
 
 
 
 
 
 
 
 

KEMIUTMANINGAR I 
SKOLAN 

– NÅGRA LÄRARE I ÅRSKURS 4-6 SYN PÅ 
KEMIUNDERVISNING 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avancerad nivå 
Pedagogiskt arbete 

 
Emma Petersson 

 
 

2016-LÄR4-6-M05 

 



 

Program: Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 
4-6, 240 hp 
Svensk titel: Kemiutmaningar i skolan – Några lärare i årskurs 4-6 syn på 
kemiundervisning 
Engelsk titel: Chemistry challenges in schools – Some teachers in grade 4-6 view 
on chemistry teaching. 
Utgivningsår: 2016 
Författare: Emma Petersson  
Handledare: Mary-Anne Holfve-Sabel  
Examinator: Helena Bergmann Selander 
Nyckelord: Kemiundervisning, laborationer, lust att lära 
 __________________________________________________________________  
 
Sammanfattning 
Kemi är relativt nytt ämne på mellanstadiet i läroplan och i skola. I kemi förväntas elever få 
möjligheter till att laborera och undersöka olika kemiska fenomen. I studien undersöks vad 
mellanstadielärare anser om ämnet kemi och vad de anser om att laborera med eleverna. Kemi 
är ett ämne som tidigare forskning har visat är svårt för eleverna att ta till sig samt för lärare 
att kunna engagera eleverna till.  
    Syftet med studien var att undersöka vad lärare i årskurs 4-6 anser om ämnet kemi. 
Dessutom undersöktes vad lärare anser om att experimentera/laborera i kemi. 
Frågeställningarna är: 
 

• Hur resonerar lärare kring kemiämnet?   
• Vilka förmågor förutom förståelse av centrala begrepp fokuserar lärare på inom 

kemiämnet?  
• Vilka utmaningar ser lärare med att använda sig av experiment/laborationer i sin 

undervisning?  
 
Till studien har en kvalitativ metod använts i form av semistrukturerade intervjuer. I studien 
deltog fyra verksamma kemilärare på fyra olika skolor. Studien grundar sig i en kognitiv teori 
för att försöka förstå hur lärare arbetar med elevernas inlärning.  
 
Resultatet visade att många av de deltagande lärarna är engagerade och intresserade av ämnet 
kemi. Lärarna anser att kemi är ett intressant ämne där det är roligt och motiverande och 
laborera med eleverna. De ser möjligheter med att kombinera de olika naturvetenskapliga 
ämnena för att kunna hjälpa eleverna flera gånger till att nå kunskapskraven. Däremot anser 
lärarna att kemiämnet ställer högre krav både på deras ämneskunskaper men även på skolans 
utrustning och lokaler. Många av lärarna anser att det är viktigt att eleverna tycker att kemi är 
roligt och att skapa lust för lärande främst utgick ifrån labororationer. Kemiämnet är även 
något som lärarna identifierar som svårt för eleverna att förstå och det är svårt för eleverna att 
ta till sig de abstrakta fenomenen. Det framkom därmed en delning i vad lärarna fokuserar på 
vid undervisningen av kemi. Några anser att det var viktigt för eleverna att kunna hantera 
utrustning och laborera. Medan andra är av den andra åsikten att det är viktigare att diskutera 
kemiska fenomen. Några av lärarna anser att det var viktigt att utgå ifrån elevernas intresse 
och vad som intresserar dem till ämnet och på så sätt kunde lärarna skapa en lust för lärande i 
kemi.  
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INLEDNING   
Studien berör lärare i årskurs 4-6 och hur de arbetar med kemiämnet i skolan. Främst ligger 
fokus på att undersöka vad lärare anser om laborationer i kemiundervisningen samt vilka krav 
kemiämnet ställer på läraren. Studien kommer även att omfatta vilka kunskapskrav som 
lärarna fokuserar på vid elevernas lärande. Även lärares syn på hur de bedömer elevers 
individuella prestationer i ämnet kemi anses relevant och inkluderas därför.   
     Kemiämnet ställer högre krav på lokaler och utrustning än vad många andra ämnen gör. 
Detta kan göra det svårt för lärare i yngre årskurser att undervisa i kemi. Idag är det allt fler 
skolor som har tillgång till naturvetenskap och teknik för alla - teman till sin undervisning i 
naturvetenskap. Dessa teman är framtagna för att lärare ska kunna använda sig av laborationer 
i klassrummet (Skolverket 2012).  
     Broman, Ekborg och Johnels (2011, s. 43) berättar i sin studie att elever inte ser det 
relevanta i ämnet kemi och skapar därmed inte ett intresse kring ämnet. De anser även att 
lärare har svårt att engagera eleverna i ämnet. Skolverket (2012, ss. 7-9) vill med hjälp av 
forskning stödja lärare att se helheter med undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. 
Skolverket skriver att det finns en problematik kring nya styrdokument och lärares agerande i 
klassrummet i förhållande till de naturvetenskapliga ämnena. Många lärare anser att 
styrdokumenten är bra men har däremot svårt att överföra styrdokumentens kunskapskrav till 
verkligheten.  
    
I studien behandlas några lärares åsikter kring kemiämnet. Den här avgränsningen har gjorts 
för att få en bild över vad lärare själva anser om kemiämnet och hur lärare kan påverka sina 
elever. Problematiken för kemiämnet är just nu att försöka motivera och engagera eleverna i 
ämnet. Däremot har jag sällan under min studietid och min verksamhetsförlagda utbildning 
sett att lärare har arbetat enbart med ämnet kemi. Något som jag tidigare uppfattat är att 
laborationer främst används för att elever ska tycka att kemiämnet är intressant. Därför anser 
jag det intressant att undersöka vad lärare egentligen anser om ämnet kemi och hur de 
undervisar i det.  

SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka vad lärare i årskurs 4-6 anser om ämnet kemi. Dessutom 
kommer studien belysa vad några lärare anser om att experimentera/laborera i kemi.   

Frågeställningar 
1. Hur resonerar lärare kring kemiämnet?   
2. Vilka förmågor förutom förståelse av centrala begrepp fokuserar lärare på inom 

kemiämnet?  
3. Vilka utmaningar ser lärare med att använda sig av experiment/laborationer i sin 

undervisning?   
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
Skolverket (2012) berättar om ”Naturvetenskap och teknik för alla” (NTA) vilket är lådor 
fyllda med förberett material med laborationer som ska vara till hjälp för lärare. Lådorna är 
utvecklade vid vetenskapsakademierna KVA (Kungliga Vetenskapsakademin) och IVA 
(Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin). NTA-lådorna har fem huvudsyften:  
 

1. Eleverna får experimentera utefter sina egna frågeställningar 
 

2. Elever och lärare får tillgång till material och hjälp genom en tydlig handlingsplan. 
 
 

3. Lådorna är kompetensutvecklande för lärarna 
 

4. Hjälper lärare till att kontinuerligt kunna utvärdera elevernas lärande  
 
  

5. Lådorna hjälper kommunala skolor att samverka  
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BAKGRUND 
I bakgrunden kommer först kemiämnet att introduceras samt vad tidigare forskning berättar 
om kemiundervisningen. Slutligen beskrivs den teoretiska utgångspunkten för studien.   

Läroplanen  
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, (Skolverket 2015a, s. 
9) står det om skolans värdegrund och uppdrag att skolan ska främja elevernas lärande och 
förbereda sig för kunskaper som de behöver för att leva och verka i samhället. Skolan ska 
även främja lusten att lära genom att stimulera elevers nyfikenhet där de får prova och testa 
egna problem och lösningar. Eleverna ska få möjlighet att arbeta självständigt och 
tillsammans med andra. 
     Angående ämnet Kemi i Lgr 11 (Skolverket 2015, ss. 169) står det bland annat att syftet 
med kemi är att elever ska få söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. 
Det står även att elever ska genom naturvetenskapliga arbetsmetoder utveckla en förståelse 
för kemi. I Skolverkets kommentarer (2015b) till Lgr11 står det att de systematiska 
undersökningarna bidrar till att elever får kunskaper kring att hantera material, formulera 
frågor, värdera resultat och dra slutsatser. De systematiska undersökningarna kan antingen 
vara i form av observationer, experiment eller laborationer. Skolverket beskriver även att 
systematiska undersökningar är en viktig del i ämnet kemi då elever upplever något nytt och 
skapar erfarenheter när de experimenterar. I Lgr11 (ss. 153-176) är kunskapskraven för 
biologi, fysik och kemi mycket lika varandra. I alla tre ämnena ska eleverna bland annat 
diskutera, hantera utrustning, föra dokumentationer, göra informationssökningar och 
formulera frågeställningar. Det som skiljer ämnena åt är att eleverna ska ta till sig kunskap om 
områden som tillhör respektive ämne.  

Kemiundervisning 
Hellberg (1999, s. 8-9) har tagit fram en handbok för lärare i ämnet kemi som främst berör 
kemikaliehantering vid laborationer i skolan. Hellberg menar att det är viktigt att undervisa i 
kemikaliehantering och att elever får lärdom om hur kemikalier hanteras både ur arbetsmiljö- 
och miljösynpunkt. Det eleverna lär sig i skolan och de erfarenheter som lärarna kan hjälpa 
eleverna med, bidrar till deras användning och hantering av kemikalier i vardagen. I skolår 1-
5 antas elever lära sig främst om kemikalier i hemmet och få förståelse för vilka olika 
kemikalier som kan förekomma i hemmen både i mat och i olika rengöringsmedel. I skolår 6-
9 bör fokus främst ligga på att elever får göra kemiska undersökningar och experiment.  
    Enligt arbetsskyddsstyrelsen ställer kemiundervisning vissa krav både på läraren och på 
lokalerna. Det krävs att läraren har en bred kompetens i att hantera hälso-, miljö- och 
brandfarliga ämnen. Läraren bör ha kunskap om hur olika kemiska avfall hanteras och att det 
farliga avfallet sker på ett korrekt sett. För undervisningen med kemikalier ställs det även krav 
på lokaler som används. I en kemisal bör det finnas tillräckligt många dragskåp så att elever 
kan arbeta två och två med kemikalier som är hälsofarliga. Däremot är dragskåp inget som 
behövs vid mindre experiment (Hellberg 1999, ss. 29-30, 61-65).  
 
NTA-lådorna kan ses som stöd till lärare som känner sig osäkra. Lådorna bidrar till struktur 
och kan hjälpa lärare att utveckla sin egen kompetens och självkänsla. Tidigare har NTA-
lådorna fått kritik för att de har varit för styrande men grundarna bakom lådorna menar att 
lärarna själva väljer hur styrda de vill bli av materialet. Oerfarna lärare känner sig mer säkra 
medan erfarna lärare kan välja själv hur mycket stöttning de vill ha från materialet som finns 
och även kan anpassa det till sin elevgrupp. Användandet av NTA varierar då vissa skolor inte 
alls använder dem medan andra använder dem flitigt i sin undervisning. Främst är det i de 
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yngre åldrarna som materialet används. Vid användandet är det viktigt att veta att NTA är ett 
verktyg som ska hjälpa lärare och elever till möjligheter att lära sig och inte förklara 
lösningar. För att få använda sig av lådorna krävs en kort utbildning (Skolverket 2012). 
    Anderhag och Wickman (2006, ss. 1-27) har i en rapport undersökt lärares 
kompetensutveckling för att stödja elevers begrepps- och språkutveckling i samband med 
NTA-lådorna.  I slutsatsen förklaras att lektionerna är uppbyggda på så sätt att läraren börjar 
med att förklara begrepp och diskutera tillvägagångssätt under lektionen. Därefter arbetar 
eleverna två och två medan läraren går runt och pratar med eleverna. Främst hjälper läraren 
eleverna till att diskutera arbetet och om elevgrupperna gör rätt eller fel. Lektionen avslutas 
med en kort diskussion. Lärarna i rapporten berättar att de tycker att NTA-lådorna är bra för 
elevernas språkutveckling både av användandet av nya begrepp och gamla begrepp.  
 
Elfström (2008, ss. 16-17) berättar att hon ser många likheter mellan elevers arbetssätt av 
naturvetenskapen i skolan och den naturvetenskap som forskare undersöker. Många forskare 
har vissa bestämda steg som de följer vid undersökning av ett problem. Det första steget 
innebär att formulera ett problem som forskaren vill ha svar på. Därefter görs observationer av 
fenomen som oftast saknar någon förklaring vilket kan bidra till nyfikenhet. Efter att 
observationer har skapat nyfikenhet produceras en hypotes kring undersökningsområdet där 
olika variabler väljs ut som ska kontrolleras i undersökningen. Därefter testas hypotesen 
genom experiment som för säkerhets skull upprepas för att få ett tillförlitligt resultat. När 
experiment har utförts samlas resultaten ofta i tabeller eller diagram vilka därefter tolkas. Till 
slut drar forskarna en slutsats av det som de har undersökt. Många av dessa steg används idag 
i skolan där elever får undersöka fenomen. En skillnad mellan forskarna och eleverna är att 
forskare samlar in mycket information och data till sina undersökningar och är mer pålästa 
kring olika teorier.  
     Den vanligaste undervisningsformen i kemi är definierad som att elever gör observationer, 
svarar på frågor, arbetar i textböcker och andra informationskällor för att granska det som 
forskare redan har undersökt. Det är viktigare att eleverna får undersöka och utreda moment 
som riktiga forskare för att kunna skapa sig en djupare förståelse samt för att kunna skapa ett 
mer kritiskt tänkande. Det finns en viktig skillnad mellan att arbeta med naturvetenskap och 
lära sig om naturvetenskap. När vetenskapsmän arbetar med naturvetenskap är målet att skapa 
ny kunskap kring området. Däremot när de lär sig om naturvetenskap är målet att förstå redan 
existerande vetenskap. Zhai, Jocs och Than (2014) menar även på att det finns en skillnad 
mellan vad eleverna ska lära sig i undervisningen och på vilket sätt eleverna tar till sig 
kunskapen (Zhai, Jocz & Tan 2014, ss. 553-576).  
 
Elever ska få möjligheten till att bli aktiva och kunna föra naturvetenskapliga resonemang i 
olika diskussioner som rör problematiken inom naturvetenskapen (Zhai, Jocz & Tan 2014, ss. 
553-576). Inom naturvetenskapen är det centralt att elever får undersöka, testa och ställa 
hypoteser till olika fenomen i naturen. Detta diskuteras för att kunna efterlikna vetenskapliga 
undersökningar så mycket som möjligt. Dock menar Högström, Ottander & Benckert (2010, 
ss. 80-91) att det är sällan eleverna får utgå ifrån sina egna frågor eller funderingar när de ska 
genomföra enkla undersökningar. Detta beror oftast på brist på resurser eller kompetenser hos 
lärarna. Vid inlärning av kemi är det betydelsefullt att låta elever diskutera och samtala kring 
olika kemiska fenomen. Genom att låta eleverna diskutera i små grupper kan det bidra till att 
eleverna kan hjälpas åt att förklara, ställa frågor och lösa problem. Det kan hjälpa eleverna att 
diskutera enskilda idéer samtidigt som de hjälps åt att ge feedback på varandras förslag. 
Eleverna kan därmed utveckla en metakognitiv förmåga som underlättar för dem att få en 
bättre förståelse för kemin. För att elever ska kunna befästa dessa kunskaper och ta till sig nya 
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krävs det en lärare med goda kunskaper i ämnet som kan ge elever välstrukturerade 
aktiviteter. Det krävs även ett engagemang från eleverna (Repice et al. 2016, ss. 1-14).  

Laborationer i undervisningen 
Det finns främst tre aspekter bakom användandet av laborationer i undervisningen. Den första 
aspekten är att laborationer kan bidra till att elever lär sig olika begrepp, modeller och 
fenomen. Den andra aspekten är att laborationer kan väcka elevers intresse för 
naturvetenskapen och genom laborationerna använda sig av flera sinnen (Högström, Ottander 
& Benckert 2010, ss. 80-91). Laborationer kan bland annat användas som en introduktion där 
tankar och reflektioner väcks hos eleverna vilket kan bidra till intresse och nyfikenhet (Berg, 
Löfgren & Eriksson 2007, ss. 146-162). Den sista aspekten forskarna lyfter är att elever tränar 
färdighet i att använda sig av utrustning som bland annat brännare och mätinstrument. Detta 
kan hjälpa eleverna till att skapa en mer laborationsvana (Högström, Ottander & Benckert 
2010, ss. 80-91). Högström, Ottander och Benckert (2006, ss. 54-60) har i sin studie 
undersökt vilka mål som lärare arbetar mot i det laborativa arbetet. Målet var att försöka 
utveckla elevers förståelse för begrepp, kunna reflektera, anknyta till vardag, träna färdigheter 
samt att intressera eleverna. Det mest framträdande i studien var att lärarnas mål med 
laborationer var att eleverna skulle skapa kognitiva kunskaper samt att de skulle få möjlighet 
till att skapa motivation till ämnet. Däremot lyfter forskarna i sin studie att det är viktigt att 
elever får en möjlighet till reflektion då laborativt arbete inte skapar kunskap av sig själv utan 
kräver någon form av reflektion.  
 
Laborationer i kemiundervisningen kan definieras till där elever observerar eller använder sig 
av material. Det kan innebära en variation där antingen laborationerna är genomförda av 
läraren, detaljstyrda eller styrda av eleverna själva (Lewthwaite 2014, ss. 35-46). Genom att 
låta elever i en tidig ålder får beskriva och undersöka kemin med egna ord och bilder kan ha 
en positiv inverkan på elevers attityder och skapa ett större engagemang för naturvetenskapen. 
Det är viktigt att lärare inte korrigerar eller hindrar elevers egen utforskning (Berg, Löfgren & 
Eriksson 2007, ss. 146-162). Då laborationer är lärarstyrda och främst för en interaktion 
mellan lärare och elever menar Lewthwaite (2014, ss. 35-46) att det kan bidra till en mycket 
liten utveckling i elevernas kognitiva förmågor. Likaså när elever får arbeta med detaljstyrda 
laborationer blir den kognitiva utmaningen allt lägre. Däremot blir interaktionen mellan elever 
allt större. När eleverna blir uppmanade till att själva försöka undersöka via uppdrag från 
läraren blir den kognitiva ansträngningen allt högre. Eleverna får möjlighet att själva ställa 
hypoteser, undersöka och dra egna slutsatser till uppgiften. Berg Löfgren och Eriksson (2007, 
ss. 146-162) beskriver en nackdel med att låta elever undersöka på egen hand kan innebära att 
elever ibland ställer upp orimliga hypoteser. Trots att eleverna får arbeta med olika begrepp, 
skriva, diskutera och laborera självständigt är det inte säkert att eleverna utvecklar en 
förståelse för området. Det kan bero på att eleverna inte använder sig av någon teori som 
grund för tillvägagångssättet. Eleven har utan kunskaper gissat sig till vad som kommer ske 
och går därmed miste om viktig kunskap. En annan problematik som uppstår vid laborationer 
är att många lärare endast diskuterar med eleverna vad de har upplevt istället för varför saker 
sker. Därmed uteblir förståelse för varför ett visst fenomen uppstår. 

Elevers och lärares attityder till kemiämnet   
Många elever upplever att de naturvetenskapliga-lektionerna främst går ut på att lyssna på 
läraren, skriva av från tavlan och genomföra detaljstyrda laborationer (Lindahl 2003, ss. 31-
34, 41, 230-232, 239). I tidigare undersökningar framkom det att många av eleverna ansåg att 
lektionerna oftast är lärarstyrda men att de tyckte att det var bra. Eleverna ansåg det även var 
bra och lärorikt att laborera samt att diskutera både med läraren och klasskamrater. När 
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eleverna fick arbeta i textböcker och arbeta självständigt ansåg eleverna att den här metoden 
var minst effektiv men att de fortfarande lärde sig mycket (Broman, Ekborg & Johnels 2011, 
ss. 43-51). 
      Elever i tidigare studier har uttryckt att de anser att lärarna i de naturvetenskapliga ämnena 
inte alls är lika engagerade i sin undervisning som lärare i andra ämnen (Lindahl 2003, ss. 31-
34, 41, 230-232, 239). Inom kemin ansåg elever att vissa områden är svårare och mindre 
intressanta än andra. I en studie av Broman, Ekborg och Johnels (2011, ss. 43-51) visade det 
sig att de områden som eleverna ansåg var minst intressanta var även de områden som lärarna 
ansåg var svårast att undervisa i. Elever anser att olika områden i kemiämnet inte är relevanta 
och de har svårt att koppla samman teorin i kemiämnet till vardagen. Detta kan bidra till att 
elever tappar intresset och att detta är något som förekommer i större delar av världen 
(Broman, Ekborg & Johnels 2011, ss. 43-51).  Forskare lyfter att det är viktigt att finna 
elevernas intresse för kemiämnet och vända sig till det som elever tycker är roligt. Elever är 
främst intresserade av att experimentera själva och tycker att det är roligt. Däremot finns det 
en osäkerhet bland lärare att använda sig av laborationer då elever går miste om syftet med 
laborationerna (Lindahl 2003, ss. 31-34, 41, 230-232, 239). 
 
En synpunkt som lärare berättar om i Högström, Ottander och Benckert (2010, ss. 80-91) 
studie är att det kan vara svårt att laborera med stora grupper. Det beror främst på att det är 
svårt att hinna med att hjälpa, samtala och förklara för alla elever. Det framkom att lärarna i 
studien vill ha tid till att kunna förklara syftet med laborationerna då detta hjälper eleverna till 
att reflektera över resultatet. De menar även att eleverna ska få en möjlighet att kunna 
muntligt reflektera över sina erfarenheter och sina resultat tillsammans med resten av klassen. 
Lärarna i studien beskriver att inom kemin är det många abstrakta begrepp som är svåra att 
förklara för eleverna och att det är svårt för både elever och lärare att koppla samman teori 
med praktik.  
     Zhai, Jocz och Tan (2014, ss. 553-576) beskriver att många elever tycker att kemi är farligt 
att arbeta med och nämner därmed att många elever avstår från att vilja arbeta med det i 
framtiden. I kemiämnet används kemikalier som gör att lärare använder sig främst av styrda 
lektioner för att undvika risker. Lärare påpekar i studier att kemi är ett praktiskt ämne och att 
elever ska få använda sig av praktiskt material för att ta till sig kunskaper om kemiämnet. 
Däremot anser lärare att elever inte behöver någon färdighetsträning i hantering av utrustning 
(Högström, Ottander & Benckert 2010, ss. 80-91).   

Lärares ämneskunskaper i kemi 
Broman, Ekborg och Johnels (2011, ss. 43-51) berättar att det är av stor vikt att lärare inom 
kemiämnet har stor kompetens och har en bred kunskap kring kemiska fenomen och teorier 
för att kunna undervisa kring alla olika områden i kemin. Högström, Ottander och Benckert 
(2010, ss. 80-91) menar på att det är väsentligt vid laborationstillfällen att lärare diskuterar, 
förklarar och ställer frågor till eleverna så att de förstår syftet med laborationerna. Det är 
genom interaktionen och kommunikationen som läraren förklarar för eleverna vad som händer 
under laborationen och därmed kan hjälpa eleverna till att utveckla sitt eget tänkande 
samtidigt som det hjälper eleverna att förstå vad som är viktigt att lära sig. Berg, Löfgren och 
Eriksson (2007, ss. 146-162) påpekar att det är viktigt vid laborationstillfällen att skapa en 
interaktion mellan lärare, elever och laborationsutrustningen då endast laborationen inte ger 
eleverna något lärande. Zhai, Jocz och Tan (2014, ss. 553-576) berättar att lärarens roll i 
undervisningen måste ändras från att förmedla kunskapsinnehållet för undersökningarna till 
att istället fokusera på elevernas inlärning av begrepp. Läraren i klassrummet måste även 
fokusera på att lyfta elevers frågor och funderingar kring områden och även förklaringar som 
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beskriver kemiska resonemang. Aktiviteterna i klassrummet bör vara mer elevcentrerade där 
läraren finns som stöttning och en ledande roll till att förklara abstrakta kemiska fenomen.  

Lust för lärande 
Kullberg (2004, ss. 25-26, 31) beskriver att ett positivt förhållningssätt är en väsentlig del av 
lärandet. Då elever producerar positiva tankar motverkas tillväxten av stresshormoner i 
hjärnan. Då elever får ingå i en lärande miljö med positiva förhållningssätt kan de skapa 
självtro och en lust till att lära. Definitionen för lusten att lära är enligt Kullberg följande:  
 

Den som känner lust för att lära har en inre positiv drivkraft och 
känner tillit till sin förmåga att på egen hand och tillsammans med 
andra söka ny kunskap, som är betydelsefull både för individens 
utveckling och för samhällets behov.  

(Kullberg 2004, s. 31) 
 

Kullberg (2004) berättar vidare att lärare ska skapa ett lustfyllt lärande genom att se till 
elevers olikheter och därtill ta del av alla elevers förförståelse, intresse, deras olika sätt att lära 
samt deras olika förväntningar. En lärare ska sträva efter att hjälpa eleverna till 
självständighet och vilja att ta till egen kunskap. Genom att ta reda på elevers förförståelse 
skapar läraren sig en bild över elevers kognitiva och metakognitiva förmåga. Detta är en 
viktig del för att elever ska kunna ta till sig och utveckla ny kunskap.  Här menar Kullberg på 
att det finns en problematik kring att det är svårt att ta reda på varje elevs kognitiva utveckling 
och hur lärare ska arbeta för att hjälpa alla elever. Hon berättar att det ska ske en ständigt 
pågående process mellan introduktion, presentation, eget arbete och värderingar. Däremellan 
ska det finnas möjlighet till reflektioner. Det är introduktionen av ett ämnesområde som 
främst ska skapa ett lustfyllt lärande i form av förförståelse för området, den ska skapa en 
tankegång för eleverna. Presentationen av ett tema kan därefter vara variationer av 
föreläsningar, film och frågeställningar och ska uppmuntra eleverna till att delta och intressera 
sig för området.  Därefter ska elever få en möjlighet till att arbeta på egen hand antingen 
enskilt eller i grupp med andra. Övningarna kan se olika ut beroende på området. Slutligen är 
det viktigt att elever reflekterar och utvärderar över själva lärandeområdet. Det är viktigt att 
låta eleverna fokusera på sitt eget lärande (ss. 75-77). 
 
För att skapa en lust för lärandet spelar läraren en viktig roll. Enligt Kullberg (2004, s. 112-
114) finns det en mängd förhållningssätt till hur en lärare bör agera i ett klassrum. En lärares 
förhållningssätt i ett klassrum sätter även standarden för elevernas förhållningssätt. En lärare 
ska bland annat vara glad, positiv, kunna sitt undervisningsområde, förklara så att man förstår, 
kunna inspirera och kunna engagera sig i varje elev. Det viktigaste av dessa parter är att 
läraren intar ett positivt förhållningssätt och motverkar en negativ inställning till undervisning 
och lärande.  
     Holfve-Sabel (2014, ss. 1536-1555) berättar i sin artikel om olika faktorer som kan 
påverka elevers välmående i klassrummet. Elevernas välmående hänger oftast samman med 
deras engagemang i undervisningen och baseras på tre faktorer: elevernas inlärning, 
interaktionen mellan eleverna och relationen till läraren.  I studien framkom det att lärare 
måste finna en balans mellan att kunna ge elever frihet i undervisningen samtidigt som de ska 
upprätthålla disciplin samtidigt som Holfve-Sabel berättar att det är viktigt för elevernas 
inlärning att skapa en relation mellan eleverna och mellan läraren och eleverna. Elevernas 
välmående och engagemang till inlärning enligt Holfve-Sabel är oftast kopplat till 
klassrumsklimatet och hur elever och lärare är mot varandra. Hon menar även att det är viktigt 
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att lärare fokuserar på att skapa en trygg miljö där elever trivs både med klasskamrater och 
lärare.  
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  
För denna studie har en kognitiv lärandeteori valts i förhållande till de naturvetenskapliga 
ämnena. Den teoretiska utgångspunkten hjälper till att skapa en förståelse kring hur lärare 
arbetar med kemi och hur de vill att elever tar till sig kunskap.  

Kognitiv teori  
Inom kognitivismen har Jean Piaget varit en framgångsrik forskare. Hans teori är inte helt 
enkel att kortfattat redogöra för men delar av hans teori kommer att ingå i den här studien. 
Piagets forskning utgår deras ifrån barns tänkande. Han intresserade sig främst hur barn 
kommer fram till svar och hur deras kunskap byggs upp. Den bakomliggande faktorn i Piagets 
teori ligger i barns olika utveckling. Alla människor strävar mot ekvilibrium som innebär att 
varje individ förstår sin omgivning och att varje individ förstår hur man agerar i sin 
omgivning. För att uppnå ekvilibrium behövs en kognitiv anpassning som kallas för 
adaptation. Piaget menar att det finns två olika termer inom adaptation, den ena är 
assimilation och den andra ackommodation. Assimilation innebär att barn lär sig genom egna 
erfarenheter och därmed utvecklar en större kognitiv förmåga. Tidigare erfarenheter kopplas 
samman med nya. Exempelvis vid ett laborationstillfälle använder sig elever av gamla 
erfarenheter för att kunna ta till sig nya. Vid ackommodation förändras ett barns sätt att tänka 
genom erfarenheter som barnet upplever. Vid en ackommodation uppstår en kognitiv konflikt 
som ställer krav på individen att ändra sitt tänkande för att förstå sin omvärld (Säljö 2012, ss. 
164-167). 
 
Kamii (1976, ss. 181-195) framhåller de grundläggande pedagogiska principerna i Piagets 
teori. Hon framhåller att enligt Piaget måste inlärningen vara del av en aktiv process där 
kunskap utvecklas inombords. Vidare framför Kamii att undervisningen utgår från att lärare 
förklarar för elever vad som ska undersökas och därefter gör elever upptäckter om det som 
läraren vill att de ska upptäcka. Här menar Piaget att det är viktigt att elever får undersöka på 
egen hand och kunna ställa egna frågor som ger eleven egna svar på en undersökning. Piaget 
hävdar att elever måste få en möjlighet att vara en del av vetenskapen och uppfinna istället för 
att endast ta del av vetenskapens resultat. Säljö (2000, ss. 62-63) berättar att enligt Piagets 
mening ska elevernas inlärning vara självstyrande. De ska få en möjlighet att formulera egna 
frågor och erfara upplevelser på egen hand som därtill ger kunskap. Detta ska ske utan att 
någon vuxen ingriper. En annan pedagogisk princip som Kamii (1973) förklarar är att elever 
lär sig dels i ett samspel med andra elever men även ett samspel med en vuxen behövs för att 
kunna ta till sig ny kunskap. Läraren ska hjälpa elever till självständighet och 
samarbetsvillighet. Lärarens uppgift för elevernas lärande är att hjälpa dem att göra nya 
erfarenheter och ny kunskap genom att styra deras upplevelser. Lärare ska därmed erbjuda 
elever förutsättningar för att upptäcka och uppleva istället för att ge ett konkret svar. Kamii 
menar att det är utmanande för lärare att arbeta utifrån en kognitiv teori då läraren ständigt bör 
utvärdera elevers utvecklingsfas och deras kognitiva nivå.  
 
Inom den kognitiva teorin formuleras motivation i både inre och yttre. Det är den inre 
motivationen som påverkar våra beslut och vårt agerande. Den inre motivationen styrs till 
största del av våra levnadsregler och trossystem och utvecklas tidigt i vår barndom. Dessa 
levnadsregler ställs samman i olika scheman (Juhela 1994, s. 61). Piaget (2008, ss. 8-9) 
beskriver att ett barns tankar och funderingar utvecklas i olika stadier och därmed placeras i 
olika scheman. Det är tillsammans i en människas omgivning och umgänge som ett 
beteendemönster kan utvecklas och ändras. Beroende på människans mognad, tidigare 
upplevelser och intelligens utvecklas scheman och beteendemönster i olika faser. Juhela 
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(1994, ss. 62-63) beskriver att motivation inom den kognitiva teorin kan utvecklas främst 
genom att följa vissa kriterier. Först och främst är det viktigt att kunna förstå och identifiera 
problemet. Därefter sätta upp mål och därmed realistiska mål för lösningen. Sedan är det 
viktigt att ta små steg framåt. Det är bättre att ta små steg framåt till helheten istället för att 
försöka lösa problemet på en och samma gång. Slutligen är det viktigt att sätta upp en konkret 
tidsplan för målet och ständigt ge feedback för arbetet.   
 
Lärarens roll inom det kognitiva är att försöka utveckla ett självständigt förhållningssätt för 
eleverna där de får i samband med upplevelser ta till sig nya erfarenheter. Det är genom dessa 
upplevelser som elever kan ändra sitt tänkande och skapa ny kunskap genom adaptation. 
Lärarens roll är även att styra eleverna till ny kunskap och låta eleverna upptäcka själva. Det 
kognitiva synsättet bygger på att försöka få eleverna till självstyrande där de besitter en 
förmåga till att självständigt formulera frågor och funderingar. För att eleverna ska kunna ta 
till sig ny kunskap ligger fokus på att försöka finna elevernas inre motivation. 
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METOD  
För att kunna undersöka vad lärare anser om att använda sig av laborationer i sin undervisning 
och hur de anpassar sin undervisning till läroplanens mål valdes en kvalitativ metod. En 
kvalitativ intervju utmärker sig genom det samtal som uppstår mellan olika parter och kan 
skifta beroende på relation och samtalet mellan parterna (Widerberg 2002, s. 16). Enligt Trost 
(2005, ss. 7, 13-14) är syftet avgörande för valet av metod. En kvalitativ intervju är lämpad i 
studier då målet är att försöka förstå hur människor resonerar eller för att se olika 
handlingsmönster. En kvalitativ intervju utmärks genom att ställa enkla och raka frågor som 
ger innehållsrika och flerdelade svar. Kvale och Brinkmann (2009, ss. 40-41, 150) beskriver 
att en enkel inledande fråga kan ge ett utförligt och berättande svar. Den inledande frågan 
lägger därefter utgångspunkten för resten av samtalet.  

Semistrukturerad intervju 
Till studien användes en semistrukturerad intervju som definieras av att forskaren följer en 
intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguiden är på förhand utformad efter huvudfrågor och 
teman utefter det forskningsområde som är valt. En semistrukturerad intervju kan ge tillfälle 
till avvikelser vilket innebär att forskaren inte behöver följa intervjuguiden strikt utan kan 
avvika från frågorna då intervjupersonen lyfter något intressant. Det kan även innebära att 
forskaren kan ställa följdfrågor till huvudfrågorna då intervjupersonen inte har gett utvecklade 
svar. I den semistrukturerade intervjun är det vanligt att använda sig av både hur-frågor och 
varför-frågor (Justesen & Mik-Meyer 2011, ss. 46-47). Kvale och Brinkmann (2009, ss. 146-
147) skiljer på tematiska frågor och dynamiska frågor. De tematiska frågorna hjälper 
forskaren att fokusera på vad som ska undersökas i förhållande till både forskningsämnet och 
till analysdelen. De tematiska frågorna kan bidra till att få spontana beskrivningar av 
intervjupersonen. De dynamiska frågorna bidrar till intervjuns hur och kan ge ett bättre flyt i 
samtalet där intervjupersonen får möjlighet att berätta om sina erfarenheter. Dynamiska frågor 
ska vara kopplade till intervjupersonens vardag och de ska vara korta, lätta att förstå och bidra 
till ett naturligt samtal.  
     Till studien användes fem huvudområden i intervjuguiden: Inledande frågor, mål och 
förståelse, lustfyllt lärande, gömma undan och intresse och engagemang. De inledande 
frågorna skulle underlätta för deltagaren att försöka förklara allmänt om kemiundervisningen. 
De frågor som berör mål och förståelse berör läroplanen och vad lärarna anser är det 
viktigaste att arbeta med inom kemiämnet. Lustfyllt lärande fokuserar på att ta reda på om 
lärarna anser det viktigt att eleverna har roligt när de arbetar med kemi och hur lärarna arbetar 
för att motivera och engagera sina elever i kemiämnet. Gömma undan – frågorna behandlar 
vilka möjligheter/svårigheter lärarna ser med kemiämnet och om de anser att kemiämnet 
ställer högre krav på deras ämneskunskaper än andra ämnen. Det sista huvudområdet i 
intervjuguiden fokuserar på lärarnas eget intresse i kemiämnet och om de anser själva att de 
tycker det är intressant att arbeta med kemi och labororationer i skolan.   

Urval 
I studien ingår fyra verksamma NO-lärare i årskurs 4-6. Lärarna arbetar på fyra olika F-6 
skolor i en liten ort. Lärarna som är utvalda arbetar samtliga med NTA-lådor vilket är 
gemensamt för alla skolor i kommunen. Vid kvalitativa studier berättar Trost (2005, s. 123) 
att det är vanligt att förhålla sig till få intervjuer då mängden data kan bli för stor att hantera. 
Kvale och Brinkmann (2009, ss. 129-130) beskriver vidare att vid stort antal intervjupersoner 
blir det svårt att göra en djupare tolkning av det insamlade materialet. Däremot om det är för 
få medverkande i studien blir det desto svårare att få ut något resultat. Antalet intervjuer beror 
helt på studiens syfte. Kvale och Brinkmann (2009) menar även på att tiden bestämmer antalet 
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intervjuer. Till studien valdes fyra lärare då det är ett rimligt antal i förhållandet till studiens 
tid samt att det insamlade materialet inte skulle bli allt för stort att hantera. De fyra lärarna 
som deltog i studien har fått fiktiva namn: Karin, Kajsa, Jessica och Lina.  

Genomförande 
Innan genomförandet av intervjuerna kontaktades de medverkande via mail där de fick 
tillgång till information (se bilaga 1) kring studiens syfte. Därefter kunde fyra intervjuer bokas 
in. Intervjuerna genomfördes på de deltagande lärarnas skolor och i grupprum. Alla lärare 
blev tillfrågade om det gick bra att spela in intervjun. Detta godkändes av alla deltagarna och 
inspelningarna skedde genom en bandspelare. Trost (2005, ss. 54-55) lyfter att det är viktigt 
att få godkännande från deltagarna och acceptera ett nej då många inte vill bli inspelade på 
band. En fördel med att använda sig av inspelning är att det går att lyssna om och om igen på 
intervjun och notera viktig information i efterhand. Kvale och Brinkmann (2009, s. 194) 
berättar att ljudinspelningar kan bidra till en större frihet i samtalet och intervjuaren kan 
koncentrera sig på de valda ämnesområdena. Under intervjun användes en intervjuguide (se 
bilaga 2.) som hjälp till att föra intervjun. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 154) är det en 
fördel att kunna vara en aktiv lyssnare och kunna lyssna på det som sägs och därtill ställa 
viktiga följdfrågor. Varje intervjuresultat såg annorlunda ut beroende på svaren från de 
deltagande och tidsspannet för intervjuerna varierade mellan 10 till 30 minuter.  
  
Efter varje intervjutillfälle översattes intervjuerna till skrift. Sammanlagt har 15 sidor 
transkribering gjorts. Transkriberingarna gjordes så ordagrant som möjligt för att skapa en 
klar bild över intervjun. Att översätta det muntliga till skriftspråk menar Kvale och 
Brinkmann (2009, ss. 193-197) inte alltid är så lätt. Det ställer krav på både tid och energi på 
intervjuaren. Det är syftet med undersökningen som bestämmer hur mycket som ska 
transkriberas. Det är ett val som forskaren gör hur mycket som är väsentligt för studien. 
Genom att själv skriva ut sina transkriberingar lär sig intervjuaren mycket om sin egen 
intervjustil och detaljer om intervjun. Till studien valdes att allt material från intervjuerna 
transkriberades då mycket av det som framkom vid intervjutillfällena var relevant för studiens 
ändamål. Däremot gjordes borttagning av material vid analysen.   

Giltighet och tillförlitlighet 
Giltighet vid en kvalitativ studie innebär att det som studien utmärker sig för att undersöka är 
även det som blir undersökt. Innehållsgiltighet i en studie innebär att begrepp och uttryck som 
har undersökts sedan tidigare ligger till grund för studien och dessa begrepp och uttryck kan 
sedan översättas och formulera intervjufrågor. Med hjälp av dessa intervjufrågor kan en 
önskad mätning göras som är kopplad till syftet med studien. För att få en bättre 
innehållsgiltighet är det ett bra förhållningsätt att låta någon utomstående som är insatt i syftet 
få ge feedback på frågorna (Patel & Davidsson 2011, ss. 102-103). I studien är det 
handledaren som har sett över intervjufrågorna och kontrollerat att de stämmer överens med 
studien innan intervjutillfällena. Till studien har en bakgrund utformas utefter forskning och 
litteratur och därefter har intervjufrågorna utformas för att få en röd tråd genom hela arbetet 
och för att säkerställa en högre giltighet i studien.   
 
En tillförlitlig studie innebär en mätning av hur trovärdig studien är. Som forskare måste du 
kunna bevisa för andra att din studie är trovärdig och att den insamlade data är införskaffat på 
ett seriöst sätt (Trost 2005, ss. 113-114). Bell (2000, s. 89) berättar att en tillförlitlig studie 
visar på samma resultat vid olika moment. Liksom Trost (2005) menar även Patel och 
Davidsson (2011, ss. 103-104) att det finns flera faktorer som påverkar en studies 
tillförlitlighet. De menar på att de finns faktorer som vi kan påverka och faktorer som är 
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mindre lätta att påverka. Trost (2005, ss. 114-115) lyfter fram att vid ett intervjutillfälle måste 
forskaren vara objektiv och inte påverka intervjupersonen i sina åsikter då det är 
intervjupersonens åsikter som studien är intresserad av. Vid intervjutillfället ställdes neutrala 
frågor till deltagarna för att inte påverka svar.  

Etik  
I forskningsstudier är det viktigt att ta hänsyn till forskningsetiska regler för att kunna 
upprätthålla en studie med god kvalité och där de medverkandes värderingar behandlas med 
respekt (Hermerén 2011, ss. 10, 16). För att upprätthålla detta utgår den här studien ifrån olika 
etiska krav som finns för att uppnå en god forskningssed. I studien har tidigare forskning 
använts för att kunna förklara och bygga vidare på tidigare forskares resultat och idéer kring 
forskningsområdet. Vid användning av tidigare forskning är det viktigt att delge vem som har 
gjort vad sedan tidigare (2011, ss. 108-109).  
 
Vetenskapsrådet (2002, ss. 6-16) lyfter fyra grundprinciper för forskningsetik: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Lärarna i 
studien har informerats om studiens förhållningssätt till de forskningsetiska principerna via 
mail och samtal. Informationskravet innebär att forskaren delge tydligt vilket syfte och vilken 
ny kunskap studien kommer att behandla. Deltagarna i studien ska delges information kring 
studien och att deras deltagande är frivillig och att de har rätt till att avbryta sin medverkan 
när de vill. Deltagarna i studien bör även informeras om att den data som samlas in endast 
kommer att användas till forskning. Den här informationen har delgetts i ett informationsbrev 
(se bilaga 1) som delats ut i samband med förfrågan om medverkan. Innan intervjuerna 
startade blev deltagarna återigen informerade om studien och dess syfte. Samtyckeskravet 
innebär att forskaren ska ta hänsyn till deltagarnas samtycke till studien. Om en deltagare vill 
avbryta intervjun ska hon/han få möjlighet till detta. Forskaren har i sin tur möjlighet till att 
motivera sin deltagare till att fortsätta men får inte tvinga någon att delta. Deltagarna blev dels 
informerade i informationsbrevet samt vid intervjutillfället att de hade en möjlighet till att 
avbryta sin medverkan i vilket skede som helst. Konfidentialitetskravet handlar om att 
deltagarna i studien behandlas under sekretess och att avrapportering sker i den utsträckning 
som omöjliggör identifiering av enskilda individer. I studien används fingerade namn på de 
deltagande. Den sista principen, nyttjandekravet, innebär att den insamlade materialet endast 
kommer att användas till forskningsområdet. Detta var även något som deltagarna blev 
informerade om redan i informationsbrevet.   

Analys 
Vid ett analysarbete är det centralt att skapa mening med en mängd data. Det är väsentligt att 
utgå ifrån studiens syfte och kunna identifiera det som är viktigt för studiens ändamål (Fejes 
& Thornberg 2009, s. 32) När transkriberingarna var färdiga gavs varje intervjudeltagare en 
egen färg för att enkelt kunna urskilja vem som har sagt vad. Därefter skrevs 
transkriberingarna ut för att kunna dela in svaren i olika kategorier. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2009, ss. 219-221) bidrar kategoriseringar till att sortera upp och överblicka 
utskrifter och därmed kunna jämföra svaren med varandra. Från intervjuerna delades svaren in 
i de kategorier: Kemiundervisning, Mål och förståelse, lust för lärande och ämneskunskaper 
och lärarens roll. Kvale och Brinkmann påpekar att det är viktigt att kategoriseringen av 
intervjufrågorna sker innan intervjutillfället för att säkert kunna i efterhand kategorisera 
svaren.  
     Därefter kunde citat från intervjuerna jämföras och delas in i ytterligare några 
underkategorier. Dessa markerades med överstrykningspennor i olika färger för att enkelt 
kunna se vilket av de utplockade citaten som hörde till vilken kategori. Kemiundervisningen 
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indelades i tre olika kategorier: Lärares undervisningsform, NTA-lådor och Svårigheter och 
möjligheter med kemiundervisningen. Mål och förståelse delades in i fyra underkategorier: 
Viktigt inom kemiämnet, Kunskapskraven, bedömning av elevers individuella prestationer 
och vikten av förståelsen. Lustfyllt lärande delades in i två underkategorier: Motivera eleverna 
och vikten av lustfyllt lärande. Slutligen delades ämneskunskaper och lärarens roll in i tre 
kategorier: vikten av ämneskunskaper, lärarens roll och lärarnas eget intresse till kemi. 
 
När kategorisering av intervjuerna genomförts började arbetet med att tolka materialet. Att 
tolka ett material innebär att forskaren går in djupare i texterna (Fejes & Thornberg 2009, s. 
33). Det kan innebära vissa svårigheter att tolka ett material och det är viktigt att hela tiden 
begrunda vad det är som ska tolkas (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 227-228). Till den här 
studien är det endast jag som kan tolka materialet och därmed blir det endast min tolkning av 
materialet som framförs. Kvale och Brinkmann menar att samma material kan tolkas på olika 
sätt utifrån vem det är som tolkar materialet. I analysprocessen har fokus främst varit på att 
försöka förstå meningen med respondenternas uttalanden. Enligt Trost (2005, s. 130) är det 
viktigt att inte försöka läsa mellan raderna utan ställa sig in i den intervjuades logik. Det 
handlar inte om att döma eller bedöma någons uttalande utan att skapa en förståelse för 
materialet. I tolkningen av materialet har ett förhållningssätt antagits i förhållande till studiens 
teoretiska utgångspunkt, det vill säga en granskning av hur lärarna förhåller sig till ett 
kognitivt perspektiv i sin undervisning. Tolkningen har utformats genom att försöka förstå 
lärares förhållningssätt gentemot den teori som används. Genom tolkning har ett resultat 
framkommit under de kategorier som tidigare nämnts.      
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RESULTAT 
Följande resultat är indelat i fyra olika underkategorier som förklarar vad lärare anser om 
kemiämnet och hur de arbetar med kemi i sin undervisning. I studien framkom det att lärare 
arbetar med kemi på ett både likartat sätt men även olikt sätt. 

Kemiundervisning 
Lärarna i studien utgår ifrån lite olika delar när de undervisar i kemi. Något som var 
gemensamt för två av lärarna är att de främst vill utgå ifrån eleverna och vad som intresserar 
dem. Karin berättar att hon börjar oftast ett område med att ställa en fråga eller visar en film 
för eleverna. Hon förklarar att hon har en tanke från början vad det är som eleverna ska lära 
sig men att eleverna får vara med och påverka vad de ska fortsätta att undersöka och lära sig 
om. Kajsa menar att det beror på vilket område hon ska arbeta med men försöker att utgå 
mycket från eleverna och vad de vill diskutera i ämnet.  
 

Det är väldigt olika beroende på vilket område man jobbar med men jag försöker att 
göra det väldigt blandat. Mina elever gillar väldigt mycket diskussion. [---] De kan 
sitta i smågrupper och komma på frågor som handlar om området och vad de vill 

veta mer om (Kajsa) 
 

De andra två lärarna i studien berättar att de främst lägger fokus på genomgång av 
faktakunskaper eller genomgång inför laborationer. Därefter får eleverna laborera och lärarna 
lyfter att varje lektion slutar med ytterligare en genomgång. Jessica berättar även att hon talar 
om för eleverna vad som är målet med lektionen och att de ska skriva en hypotes innan och en 
slutsats efter. Lina säger att hon inte har arbetat så mycket än med kemi men att hon lägger 
stort fokus vid laborationer i ämnet.  
    Att arbeta med laborationer i kemi var något som var gemensamt för alla lärare i studien. 
Däremot såg deras upplägg för laborationer lite olika ut.  

 
[---] Det är viktigt att man har en bra struktur på det så att det inte blir lek för det kan 

det bli om det inte är uppstrukturerat och att man går igenom efteråt vad som har 
hänt, varför det har hänt och skriver labbrapporter. (Lina) 

 
Lina menar att det måste finnas en struktur i laborationerna för att det inte ska bli för livat på 
lektionerna. Jessica berättar att eleverna får arbeta i grupp eller parvis men att hon ofta 
ansvarar för laborationerna själv. Hon berättar även att eleverna får skriftliga instruktioner 
som de ska följa vid laborationstillfällena. Karin lyfter ett tredje sätt där eleverna får 
genomföra experiment hemma och som de sedan får diskutera i skolan. Hon genomför 
laborationer i skolan och då utgår hon ifrån EPA-modellen vilket innebär att eleverna får 
tänka först själva, sedan i par och sedan tillsammans med alla. Därefter får eleverna göra ett 
liknande experiment som hon har genomfört. Hon säger även att eleverna får göra några få 
experiment varje lektion men att hon märker att det blir ganska så rörigt och mycket att tänka 
på. Kajsa berättar även att eleverna i hennes klass får undersöka sina egna hypoteser och 
därefter jämföra sina resultat med sina kompisar. Hon använder sig även av gamla nationella 
prov där eleverna får svaret i förväg och ska därmed komma på hur de kan ge exempel på 
undersökningar som mäter det resultatet.  
 
I studien framkom det att alla intervjuade lärare har tillgång till NTA-lådor men att inte alla 
hann med att gå utbildningarna. Alla lärare var överens om att lådorna var bra men att de inte 
använde lådorna fullt ut. Karin säger att hon tar inspiration från lådorna men att hon inte 
använder dem så mycket eftersom hon inte har hunnit med att ta utbildningarna.  
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Jag tar inspiration från dem eftersom jag inte hunnit ta utbildningar så mycket. Så 
jag får inte använda alla [---]. Jag tycker de är ganska bra, sen så följer jag de inte till 

punkt och pricka. (Karin) 
 

Lina berättar liksom Karin att hon använder lådorna men har inte gått utbildningarna.  
 

Jag tycker de verkar bra men jag har ingen utbildning på dem och sen så finns det 
rätt så många steg att göra och det tar ganska så lång tid att göra men själva 

innehållet tycker jag är bra. (Lina) 
 

Kajsa berättar att själva utbildningarna i sig inte är nödvändiga men att de ger en möjlighet till 
att ställa frågor till den som håller i utbildningen och testa lådorna själv. Hon menar precis 
som Lina att det finns väldigt många steg men att man får banta ner innehållet och hitta det 
som är bra och som går att utveckla för eleverna. Jessica anser även hon att innehållet är bra 
men att det kan bli tjatigt och att eleverna behöver något oväntat för att bli motiverade.  
 
Alla lärare i undersökningen berättade att kemiundervisningen ställer högre krav på lokaler 
och utrustning. 

 
På den här skolan är vi begränsade för vi har inga dragskåp och själva utrymmet är 
begränsat. Där skulle man kunna utveckla så man skulle kunna täcka alla områden 

för man kan inte göra det fullt ut i alla fall. (Jessica) 
 
Jessica menar att det behövs ett större utrymme för kemiundervisningen för att kunna utföra 
och tillgodose alla kunskapskrav. Detta är även en problematik som Lina lyfter med 
kemiundervisningen att det är en svårighet att bära runt allt material då det inte finns tillgång 
till någon kemisal. Det tar tid och energi att plocka fram allting till laborationerna. Även 
Kajsa berättar att undervisningen i kemi hade underlättats om det fanns möjlighet till en 
kemisal.  

[---] det har jag saknat många gånger, kanske inte just att salen finns men att 
materialet finns och att [---] det är bra sorterat. (Kajsa) 

 
Kajsa lyfter här en annan aspekt att vikten av en kemisal inte är speciellt nödvändigt men att 
det ska finnas material att tillgå.   

Kunskapskrav och förståelse 
Flera av lärarna berättar att de kombinerar alla de naturvetenskapliga ämnena med varandra. 
De anser att kunskapskraven i både kemi, fysik och biologi går in i varandra och därmed kan 
kombineras. Många utav lärarna lyfter att de inte har arbetat speciellt mycket med enbart 
kemi. Kajsa berättar att vissa ämnen i naturvetenskapen väljs bort lite mer än andra då lärarna 
känner mer för något annat ämne. Karin anser att det är en fördel att kunna kombinera de 
naturvetenskapliga ämnena med varandra då eleverna brinner för olika ämnen och kan 
därmed visa kunskap i flera olika situationer men i olika ämnen. Hon önskar att det fanns fler 
tillfällen att arbeta mer tematiskt och kunna kombinera kemin med svenskan. Jessica berättar 
att hon tycker kunskapskraven i kemi är bra och heltäckande. Hon anser dock att det är svårt 
att hinna med allting i alla ämnen. Hon säger att eleverna har väldigt många ämnen på 
mellanstadiet och därmed blir det väldigt svårt att kunna hinna med att göra allting i alla NO-
ämnen.  
     Alla lärare lyfter att inom kemi är det viktigt att eleverna får arbeta med hållbar utveckling. 
Lärarna anser att det är viktigt att förmedla till eleverna hur de kan påverka den värld vi lever 
i. Detta menar Kajsa blir enkelt för eleverna att förstå och de vill gärna arbeta vidare med då 
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det ligger i elevernas vardag. Jessica och Lina berättar att de fokuserar mycket på att eleverna 
får laborera i kemi och att de får lära sig att följa instruktioner. Jessica säger: 

 
Det blir ofta Aha-upplevelser. Så då tycker jag att det är utifrån experimentet som 

när man knyter ihop säcken är det mycket lättare att referera till vad eleverna 
faktiskt har gjort med sina händer. Det blir både att de ser det med ögonen och de 

känner och slutligen skriver ner något. Det blir många steg som är bra för eleverna. 
(Jessica)  

 
Jessica menar på att genom att låta eleverna laborera kan de med hjälp av flera sinnen skapa 
sig en förståelse för kemin.  
      Lina och Karin berättar att eleverna har svårt med förståelsen för kemi. Lina berättar att 
eleverna förstår vad atomer och molekyler är men att det har svårt att förstå att allting är 
uppbyggt av dem och hur atomer och molekyler interagerar med varandra.  

 
Det är svårt med kemi. Jag tycker att eleverna inte alltid är riktigt mogna för kemin. 
De har lättare för fysik och biologi för det är mer i deras vardag. [---] Jag tycker att 

eleverna har väldigt svårt med begreppen i kemin så där måste jag lägga lite mer 
fokus. (Karin) 

 
Kajsa berättar vidare om att det är viktigt att lägga fokus på att eleverna skapar sig en tydlig 
grundförståelse för kemin. Hon berättar att hon anser att det är viktigt att eleverna skapar sig 
en förståelse för kemin. 
 

Det kan vara väldigt mycket begrepp för eleverna så de behöver lära sig många 
begrepp och förstå detaljerna, alltså det är ju lätt för dem att förstå att allting är 

uppbyggt av atomer men hur?, och det kan ju inte jag förklara för den delen kan ju 
inte jag heller och hur allting exakt så, så förstå, helheten är lätt att förstå men det är 
just detaljerna som kan va svåra för ddem att förstå och hur allting hänger ihop och 

hur det vävs samman och hur det funkar. (Kajsa) 
 
Om eleverna skapar sig en förståelse så kommer begreppen efter hand. Kajsa lyfter även att 
det är en svårighet med kemin med alla svåra begrepp som finns. Hon menar på att eleverna 
kan skapa sig en förståelse för helheten men har desto svårare att skapa sig en förståelse för 
detaljerna. Detaljerna i kemin kan förklara hur saker och ting hänger ihop.   
 
Vid bedömning av elevernas individuella prestationer tittar lärarna på olika saker. Jessica 
berättar att hon lyssnar och bedömer elevernas förmågor vid laborationstillfällena. Hon tittar 
främst på hur väl eleverna kan följa instruktioner men även hur noga de är med att skriva sina 
laborationsrapporter. Det ska inte endast bli ett skrivande för skrivandets skull utan de 
behöver även ha ett väsentligt innehåll. Karin berättar att hon arbetar med olika varianter men 
att hon tar del mycket av elevernas kamratbedömningar.  
 

Kamratbedömningarna hjälper mig jättemycket i bedömningen för det kan vara så 
att eleverna går runt och tittar på varandras filmer om grundämnen och kan då se om 

de har glömt något eller inte fått med alla förmågorna. 
[---] Så då är det ganska enkelt att bedöma för mig och om jag anser att eleverna inte 

har kommit upp till en viss nivå så måste eleverna få en chans igen. (Karin) 
 
Lina berättar även hon att hon vill hjälpa eleverna till att nå upp till ett högre betyg. Hon ger 
eleverna mappar med material som kan hjälpa dem att höja sig kunskapsmässigt. Kajsa 
berättar att hon bedömer eleverna olika beroende på vilket arbetsområde som de arbetar med. 
Hon fokuserar mycket på att arbeta formativt där hon utvärderar eleverna genom små delprov 
och därifrån ser hon vad eleverna behöver utveckla. Hon menar att det är viktigt att eleverna 
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får en möjlighet till att kunna utvecklas. Hon berättar även att hon har slutuppgifter och 
laborationer där hon lägger fokus på olika elever under olika lektioner.  

Lust för lärande 
I studien visade det sig att lärarna motiverar och engagerar sina elever på olika sätt. Kajsa 
berättar att hon har ett klassrumsklimat där alla elever har möjligheten att fråga och undra 
precis vad de vill i förhållande till ämnet. Detta säger hon påverkar elevernas motivation och 
nyfikenhet då de gärna vill undersöka och lära sig om nya saker. Jessica anser att kemi är ett 
ämne där det är lätt att förvåna eleverna vilket kan bidra till att de vill göra mer. 
 

Jag tror att jag fångar eleverna oftast genom att göra oväntade experiment, göra 
något som de inte förväntar sig så de blir nyfikna. (Jessica) 

 
Hon menar till exempel att göra experiment som eleverna inte förväntar sig och blir därmed 
mer nyfikna och intresserade av kemi. Karin lyfter även hon något liknande i förhållande till 
elevernas motivation.  
 

De rörligare eleverna brukar oftast bli väldigt intresserade av enkla laborationer 
och så kan eleverna stå och undra vad det är som händer. Enkla laborationer som 

eleverna tycker är jättekul. (Karin) 
 
Däremot lyfter Karin att alla laborationer är kanske elever inte alls mogna för och behöver 
vänta till högre åldrar för att genomföra.  
     Karin berättar även att hon anser att det är viktigt att kunna engagera sina elever i kemi 
men att det kan var svårt i just det ämnet. Hon berättar att eleverna har svårt att koppla kemin 
till vardagen och vill därför hitta lite fler områden i kemin som är anpassade till elevernas 
närhet.   
 
Lärarna anser att det var viktigt att skapa ett lustfyllt lärande i kemi för att ta till sig kunskap 
då kemiämnet annars kan bli för abstrakt för eleverna.  
 

Överlag om eleverna tycker det är rolig så går det ju lättare att både förmedla 
kunskap men också att dem blir intresserade av det. [---] Vissa grejer i kemin kan 
vara lite svåra att förstå och blir det då lite roligare under tiden som man laborerar 

så tror jag att det hjälper. (Lina) 
 
Kajsa berättar vidare att hon tycker att det är viktigt med ett lustfyllt lärande då det kan 
påverka motivationen. Hon anser själv att det finns väldigt mycket roligt att göra inom kemin 
och därför vill hon gärna förmedla det till sina elever. Även Jessica anser att kemi är väldigt 
intressant och därför vill även hon att eleverna ska tycka det är roligt. Både Kajsa och Lina 
anser även att kemi är ett väldigt tacksamt ämne då det går att göra väldigt mycket intressant 
med det. Men de menar även på att det inte går att göra allt underhållande då det är viktigt att 
ändå hålla fokus på kunskapskraven. Kajsa menar att hon gärna hade utgått från elevernas 
vilja och det som de vill diskutera men det finns kunskapskrav som måste följas.  

Lärarens roll 
I studien framkom det att alla lärare tyckte att kemiämnet är väldigt roligt att undervisa och 
laborera i. Kajsa lyfter att hon tycker det är väldigt engagerande med kemi och anser därför att 
det är väldigt viktigt att hon motiverar sina elever. Lina anser att själva kemiämnet är 
intressant att undervisa i men att faktakunskaperna inte är det roligaste. Karin framför också 
att hon är intresserad av kemiämnet och tycker främst att formler och laborationer är roligast.  
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Laborationer är det som är roligast, det kan ju vara så när jag skriver en labbrapport 
så tycker jag inte heller att det är speciellt kul så det kanske jag speglar av mig på 

mina elever. Det är laborationerna och diskussionerna i laborationerna som jag är ute 
efter. (Karin) 

 
I studien framkom det att några av lärarna anser att kemiämnet ställer högre krav på deras 
ämneskunskaper än andra ämnen. Kajsa berättar att hon har en årskurs 6 och att hon läser 
gärna på lite extra då hon vill att eleverna ska få möjlighet till att ställa frågor. Hon vill vara 
påläst och förberedd för elevernas alla frågor. Däremot menar hon att det inte alltid är så att 
hon kan veta allting och då får eleverna söka kunskap på annat håll. Detta menar hon kan 
bidra till att eleverna utvecklar sin motivation. Karin anser också att ämnet ställer krav på 
läraren att vara förberedd. Hon menar på att det är viktigt att uppdatera sig kring formler men 
att hon tycker det är roligt så hon gör det gärna. Jessica menar däremot på att hon är så pass 
intresserad av ämnet så hon har tagit till sig kunskaperna sedan innan men hon lyfter även att 
hon läser på hela tiden för att hon tycker det är intressant. Lina anser istället att ämnet rent 
praktiskt ställer högre krav på läraren. Hon menar att det tar längre tid med planering och att 
plocka fram material. Hon lyfter även att det är viktigt att kunna sina ämnen oavsett vilket 
ämne man undervisar i.  
 
Vid laborationstillfällena uppgav alla lärare att de försöker att inta en passiv roll där eleverna 
själva får undersöka och testa. Lärarna framförde att det var viktigt att handleda eleverna och 
ställa frågor till deras laborationer.  

 
Jag går mest runt och handleder och kanske utmanar med följdfrågor som att man 

kanske utvecklar experimentet till något annat sen. (Jessica) 
 

Att ställa följdfrågor var något som fler av lärarna berättade att de gjorde för att eleverna 
skulle försöka spinna vidare på. Kajsa berättar att hon ställer frågor till eleverna men att hon 
inte försöker hjälpa eleverna utan att de ska utföra laborationen själva men även komma fram 
till olika saker så att de kan skapa en diskussion mellan eleverna. Karin berättar även hon att 
hon vill att eleverna ska få igång sitt eget tänkande och ger därmed inte direkta svar på 
uppgifterna. Hon berättar att hon försöker spela lite dum ibland och ställer frågor till eleverna 
som får dem att tänka till. Hon försöker att gå runt och lyssna så mycket som möjligt men inte 
lägga sig i.  
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DISKUSSION 
I följande diskussion redovisas resultatet i förhållande till den bakgrund och teoretiska 
utgångspunkt som studien grundar sig i. Resultatdiskussionen kommer att diskutera 
möjligheter, hinder och lustfyllt lärande inom kemiämnet. Därefter diskuteras metodvalet för 
studien och slutligen förs en diskussion kring didaktiska konsekvenser. 

Resultatdiskussion  
I studien deltog främst lärare som ansåg sig vara intresserade av kemi. Lindahl (2003) 
beskriver att elever oftast anser att lärare i kemiämnet är mer oengagerade i ämnet än till 
andra ämnen. Detta var något som inte framkom av lärarna i studien då alla fyra ansåg att 
kemi var ett intressant ämne och något som de gärna läste på lite extra om på grund av deras 
intresse. Lärarna lyfter däremot att kemiämnet ställer högre krav på deras ämneskunskaper 
och att det är viktigt att de är pålästa för att kunna svara på elevernas frågor. Broman, Ekborg 
och Johnels (2011) beskriver att det är av stor vikt att lärare som undervisar i kemi har en bred 
kompetens om de olika kemiska fenomenen så att de kan svara på elevernas frågor. Liksom 
Kamii (1973) berättar är det en stor del av elevernas inlärning att elever får samspela 
tillsammans med andra elever och med en vuxen för att kunna utveckla ny kunskap. Det är 
lärarens uppdrag att styra elevernas upplevelser.  
     Det framkom delade meningar kring användandet av NTA-lådor. Några av lärarna ansåg 
att utbildningarna tar tid medan andra ansåg att det var intressant och bra material att arbeta 
med. Enligt skolverket (2012) ska NTA-lådorna ses som stöd och bidra till en tydlig struktur 
för lärarna att gå efter. NTA-lådorna ställer högre krav på lärarna till att gå utbildningar. Alla 
lärare i studien ansåg att lådorna var inspirerande och bra men att de både tog tid med 
utbildning och genomförande. Lådorna ska även enligt skolverket (2012) hjälpa lärare till att 
utveckla elevernas kunskap och att de får testa och pröva. Läraren ska inte förklara lösningar 
utan ge eleverna en möjlighet till att själva komma fram till ett resultat. Vid 
laborationstillfällen lägger lärare fokus på olika delar och låter eleverna ta del av laborationer 
på olika sätt.  
 
Inom kemi anses laborationer vara en självklar del i ämnet både av tidigare forskning och 
deltagarna i studien. Laborationer kan ge eleverna många möjligheter till att lära men det 
tillkommer även en del svårigheter. Enligt Hellberg (1999) är det viktigt att elever får ta del 
av kemiundervisning och användandet av kemikalier i tidig ålder för att kunna införskaffa sig 
en förmåga om att hantera dessa kemikalier i vardagen. Detta förespråkas även i LGR11 
(2015) där skolan ska förbereda elever inför kunskaper som de behöver för att verka i 
samhället. Elever ska även enligt LGR11 (2015) i ämnet kemi få möjligheten till att hantera 
utrustning och genomföra laborationer. Alla lärare i studien såg laborationer som en stor del 
av kemiundervisningen och använde sig av laborationer i stor utsträckning men på olika sätt. 
Lewthwaite (2014) menar främst att laborationer är uppbyggda utefter att elever gör 
observationer, detaljstyrda eller elevstyrda laborationer. Det fanns en variation bland lärarna 
och på vilket sätt som de lät sina elever att laborera. Enligt Kamii (1976) är det väsentligt att 
låta eleverna utföra en aktiv process och där kunskap utvecklas inifrån. Det är viktigt inom 
den kognitiva teorin och utifrån Piagets åsikter att låta eleverna få formulera egna frågor och 
genomföra undersökningar på egen hand. Även här fanns det en variation bland lärarna till 
varför de använde sig av laborationer. Många av lärarna ansåg att det var viktigt att eleverna 
diskuterade kring olika fenomen och därigenom kunde skapa sig en begreppslig förmåga. 
Liksom Högström, Ottander och Benckert (2006) är det vanligt att lärare använder sig av 
laborationer för att eleverna ska lära sig begrepp, skapa sig en laborationsvana eller skapa 
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intresse för kemin. Några av lärarna i studien ansåg att det var viktigt att eleverna fick arbeta 
med utrustning och lära sig att hantera den och kunna följa instruktioner.  
     Det var inte endast kunskapskraven som låg i fokus vid undervisningen av kemi utan det 
var viktigt att eleverna blev motiverade och intresserade till ämnet. I studien framkom det att 
lärarna ansåg att det var viktigt att eleverna ansåg det vara roligt med kemi och att ett lustfyllt 
lärande kunde öka motivationen för eleverna. Enligt Kullberg (2004) skapas lustfyllt lärande 
genom ett engagemang och en positiv inställning. För att motivera och engagera eleverna i 
ämnet så använde sig lärarna av laborationer för att det var något som de själva och eleverna 
ansåg var roligt. Liksom Broman, Ekborg och Johnels (2011) undersökt tidigare uppskattar 
elever att laborera i kemi.  
 
En slutsats som kan dras av studien är således att kemi ställer höga krav på läraren. LGR11 
(2015) skriver att elever ska utföra systematiska undersökningar samtidigt som de bland annat 
ska få formulera frågor, värdera resultat och dra slutsatser. Lärarna i studien ansåg att 
kunskapskraven för kemi var relevanta och enkla att kombinera med de andra 
naturvetenskapliga ämnena. Däremot ansåg en lärare att brist på tid fanns till att utföra alla 
kunskapskrav. NTA-lådorna ställer krav på läraren att hinna med utbildningar och sätta sig in 
i arbetsområdet. Många av lärarna ansåg att NTA-lådorna var bra men att de tar tid samt att de 
inte hinner med att ta utbildningar för lådorna och kan därmed inte använda materialet. En 
tredje aspekt som ställer krav på lärare i kemi är, liksom Högström, Ottander och Benckert 
(2010) samt Broman, Ekborg och Johnels (2011) påpekar, att lärare måste ha en bred 
kompetens för att kunna diskutera kemiska fenomen med eleverna. En lärare i studien lyfte 
främst att det var viktigt att eleverna fick diskutera kemiska fenomen och att hon kunde hjälpa 
eleverna att styra samtalen. Att läraren styr samtalet är en väsentlig del enligt Kamii (1976) då 
läraren ska leda elever till ny kunskap. Slutligen ska även läraren i kemi visa ett stort 
engagemang och hitta elevernas intresse till ämnet för att skapa motivation. Att skapa ett 
intresse för eleverna var enligt lärarna i studien att låta eleverna laborera och utgå från det 
som eleverna själva tyckte var roligt. Att vända sig till det som eleverna tycker är roligt är 
även något som Lindahl (2003) berättar i sin studie. Kullberg (2004) menar att lust till att lära 
skapas genom elevers självständighet och vilja att ta till sig ny kunskap. Liksom Juhela (1994) 
beskriver skapas motivation genom att uppfylla vissa kriterier. Det är viktigt att diskutera 
problemet och förstå det i första läget. Därefter ska realistiska mål sättas upp för lösningen oh 
slutligen nå målet med hjälp av små steg i taget. Holfve-Sabel (2014) berättar att elevernas 
inlärning påverkas genom klassrumsklimatet och elevernas välmående. Det är när elever trivs 
och mår bra i ett klassrum, som de kan ta till sig och skapa ny kunskap.  

Metoddiskussion 
Studien avsåg att undersöka vad lärare anser om ämnet kemi och vad de anser om att använda 
sig av laborationer i undervisningen. Av detta skäl anser jag att valet av metod var väl lämpat 
och kunde ge djupa svar till frågeställningarna. Liksom Trost (2005) menar är en kvalitativ 
studie användbar till att undersöka eller försöka förstå hur människor resonerar. Till studien 
användes en semistrukturerad intervjuguide som var ett stöd till att föra samtal tillsammans 
med intervjupersonerna framåt. Med hjälp av huvudfrågorna var det enkelt att kunna hålla sig 
till rätt ämne och därmed få ut betydelsefulla svar till studien. Intervjuguiden gav liksom 
Kvale och Brinkmann (2009) lyfter möjlighet till att ställa följdfrågor. Däremot anser jag att 
det krävs en viss rutin och erfarenhet för att kunna ställa de rätta följdfrågorna och få ut 
innehållsrika svar med hjälp av följdfrågor.  
    Urvalet till studien hade kunnat vara större och därmed kunnat ge en större bredd på 
studien. Däremot som ensam forskare var antalet lagom i förhållande till mängd och till tid. 
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Liksom Trost (2005) och Kvale och Brinkmann (2009) påpekar kan en större mängd data vara 
svårare att hantera och blir svårare att tolka.  
 
Genomförandet av studien gick väldigt smidigt. Kontakten med de medverkande via mail gick 
väldigt snabbt och jag kunde boka in intervjuerna tätt inpå varandra. Vid genomförandet 
använde jag mig av en bandspelare vilket gjorde att jag enkelt kunde lyssna på intervjuerna 
återigen i efterhand. Både i mailet och innan intervjun frågade jag de medverkande om det var 
okej att spela in. Trost (2005) menar att det är viktigt att få ett godkännande från deltagarna 
till att spela in. Det gav inte endast en möjlighet till att lyssna på intervjuerna igen utan även 
att det gav även mer fokus på samtalet. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter att det är en fördel 
att kunna vara en aktiv lyssnare samt att kunna föra samtalet vidare.  
    Med hjälp av transkriberingarna var det enkelt att kunna kategorisera upp de olika svaren 
från intervjuerna. Att kategorisera upp svaren menar Kvale och Brinkmann (2009) hjälper att 
få en större överblick och en helhet över resultatet. När två kategoriseringar hade utförts 
började resultatet tolkas. Här anser jag att en svårighet uppkommer då det är endast jag som 
ska tolka resultatet och kan därmed inte diskutera det med någon annan. Liksom Kvale och 
Brinkmann (2009) menar, kan materialet tolkas olika beroende på vem det är som tolkar.  

Didaktiska konsekvenser  
Efter genomförandet av studien ser jag framemot att arbeta med kemi. I studien har lärare som 
är engagerade och motiverade till ämnet deltagit. Det är en viktig del oavsett vilket ämne som 
man undervisar i att ha en positiv inställning och ett engagemang. Jag har lärt mig att det finns 
olika sätt att motivera och engagera eleverna till kemi men framförallt att det är viktigt att 
lyssna på eleverna och vad som intresserar dem. Kemi är trots allt ett ämne som ibland 
innehåller svåra begrepp och abstrakta fenomen som kan vara svåra för eleverna att förstå. 
Med anledning av detta är det viktigt att försöka intressera eleverna till ämnet och därifrån 
utveckla en djupare förståelse för de olika områdena. Detta ställer även högre krav på mig 
som lärare att se till att jag har tillräckligt med kunskap för att kunna besvara elevernas 
intresse och deras funderingar kring kemiska fenomen.  
 
Jag ser det som en stor fördel att kunna använda laborationer i undervisningen då de både kan 
locka elevernas intresse och även leda till en större variation i undervisningen. Med 
laborationer finns det även en möjlighet till att fokusera på olika förmågor. Det finns inte 
endast ett rätt sätt att arbeta med laborationer men även här anser jag det viktigt att lyssna på 
eleverna och vad som passar dem bäst. En problematik med kemi på mellanstadieskolor är 
idag att det finns brist på utrymme och material för att kunna utföra större laborationer. Detta 
ställer även det högre krav på mig som lärare att kunna planera och utföra laborationer i det 
ordinarie klassrummet. Däremot finns idag NTA-lådorna som stöd för att lättare kunna 
genomföra laborationer. Det krävs dessvärre ytterligare utbildning för att kunna använda 
lådorna på rätt sätt. Jag tror även att det blir svårare att motivera eleverna till kemiämnet om 
de inte får tillgång till att laborera.  
      En annan fördel med att arbeta med de naturvetenskapliga ämnena är att kunskapskraven 
återkommer i både kemi, fysik och biologi och kan därmed kombineras med varandra. Det ger 
eleverna en möjlighet till att träna på flera delar många gånger.   
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Tack! 
Efter avslutat arbete min studie vill jag först och främst tacka de medverkande lärarna i 
studien som gjorde själva arbetet möjligt. Därefter vill jag ge ett stort tack till min handledare 
Mary-Anne Holfve-Sabel som har stöttat och gett bra feedback under arbetets gång. Jag vill 
även tacka mina studiekamrater som under hela lärarutbildningens gång spridit glädje och 
positiv energi. Slutligen vill jag tacka min familj som ställt upp för mig under min studietid.
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BILAGOR 
Bilaga 1. 
 
Hej!  
 
Jag vänder mig till verksamma lärare i årskurs 4-6 som arbetar med NO. Jag skriver mitt 
avslutande examensarbete som kommer att studera hur lärare arbetar med laborationer och 
NTA-lådor i ämnet kemi. Till studien används en kvalitativ metod där verksamma lärare i 
ämnet kemi kommer att intervjuas. För att kunna fokusera på samtalet ber jag därför om att få 
spela in intervjun och för att i efterhand göra en rättvis bedömning av innehållet av intervjun. 
Intervjun kommer att ta cirka 30 min.  
	  	  	  	  Svaren i intervjun kommer endast att användas till studien och förhåller sig till de 
forskningsetiska reglerna vilket innebär att dina åsikter och tankar är anonyma. Du har även 
möjlighet att avbryta din medverkan när du vill. Jag är väldigt tacksam om du skulle vilja 
ställa upp i min studie.  
	  
Mvh 
Emma Petersson   
Mail: ----------- 
Mobil: ---------  



 

 
 

Bilaga 2. 
Intervjuguide - Kemi 
 
Inledande frågor 

• Hur länge har du varit verksam lärare?  
• Hur ser en vanlig kemilektion ut i ditt klassrum?  
• Vad anser du om NTA-lådor? 

 
Mål och förståelse 

• Vilket anser du är det viktigaste att elever lär sig inom kemin? 
• Vad anser du om kunskapskraven i kemi? 
• Hur arbetar du med laborationer?  
• Hur bedömer du elevers individuella prestationer? 

 
Lustfyllt lärande 

• Hur engagerar/motiverar du dina elever till ämnet kemi? 
• Vad anser du om att skapa en lustfyllt lärande i kemi? 

 
Gömma undan 

• Anser du att kemi ställer högre krav på dina ämneskunskaper än andra ämnen?  
På vilket sätt/Varför inte?  

• Vilka möjligheter ser du med kemi? 
• Vilka svårigheter ser du med kemi?  

 
Intresse och engagemang 

• Vad anser du om ämnet kemi? 
• Vad anser du om att genomföra laborationer? 
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