ska ha teori eller teorigenomgång för att 

väcka något intresse och lite lätt för att väcka begreppen och man kan ha 

laborationer efter teorigenomgångar för att befästa på det sättet, repetera 

begreppen, så det är laborativa som man kan använda på två olika sätt” (L2). 



 

23 

 

Lärare L4 och lärare L5 kommer också med liknande beskrivningar. Dessutom berättar lärare 

L5 att när hen går igenom organisk kemi börjar hen tillsammans med eleverna med kolväten 

genom att bygga modeller vilket innefattar också motivation och intresse, trots att det låter 

lite tråkigt men blir de intresserade för att de har lärt sig någonting. Enligt lärare L5 när 

laborationer är väl planerade och roliga blir eleverna engagerade. Däremot föredrar L1 och 

L5 att börja med teorier först i senare år på grundskolan eftersom det praktiska blir svårare 

och eleverna börjar skriva laborationsrapporter på avancerad nivå och det är många elever 

upplever det som svårt.  

Lärare L1 beskriver detta så här:  

När de är små och kommer i sjuan tycker de att är spännande att laborera för att 

de tror att det ska explodera och lysa och allt möjligt /…/ när de blir äldre blir det 

praktiska också svårare då de börjar skriva labbrapporter på avancerad nivå och 

det är många som tycker att bli för svårt. Det är många som tycker att ämnet kemi 

är svårt (L1). 

Dessutom utgör denna arbetsmetod en arena för att eleverna ska kunna diskutera, analysera 

och testa sig praktiskt. L4 beskriver elevers reaktion när det blir dags att laborera så här: 

Laboration! De älskar laborera /…/ då har vi en halvklasslektion varje vecka där 

har de en timmes laborationslektion och det är väldigt populärt och väldigt 

omtyckt, de rusar sig in till NO-salen bara för att de ska laborera, det är det som 

de tycker är jättekul och det som jag använder mest, fritt analysera och diskutera, 

testa sig fram. Det händer med andra ord mycket spännande under 

laborationslektioner (L4). 

Lärare L4 fortsätter: 

Under laborationer sker mycket diskussioner, där får eleverna tid att reflektera, 

utvärdera och analysera, vi gör det också under teoretiska lektioner men inte på 

samma sätt när eleverna står och laborerar blir mer påtagligt (L4). 

7.1.3 Digitala verktyg   
 

I båda skolorna där intervjuerna har genomförts använder eleverna datorer eller Ipad i olika 

syften. Samtliga lärare är överens om att datorer eller Ipad är ett viktigt hjälpmedel när 

eleverna ska anteckna då lärarna går igenom teorier eller för att lämna in uppgifter eller 

laborationsrapport. Och att digitala verktyg väcker intresse, motivation och engagemang hos 

eleverna och underlättar arbetet med andra arbetsmetoder, alltså teorier och laborationer. 

Lärare L1 beskriver att när eleverna arbetar med miljökunskapen får eleverna googla, hen 

berättar att det är kunskapsinhämtning att söka information och de skriver rapporter på sina 

Ipad sedan lämnar de in sina rapporter i Google Classroom. Dessutom använder skolan där 

lärare L1 arbetar plattform som heter V-klass, där finns en möjlighet att följa upp hur långt 

var och en av eleverna har kommit med sitt arbete. Lärare L3 använder 

Powerpointpresentationer med hjälp av smartboard när hen introducerar, förklarar och 

berättar ett nytt ämnesinnehåll för eleverna, och använder filmer om det finns bra filmer som 

visar innehållet läraren muntligt går igenom.  

 

Lärare L2 nämner att hen använder digitala arbetsmetoder eftersom alla elever har varsin 

Ipad och att de har appar så att de kan lägga över uppgifter och anteckningar från lektioner, 

dessutom är det smidigare för eleverna att skriva och anteckna på Ipad istället för att bära 

massa papper så har de allt samlat i sin Ipad. Men lärare L2 använder inte digitala verktyg 
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som arbetsmetod för att befästa eller träna fakta och begrepp. Däremot har lärare L3 och 

lärare L2 olika uppfattningar vad det gäller filmer som arbetsmetod. Lärare L3 säger: 

 

…det finns många bra korta filmer som man kan titta på, oftast uppskattar 

eleverna det att det bryter att de får se på ett annat sätt och att det är inte bara jag 

som står och berättar och det blir naturliga svar och break på lektionen (L3). 

Medan lärare L2 säger:  

Jag föredrar inte att titta på filmer /…/ det är svårt med filmer för att de inte får 

vara så långa, om man har för lång film så tappar man deras uppmärksamhet, det 

är brist på korta och bra filmer som gör att jag väljer bort det, filmer går in på 

saker som vi inte har gått igenom, så det blir svårt för de och detta gör att vi 

förlorar mycket lektionstid (L2).  

Lärare L4 betonar vikten av att variera olika digitala verktyg under kemilektioner. Lärare L4 

säger:  

…jag sammanfattar alla mina lektioner i form av presentationsarbete, eftersom 

jag märker att dagens elever är bra med auditiva inlärning, de lyssnar med mycket 

visuella syner, det lockar de mycket mer /…/ så det är bilder med kort text och 

lite sammanfattning, och sedan delar jag det med eleverna i Google Classroom, 

jag lägger alla mina presentationer där /…/ jag sammanfattar området, 

sammanfattar boken i form av bilder, eller videoklipp, korta filmer och 

anteckningar vid sidan om så att det blir mer intressant för dem och lockande 

(L4). 

7.1.4 Interaktion och stöttning  
 

Samtliga intervjuade lärare beskriver hur de försöker motivera, engagera, intressera och stötta 

eleverna att lära kemi genom att prata med dem. Lärare L1 berättar att hen måste ha i åtanke 

att eleverna är människor, alltså individer, och att hen behöver skapa relationer med eleverna 

genom dialog. Lärare L1 fortsätter att väcka intresse, motivation och engagemang. Att prata 

med eleverna är viktigt för att visa dem att de kan, med andra ord att vara tydlig särskilt med 

elever som har låg motivation att lära kemi. Lärare L1 säger så här: 

… elever som är så lågt motiverade eller har svårt oftast väljer de bort ämnet 

kemi, kemi är ett av ämnena som man tar bort först om man gör anpassad god 

studiegång för det anses vara så svårt. Istället kan man prata med dem och visa 

dem att de ändå kan för att de tror att de inte kan någonting. Att skala ner och ta 

en sak i taget och inte köra på (L1).  

Lärare L2 håller med lärare L1 att man försöker prata mycket med eleverna, och att relation 

är viktigt för att när man bygger god relation blir eleverna avslappnade och vågar säga vad 

de tycker är svårt istället för att känna sig påhoppade. Lärare L2 menar att man behöver visa 

dem att man tror på dem och att man kan hitta lösning på allting, att man kan ta en sak i taget 

eller ta bort någonting om det inte är nödvändigt. Man måste visa för eleverna att det är 

möjligt att klara kemi och andra NO-ämnen. Lärare L3 beskriver att det är många saker som 

man ska diskutera och argumentera till exempel ny forskning, frågeställningar och för- och 

emot kärnkraft på så sätt skapar man ett intresse och kan engagera och motivera eleverna. 

Lärare L3 förklarar att det ska pågå en debatt och att vi har hela miljöproblematiken som 

kommer in i kemi. Vad har eleverna sett till exempel på ett TV-program så försöker man 



 

25 

 

enligt hen få med dem i det hela. Lärare L3 lägger tonvikten på dialog med eleverna hela 

tiden och att lyssna av: vad är det som de upplever är tråkigt? vad tänker de i stället? och 

försöker ha eleverna med, de flesta eleverna har skapat en bild att kemi är ett svårt ämne och 

då kanske man ger upp lite innan man har börjat, därför handlar det mycket om att samtala 

med eleverna och som lärare måste man ta hänsyn till att några har svårigheter med att läsa 

och skriva. Lärare L3 poängterar att en skicklig lärare måste lära känna sina elever och känna 

vad som funkar bäst för var och en, dela uppgifter, förstår de tar man nästa steg, snabba 

feedback och locka fram på något sätt, att göra skillnad genom att stötta, engagera och 

motivera eleverna hela tiden.  

 

Lärare L4 har under intervjun pratat mycket om relationer och interaktion med eleverna för 

att motivera och engagera eleverna att lära kemi. Lärare L4 gör en utförlig beskrivning över 

detta: 

Interaktioner under lektionerna, det är inte som en monolog att jag står och säger 

till vad de ska göra, det är mycket interaktioner mellan dem och mig, vi använder 

dialog, mycket effektivt samarbete mellan oss, diskussioner och tankar (L4).  

Lärare L4 fortsätter att hen som lärare behöver kanske väcka intresset, motivation och 

engagemang hos elever som inte är så engagerade eller motiverade för att det är där 

utmaningen är, hen försöker få in dessa elever på ett mjukt sätt till exempel hur de vill jobba, 

hur vill de komma fram, har eleverna något tankesätt eller en plan. Enligt lärare L4 har dessa 

elever en känsla av att de inte presterar som andra elever i klassen och därför de känner sig 

utanför och omotiverade. Lärare L4 säger att hen bollar mycket med eleverna om vad de har 

för tankar och efter ett tag blir de motiverade och engagerade elever genom relation, och att 

ambitionen kommer fram och eleverna börjar anstränga sig. Alltså intressen väcks att lära 

sig. Lärare L4 framlägger att det är lärares roll att värma upp dessa elever och släppa in dem 

i gruppen då de blir bättre och bättre varje gång. Enligt lärare L4 finns det många 

bakomliggande faktorer som gör att eleverna blir olika intresserade, engagerade och 

motiverade att lära kemi såsom erfarenheter som eleverna har, bakgrund, intresse, 

allmänbildning och så vidare. Därför är interaktion och stöttning viktigt för att engagera 

eleverna i sitt eget lärande.  

 

Lärare L5 håller med andra fyra lärare och beskriver att relation med eleverna genom att prata 

och visa dem att de kan väcker intresse eller höjer motivationen hos dem. Med andra ord att 

ha motivationshöjande samtal i klassen för att bestämma tillsammans hur arbetet ska gå till. 

Med andra ord engagera de genom diskussioner som sker i klassrummet hela tiden. Lärare 

L5 säger: 

 

Att väcka intresse engagemang eller höja motivation sker genom att prata och 

visa dem att de lär sig /…/ men nu kunde du det här, så ofta blir de glada och får 

bättre självförtroende och att de kan göra bättre nästa lektion, för att eleverna 

känner, jag kunde förra lektionen. Det handlar mycket om att visa och bekräfta att 

de kunde. Att jag har förväntningar och de kommer att kunna göra det här” (L5).  

 

7.1.5 Anpassa kemiundervisningen för samtliga elever  
 

Under intervjuarna har samtliga lärare betonat vikten av att variation av arbetsmetoder är 

viktigt för att motivera, engagera och väcka intresse hos eleverna att lära kemi. Samtliga 
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lärare arbetar med olika arbetsmetoder. Lärare L1 berättar att hen varierar sin undervisning 

för att visa alla lite hur det kan se ut och för att eleverna är så olika därför är variation av 

arbetsmetoder viktig. Lärare L1 skildrar att vissa elever inte alls tycker om att lyssna på 

genomgångar, andra tycker absolut inte om att läsa i kemiboken själva, vissa älskar att titta 

på film, andra hatar att titta på film. Lärare L2 beskriver vikten av att variera mellan olika 

arbetsmetoder i kemiundervisning så här:  

 

Man behöver göra det för att behålla motivationen och väcka intresse och 

engagemang hos eleverna, om jag gör exakt likadant hela tiden och bara använder 

en metod blir det enformigt /…/ därför behöver man variera så att det passar alla 

elever någon gång /…/ enformig undervisning tycker eleverna att det inte är så 

rolig, om en arbetsmetod som några tycker är för svårt sätt för att lära sig på, gör 

att eleverna inte får bra förutsättningar för att lyckas (L2).  

Lärare L3 kommer med liknade beskrivning som Lärare L2 och berättar vidare att hen arbetar 

på ett varierat sätt för att få eleverna med på olika sätt, eleverna är duktiga på olika saker och 

att hen varierar innehållet för att de ska få chansen att visa vad de kan, och för att inte göra 

likadant samt undervisningen ska inte utformas för just eleverna som är duktiga på att lyssna 

eller titta, utan ska passa alla och täcka olika behov. Lärare L4 beskriver att hen arbetar med 

olika arbetsmetoder i sin kemiundervisning till exempel läsning, laboration, film och 

diskussioner, det är olika metoder som hen använder och sedan sker en diskussion mellan 

hen och eleverna, både teoretiska och praktiska. Lärare L4 betonar det så här:  

 

Varför använder jag olika arbetsmetoder? Därför att olika elever har olika 

inlärningskanaler, man ska försöka uppfylla alla kraven som eleverna ska få till 

sig, vissa är bra på att lyssna, vissa bra på att titta och lära sig, vissa tittar på mig 

och försöker harma mig, först är det olika delar i arbetsprocessen, därför varierar 

jag väldigt mycket, låter eleverna tänka, läsa själva och förstå, återberätta, vi gör 

väldigt mycket (L4). 

 

Lärare L5 beskriver att variation i kemiundervisning är viktigt för att nå så många elever som 

möjligt. Hen nämner att det inte ska bli katederunderundervisning under hela lektionen, utan 

det får bli en del att hen står och går igenom och sedan får eleverna diskutera med varandra, 

ibland använder hen film. Och att hen tillsammans med eleverna arbetar för att uppnå flera 

mål under lektionen. Lärare L5 belyser att det är viktigt i slutet av varje lektion att hen 

tillsammans med eleverna sammanfattar lektionen så att eleverna får chansen att visa vad har 

de har lärt sig under lektionen, till exempel en del har lärt sig genom att titta på film och 

andra genom diskussioner. Lärare L4 och lärare L5 är överens om att variation av 

arbetsmetoder är viktig i kemiundervisningen men trots att båda lärarna arbetar på samma 

skola skiljer sig deras utsagor om varför det är viktigt att variera undervisningen för att väcka, 

motivera och engagera eleverna att lära kemi under en och samma lektion. Lärare L4 säger:  

Som individer eller människor har man olika inlärningskanaler, och jag passar på 

att använda olika sätt hur mycket som helst men inte allt på en och samma gång 

då blir det förvirrande, det måste vara strukturerat, man måste signalera, nu gör vi 

det här då vet de, de har lärt sig studietekniken kan man säga, det är en bit och 

jobba med det /…/ men självklart att variation är jätteviktigt för att man inte blir 

ensidig, och det blir mycket roligare sedan individerna har olika starka och svaga 

punkter, de ska kunna lära sig av sina bästa sidor i varje tillfälle /…/  det ska bli 
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en helhetssyn på inlärningen på alla så jag försöker täcka upp så mycket som 

möjligt så att alla ska komma till sin bästa nivå på inlärningen så försöker jag 

variera absolut (L4). 

Däremot lärare L5 säger: 

… en del har väldigt kort koncentrationsförmåga och kapacitet, de behöver att det 

händer olika saker, och framförallt blir det olika intryck både syn och hörsel och 

att prata själva är det också viktigt, att maximera inlärningen under en lektion /…/ 

(L5). 

7.1.6 Arbetsmetoder och de tre förmågor som elever ska utveckla i kemi  

 
Samtliga intervjuade lärare är överens om att variation av arbetsmetoder för att motivera, 

engagera och väcka elevers intresse att lära kemi har en stark koppling till de tre förmågorna 

som eleverna ska utveckla i kemi. Lärare L1 påpekar att utifrån de tre förmågorna som 

eleverna ska utveckla i kemi sker en variation på hur hen ska lägga upp sina kemilektioner. 

Lärare L1 menar att intressen väcks hos eleverna att de får lära sig kemi på olika sätt utifrån 

de treförmågor som eleverna ska utveckla i kemi. Till exempel en del elever tycker att det är 

roligt att laborera, andra elever är intresserade av fakta och vissa hittar sitt intresse när de 

googlar och hur kan eleverna hålla sig kritiska mot informationen de hittar på internet eller i 

kemiboken. Dessutom betonar lärare L2 vikten av variation av arbetsmetoder och dess 

koppling till de tre förmågorna som eleverna ska utveckla i kemi så här:  

I ämnet kemi och NO-ämnena ska man träna olika förmågor då man inte kan 

undervisa på ett sätt för att vi inte kommer att träna alla tre förmågorna, dvs att 

granska information och ta ställning till frågor som rör till exempel energi, 

laborationer och träna fakta och begrepp. Och det styr också att jag måste variera 

undervisningen (L2). 

Vidare beskriver lärare L3 att hen varierar sin kemiundervisning utifrån centrala innehållet 

och vilka förmågor som ska testas. Lärare L3 har nämnt också under intervjun de tre 

förmågorna som ska utvecklas för att väcka intresse, motivation och engagemang att lära 

kemi genom en varierad undervisning. Lärare L3 beskriver så här: 

Det finns tre förmågor som man ska kunna: Faktakunskaper, att kunna 

experimentera (laborera) och kunna argumentera och ta ställning, kritiskt kunna 

granska, då man tittar på innehållet och vilka årskurser man jobbar med och vilka 

mål ska de nå och utifrån det ska jag titta på vad jag ska göra och på vilket sätt 

(L3). 

Därutöver har lärare L4 och lärare L5 kommit med liknande beskrivningar vad det gäller 

vikten av variation av arbetsmetoder och dess relation till de tre förmågorna som eleverna 

ska utveckla i kemi. Lärare L5 säger så här: 

I ämnet kemi behöver man utveckla de tre förmågorna, man behöver det 

laborativa, behöver fakta och begreppen, och att eleverna ska kunna använda 

begreppen i sina förklarningar, ta ställning och resonera i flera led. Att eleverna 

når de alla /…/ och att berätta för eleverna nu är vi i den här förmågan, det ska 

inte vara hemligt, att vi tränar hur ska man ta ställning i en viss uppgift /…/ att 

belysa de här tre förmågorna väcker intresse, motivation och engagemang hos 

eleverna att lära kemi (L5). 



 

28 

 

8. Diskussion  
  
I denna del behandlas metoddiskussionen och resultatdiskussionen som sätter resultatet i 

denna studie i relation till tidigare forskning som presenteras i bakgrunden.  

 

 

8.1 Metoddiskussion  
 
I metoddelen i den här studien har en detaljerad beskrivning gjorts för att tydliggöra hur 

metoden har valts steg för steg för att öka reliabiliteten. Den interna reliabilitet förutsätter att 

allt insamlat material analyseras med hjälp av fler forskare (Bryman, 2018, s.465). Materialet 

i denna studie har jag samlat in och analyserat ensam och detta har påverkat den interna 

reliabiliteten i denna studie. Studien bygger på tidigare forskning vilket ökar den externa 

reliabiliteten. Den externa reliabiliteten handlar om möjlighet att upprepa samma studie i 

samma sociala miljön för att kunna jämföra den med tidigare studier som utförs i samma 

sociala miljön (Bryman, 2018, s.465). Denna möjlighet är begränsad i kvalitativa studier. 

Valet av metod (semistrukturerade intervjuer) och hur intervjufrågor har formulerats, ökar 

dock reliabiliteten i denna studie. Liknande studier kan genomföras i framtiden med 

utgångspunkt i intervjufrågorna som använts om lärarnas arbete med att motivera, engagera 

och intressera eleverna för ämnet kemi. 

 

Den interna validiteten i denna studie har påverkats eftersom datainsamlingen har skett under 

en kort period. Detta har lett till att det har blivit svårt att bekanta sig med den miljö där 

intervjuerna har genomförts. Enligt Bryman (2018, s.465) förutsätter den interna validiteten 

lång närvaro i den miljön som ska studeras. Att generalisera resultatet i denna studie har en 

koppling till den externa validiteten och till urvalet i denna studie. Det målstyrda urvalet 

innebär att deltagarna (intervjupersonerna) väljs på ett målinriktat och ett genomtänkt sätt 

och inte på ett slumpmässigt sätt. Detta medför att både den externa validiteten och 

generaliserbarheten i denna studie kan ha påverkats negativt. Alla deltagare är relevanta och 

lämpliga att besvara studiens frågeställning. Eftersom syftet med denna studie har varit att få 

svar på hur kemilärare beskriver att de arbetar för att motivera, engagera och väcka elevers 

intresse att lära kemi, har valet att genomföra semistrukturerade intervjuer gett mig både 

fylligt och rikt material samt djupare förståelse på hur lärarna varierar deras arbetsmetoder 

för att lära eleverna på olika sätt. För att öka studiens objektivitet kunde en fördelaktigare 

formulering använts i fråga tre, då frågan antyder att variation är viktigt (se bilaga1). En mer 

objektiv formulering hade varit en öppnare fråga, till exempel vad anser du om variation i 

kemiundervisning? Alltså att ställa frågan utan att påverka lärares svar i någon riktning. 

Intervjufrågorna vid denna studie har utformats på ett sätt för att besvara frågeställningen, 

och har inlett med två bakgrundsfrågor för att sätta in intervjupersoner i en kontext, med 

andra ord i intervjumiljö (bilaga1), därutöver har språket varit begripligt till viss mån, samt 

anpassat efter intervjupersoner (Bryman, 2018, s.566).  

 

Enligt (Repstad, 2007, s.92) är svar på hur många intervjuer som ska genomföras i en 

kvalitativ undersökning beroende på svaren man får under intervjun. Om svaren skiljer sig 

mycket från varandra bör flera intervjuer göras för att få ett homogent urval av 

intervjupersoner. Resultatet i denna studie har visat att likheter har varit mer dominerande än 

skillnader och lärarens svar har oftast varit nära varandra vad gäller variation av 

arbetsmetoder i kemiundervisning. Trots att ett fåtal intervjuer som har genomförts har 

analysen lyckats vara ingående i studien.  
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En annan detalj som kan inträffas vid genomförande av kvalitativa intervjuer är att hinna med 

att utföra pilotstudier för att se hur en intervju fungerar och träna på den valda metoden, 

särskilt för studenter som inte är vana vid att intervjua människor sedan innan, men det är ett 

tidskrävande alternativ (Bryman, 2018, s.567). I studien har tiden varit ett hinder att 

genomföra liknande pilotstudier.  

 

 

8.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar för att stimulera elevers motivation, 

engagemang och intresse att lära kemi i årkurs 7–9. I denna del analyseras resultatet i relation 

till bakgrunden som presenteras under avsnitt (2) för att framhäva hur motivation, 

engagemang och intresse hos elever påverkas av variationer av arbetsmetoder.     

 

8.2.1 Arbetsmetoder i kemiundervisning  
 

Abrahamsson (2019, s.27) pekar på att elevers kognitiva engagemang att ändra sin 

uppfattning om modeller, begrepp och teorier har en stark koppling till olika strategier och 

innehåll som lärare väljer i NO-undervisningen. Detta medför att elever tar större ansvar för 

sitt eget lärande och förbereder dem till att utveckla förmågor och kunskaper. Resultatet i 

denna studie visar att samtliga NO-lärare använder olika arbetsmetoder såsom genomgångar, 

instuderingsfrågor och arbetsblad för att lära ut teorier och faktakunskaper samt väcka elevers 

intresse, motivation och engagemang att lära kemi. För att tydliggöra naturvetenskapliga 

begrepp på olika sätt är variation ett väsentligt moment i detta sammanhang (Abrahamsson, 

2019, s.47). Därför är variation av arbetsmetoder viktigt för att förmedla abstrakta teorier och 

faktakunskaper som upplevs svåra av många elever.  

 

Dessutom har eleverna ett behov av att förstå hur olika texter i kemi är uppbyggda för att 

förstå innebörden av ord och begrepp, samt söka naturvetenskapliga kunskaper med hjälp av 

olika slags texter (Larsson och Schoultz, 2019, s.44). Vilket överensstämmer med vad en av 

NO-lärare har beskrivit i resultatdelen att föreläsningar och genomgångar täcker elevers 

behov att förstå texter i ämnet kemi bättre, och hjälper dem att bygga någon slags 

förförståelse för att väcka intresse för innehållet innan elever läser i kemiboken. I detta 

sammanhang beskriver Ollinen (2019,  s.28) att kreativa skrivtavlor (smartboard) är ett av de 

digitala verktygen som används i kemiundervisningen och andra naturvetenskapliga ämnen 

och som har två olika syften i klassrummet. Dels används smartboard för att underlätta 

naturvetenskaplig ämnesdidaktik, dels som arbetsmetod när NO-lärare går igenom teorier. 

Resultatet visar att två av fem NO-lärare har uttryckt att de använder 

Powerpointpresentationer med hjälp av smartboard när de introducerar och förklarar ett nytt 

ämnesinnehåll för elever för att göra kemiundervisningen mer intressant och lockande för 

eleverna. Ollinen (2019, s.27 & 29) har visat i sin studie att digitala verktyg hjälper elever att 

befästa olika begrepp till exempel med hjälp av responssystem för att skapa frågor digitalt 

och engagera elever i kemi och naturvetenskapliga ämnen för att göra undervisningen 

roligare. Resultatet i denna studie har också visat att fyra av fem NO-lärare använder filmer 

som arbetsmetod för att förklara abstrakta teorier och att det är uppskattat av eleverna. 

Dessutom använder dessa lärare filmer dels för att göra kemilektioner mer intressanta, dels 

för variationens syfte. Men en skillnad som resultatet har visat att en av fem NO-lärare har 

gett uttryck att det finns brist på bra korta filmer som gör att hen väljer bort filmer i sin 

kemiundervisning, en lång film kan stjäla elevers uppmärksamhet och gör att lektionstid går 
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förlorad. Ollinen (2019, s.27) anser att digitala verktyg spelar en väsentlig roll i kemi och 

naturvetenskapliga ämnen, och hjälper eleverna att höja sin motivation och inställning för 

dessa ämnen. Detta stämmer väl in med det som NO-lärare har nämnt, de arbetar med olika 

digitala verktyg för att underlätta och göra kemiundervisningen mer lockande och intressant.  

 

Kurtén-Finnäs (2008, s.6) beskriver i sin studie att lärare som undervisar i kemi och andra 

naturvetenskapliga ämnen uttrycker svårigheter med att undervisa utan att genomföra 

systematiska undersökningar i form av laborationer. Resultatet i denna studie visar att 

laborationer är en viktig arbetsmetod för att motivera, engagera, och väcka elevers intresse 

att lära kemi. Samtliga NO-lärare är överens om att elever tycker att laborationer är en 

spännande arbetsmetod i kemiundervisningen. Dessutom synliggör PISA-resultatet från 

2018 att svenska elever lyckas visa förkunskaper inom naturvetenskapliga ämnen och vad 

som skiljer sig från epistemiska uppgifter. I de här proven som PISA mäter noterade man att 

svenska skolan inte uppmärksammar tillräckligt epistemiska uppgifter. För NO-lärare är detta 

resultat viktigt att utveckla, att tänka vidare kring och att utreda. I Lgr11 står det klart uttryckt 

att eleverna ska laborera och experimentera (Skolverket, 2011, s.186).Vilket stärker samtliga 

NO-lärare i resultatdelen är att arbetet med laborationer är av vikt i kemiundervisningen.  

 

Enligt pragmatismen är svårigheter som eleverna möter i abstrakta arbetsmetoder förutsätter 

att undervisning ska utformas på ett varierat sätt, till exempel genom att använda laborativa 

arbetsmetoder för att förklara abstrakta teorier (Säljö, 2017, s.166). Det är snarare i linje med 

Högström et al. (2006, s.54) som hävdar att laborationer ger möjligheter till att befästa 

begrepp, arbeta med nya idéer, åskådliggör fenomen och öka förståelsen för 

naturvetenskapliga ämnen. Resultatet visar att tre av fem NO-lärare i studien är överens om 

att de börjar med teoridelen och sedan bekräftar de teorin med en laboration. Resultatet  visar 

också att två av fem NO-lärare arbetar istället med laborationer på två olika sätt, antigen före 

laborationer för att lätt väcka intresse för begreppen eller efter teori för att befästa och 

upprepa begreppen. Däremot har resultatet visat att två av fem NO-lärare har betonat vikten 

av att börja med teori på grundskolans senare år, eftersom den praktiska delen i kemi börjar 

också bli svårt då elever börjar skriva laborationsrapporter på avancerad nivå och att många 

elever tycker att det är för svårt. Alltså förförståelse som eleverna bygger med den teoretiska 

delen underlättar förståelse för den praktiska delen på grundskolans senare år. 

 

Kritiken mot laborationer tenderar att syftet med laborationer är lärande och inte personlig 

utveckling och att samarbeta med andra, alltså att använda laborationer för sociala mål 

(Högström et al., 2006, s.55). Detta överensstämmer inte med det som resultatet har visat där 

en av fem NO-lärare har förklarat att det sker mycket diskussioner under laborationslektioner 

och på ett helt annat sätt än under teoretiska lektioner. Diskussioner eleverna sinsemellan och 

med lärare under laborationer skapar en arena för reflektion, utvärdering och analys och är 

mer påtagliga.  

 

Det som sociokulturella perspektivet går ut på att barnens samspel med kunniga lärare 

utvecklar och hjälper dem att ta till sig kunskaper och erfarenheter som de inte möter så ofta 

i vardagen (Säljö, 2017, s.169). Resultatet i studien har visat att samtliga NO-lärare är överens 

om att elevers motivation, engagemang och intresse att lära kemi kan stimuleras och väckas 

genom interaktion och kommunikation samt stöttning. Resultatet har visat att samtal, dialog 

och diskussioner motiverar och väcker elevers intresse för ämnet kemi och att detta ämne ger 

utrymme för diskussioner. Lindahl (2003, s.40) har visat i sin studie att interaktion mellan 

lärare och elever är viktig och att eleverna blir mer motiverade av erfarna lärare och aktiva 

metoder som diskussioner, men det är som mest påverkar elevers inställning till NO-
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undervisning är relationen som lärare skapar med eleverna. Detta stämmer överens med vad 

resultatet i denna studie har visat att relationer som lärare bygger med eleverna ger dem 

självförtroende och motiverar dem att lära sig mer. I resultatdelen har en av fem NO-lärare 

beskrivit att interaktion under lektioner är viktig och att använda dialog istället för monolog 

är av vikt för att motivera eleverna att lära kemi. NO-lärare utbyter diskussioner och tankar 

för att motivera elever genom god relation. Anderhag (2014, s.26) har visat i sin studie att 

lärare som lyckas att intressera och engagera elever att lära naturvetenskap betraktas som 

kunniga och kompetenta lärare och att detta har en stark koppling till lärares personlighet att 

stötta eleverna i praktiken. Vilket också en av fem NO-lärare i denna studie har uttryckt att 

intresse väcks och motivation höjs hos eleverna genom diskussioner och genom att visa 

elever att de lär sig. Detta medför att de blir glada och får bättre självförtroende eftersom det 

handlar mycket om att bekräfta det elever kan och visar. 

 

8.2.2 Betydelse av variation i kemiundervisning  
 
Persson och Nilsson (2018, s.79) pekar på att lärare som undervisar på samma sätt hela tiden 

främjar inte elevers lärande och att dessa lektioner upplevs som abstrakta och tråkiga. 

Detta överensstämmer med vad en av fem NO-lärare har beskrivit att undervisning på samma 

sätt hela tiden gör undervisningen enformig och detta tycker eleverna inte är roligt. Därtill 

visar resultatet att en arbetsmetod som upplevs för svår av elever att lära sig på, gör att 

eleverna inte ges chansen att lyckas i sina studier. I läroplanen för grundskolan (Lgr11) 

betonas vikten av lärares skyldighet och ansvar att ge eleverna möjligheter att pröva olika 

arbetssätt och arbetsformer (Skolverket, 2011, s.14). Resultatet har också visat att samtliga 

NO-lärare varierar sin kemiundervisning för att fånga upp så många elever som möjligt 

genom att lära dem på olika sätt. Resultatet visar också att variation av arbetsmetoder är 

viktigt för att behålla motivationen hos eleverna. I resultatet har en skillnad upptäckts. En av 

fem NO-lärare i studien har poängterat att hen varierar undervisning så mycket som det går, 

men inte på en och samma gång då elever blir förvirrade. Och för att eleverna ska förstå 

studietekniken behöver man signalera vilken arbetsmetod man arbetar med i varje lektion.  

 

Dessutom visar resultatet att variation av arbetsmetoder är av vikt eftersom olika elever har 

olika inlärningskanaler. Två av fem NO-lärare hävdar att variation är viktigt eftersom det 

finns elever som har kort koncentration och dessa elever behöver att olika arbetsmetoder 

används under en och samma lektion. Förutom detta visar resultatet att olika elever är duktiga 

på olika sätt. Vissa elever är duktiga på att lyssna och andra på att titta. Medan andra vill lära 

sig genom praktiska moment och att variation ger elever utrymme att visa det de kan på olika 

sätt.  

 

Skolverkets styrdokument (2011, s.186) framhäver de tre förmågor som elever behöver 

utveckla i ämnet kemi och att de stödjer och kompletterar varandra. Till exempel när eleverna 

behöver förklara ett resultat och dra slutsatser i en laborationsrapport när de utför en 

laboration använder de modeller, begrepp och teorier till detta för illustration (Skolverket, 

2018, s.2). Därför bör kemilektioner utformas utifrån dessa tre förmågor och att dessa tre 

förmågor förutsätter en varierad undervisning. Resultatet har visat ett viktigt samband i denna 

studie. Detta samband sammankopplar variation av arbetsmetoder i kemiundervisning med 

de tre förmågorna som elever bör utveckla i ämnet kemi. Resultatet visar att samtliga NO-

lärare läger tonvikten på att eleverna behöver de tre förmågorna för att utveckla sina 

kunskaper i kemi, de behöver laborera, fakta och begrepp som eleverna behöver använda i 

sina förklaringar och ta ställning till och föra resonemang i flera led. Därför är variation av 
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vikt i detta sammanhang. Samtliga NO-lärare är överens om att dessa tre förmågor förutsätter 

att kemilektioner utformas på olika sätt och att fler arbetsmetoder bör användas för att 

utveckla dessa tre förmågor hos eleverna.  

 

9. Slutsatser  
 
Som konstaterats tidigare visar samtliga arbetsmetoder som resultatet i denna studie och som 

NO-lärare använder i kemiundervisningen, att det hjälper eleverna att förstå kemi på olika 

sätt eftersom olika elever har olika intresse, motivation och engagemang att lära sig på. 

Därför uppmärksammas variation i detta ämne för att motivera, intressera och engagera 

eleverna att utveckla sina kunskaper i kemi i både teoretiska och praktiska arbetsmoment. De 

olika teoretiska arbetsmetoder som har framkommit i resultat i studien såsom genomgångar, 

instuderingsfrågor, läsförståelse och arbetsblad hjälper eleverna att möta abstrakta teorier på 

olika sätt och underlättar för dem att befästa och träna på fakta och begrepp på ett varierande 

sätt. Laborationer enligt en del av NO-lärare som har deltagit i denna studie är en 

bekräftelsearbetsmetod för att befästa och upprepa begrepp. Med andra ord att koppla 

samman teori och praktik. Medan andra NO-lärare har belyst vikten av laboration i 

kemiundervisningen och att denna arbetsmetod kan användas på två olika sätt, alltså före 

eller efter teori i tidigare år på grundskolan och helst efter i senare år på grundskolan. 

Dessutom har digitala verktyg stor betydelse i kemiundervisningen genom att använda olika 

digitala verktyg för att göra kemiundervisningen mer intressant och för att motivera och 

engagera eleverna att lära sig med hjälp av olika digitala arbetsmetoder. Resultat har visat att 

digitala verktyg uppfyller en funktion i naturvetenskapliga ämnesdidaktik både vad gäller 

aktiviteter i klassrummet och lärarens utformning av sin undervisning. Digitala verktyg utgör 

en viktig variation i en digitaliserad skola och i det föränderliga samhälle som är konstant 

under ständig utveckling.  

 

Ytterligare mål med variation av arbetsmetoder i kemiundervisning och som resultatet i 

denna studie har visat är att ge elever utrymme att diskutera och uttrycka sina tankar i så väl 

teoretiska lektioner som praktiska (laborationer). Sådana diskussioner och samtal som lärare 

använder i undervisningen väcker elevers intresse och motiverar dem att ta reda på mer 

information på olika sätt för att förstå ett fenomen, begrepp eller modell. Dessutom bör NO-

lärare ta hänsyn till de tre förmågorna som eleverna enligt läroplanen för grundskolan (Lgr 

11) ska utveckla i ämnet kemi när de planerar och utformar sina lektioner och aktiviteter, där 

spelar variation av arbetsmetoder en viktig roll för att motivera, engagera och intressera 

eleverna att lära kemi samt för att undervisningen inte ska upplevas som tråkig eller enformig.  

  
10. Förslag på framtida studier  
 
Detta examensarbete bjuder in läsaren till att förstå variationen mellan motivation, intresse 

och engagemang. De här begreppen visar sig vara mycket effektiva för att få eleven att 

inhämta det som kursplanen i kemi avser. Variation av arbetsmetoder i kemiundervisning 

hjälper eleverna att möta innehållet på olika sätt och ökar deras förståelse för lärande. Många 

elever upplever att kemi är ett abstrakt ämne och därför är variationen viktig för att motivera, 

engagera och väcka elevers intresse för ämnet kemi. Vidare studier med lärarintervjuer och 

elevintervjuer ger djupare förståelse på hur kemiundervisning bör utformas för att göra kemi 

mer intressant och lockande för elever genom variation. Observationer genom att följa 

kemilärare i klassrummet för att se på verkligheten hur variationen av arbetsmetoder sker 

under kemilektioner kan också vara av intresse att studeras vidare.  
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Dessutom betraktas digitala verktyg i ämnet kemi och andra naturvetenskapliga ämnen som 

ett hjälpmedel för att motivera och öka elevers förståelse samt inställning till kemi och andra 

naturvetenskapliga ämnen (Ollinen, 2019, s.27). I studien har samtliga fem lärare beskrivit 

att de använder digitala verktyg som arbetsmetod och att elever uppskattar variationer genom 

att titta på film eller genom att använda ett digitalt läromedel, men fler studier behövs för att 

framhäva vikten av just digitala verktyg och lärares kompetens att hantera olika digitala 

verktyg i undervisning för att väcka intresse i kemi.  

 

Förutom det som resultatet i denna studie har visat att interaktion genom diskussioner stödjer 

elever och motiverar, engagerar samt intresserar dem att lära kemi, har ett mönster upptäckts 

vid datainsamling där elevers inflytande i kemiplanering vad gäller innehåll och arbetsformer 

är också viktigt att studera vidare, till exempel lärarens syn på elevers planering av öppna 

laborationer i kemi. Här behöver svenska skolan inse betydelsen av laboration och 

epistemiska svar liksom att utvecklingen av färdigheten att resonera, förklara, jämföra och 

konstatera hjälper eleverna att utveckla lämpliga förhållningssätt, färdigheter och kunskaper. 
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12. Bilagor  
 

 
 
 
12.1 Informationsbrev 
 
 Information om studie om hur lärares variation av arbetsmetoder kan 
stimulera elevers motivation, intresse och engagemang att lära kemi 
 
Du tillfrågas härmed om medverkande i denna undersökning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar för att stimulera elevers 

motivation, engagemang och intresse att lära kemi i årkurs 7–9. Undersökningen utgör en 

del av mitt examensarbete i kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Högskolan 

Dalarna.Både Skolverkets styrdokument och forskning skildrar vikten av variation av 

arbetsmetoder och dess betydelse för att involvera eleverna i lärprocesser och öka deras 

förståelse för ämnets innehåll, detta medför att undervisningen blir meningsfull, och när 

undervisningen blir meningsfull ökar elevernas motivation och intresse att lära sig mer. 

 Undersökningen kommer att genomföras genom semistrukturerad intervju av fem NO-

lärare i årskurs 7-9. Tid och plats för genomförade av intervjun sker efter övernskommelse. 

Intervjun kommer att spelas via ljudupptagning och beräknas ta ca 30 minuter. Allt 

insamlat material kommer att avidentifieras i konfidentiellts syftet, detta innebär att i 

examensarbete kommer namn på skola och lärare ej nämnas. Både inspelningar och den 

transkriberade texten kommer att makuleras efter att undersökningen är slutförd.  

Ditt medverkande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och 

publiceras i databasen DiVA 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Tack för din medverkan!   
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12.2 Intervjufrågor 
 

 
 
 
 Bakgrundsfrågor: 
 

1. Hur många år har du arbetat som NO-lärare/kemilärare? 

 

2. Vilken utbildning har du? 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Vilka arbetsmetoder använder du när du undervisar kemi i årskurs 7–9? Varför har 

du valt just dessa arbetsmetoder? Är det kopplat till ett visst innehåll?  

2. Kan du beskriva på vilket sätt dina valda arbetsmetoder väcker elevers intresse?   

3. Varför är variation av arbetsmetoder viktig i kemiundervisningen anser du? 

 

4. Vilka arbetsmetoder får enligt dig eleverna mest engagerade i kemiundervisningen?  

 

5. Vilket inflytande har eleverna på planering av undervisningen vad gäller innehåll 

och form/arbetsmetoder 

 

6. Tas elevernas intresse tillvara vid planering av innehåll och vid val av 

arbetsmetoder? Hur? Varför? Varför inte? 

  

7. Hur arbetar du för att din kemiundervisning ska bli elevnära? Hur kopplar du 

abstrakta teorier till elevers vardagsliv?  

 

8. Vilken/Vilka arbetsmetoder är enligt dig mest dominerande i kemiundervisning? 

Varför just dessa arbetsmetoder?  

 

9. Hur arbetar du som kemilärare för att stärka självkänsla och självbild för elever som 

inte visar intresse att lära kemi. Med andra ord elever som har låga motivation att 

lära kemi? Hur möter du som kemilärare dessa elever där de befinner sig?   

 

10. Är det något mer du vill tillägga?  

 


