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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att få inblick i undervisningsmetoder i ämnet kemi genom att 

analysera olika forskningsarbeten om undervisningsmetoder och elevers lärande i 

naturvetenskapliga ämnen. För att uppfylla syftet i denna studie använder jag den kvalitativa 

intervjun som metod. Studien visar de olika använda undervisningsmetoderna och att 

laborationen är en dominerande metod i kemiundervisning. Denna studie visar att en enda 

metod inte fungerar på ett önskat sätt.  Man måste kombinera olika undervisningsmetoder och 

variera mellan dem. Det hjälper eleverna att få olika minnesbilder som leder till utvecklade 

kunskaper. Studien visar också att läraren kan stimulera eleverna på olika sätt, men det som 

fungerar bäst är att utgå ifrån elevernas tidigare kunskap och att förankra undervisningen i 

verkligheten. Socialkontexten är en viktig faktor i elevernas lärande. Samtidigt finns det andra 

faktorer som kan hindra eller försvåra lärandet som den ekonomiska situationen på skolan och 

bristen i språklig förmåga. 

 

Nyckelord: undervisningsmetoder, kemi, lärande. 
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1. Inledning 

Olika människor i olika grupperingar lär på olika sätt. Alla undervisningsmetoder kan fungera 

men en viss metod kan fungera i en grupp och andra metoder i andra grupper. I denna uppsats 

vill jag försöka hitta fungerande undervisningsmetoder som konkretiserar kemiundervisning. 

För att väcka och öka elevernas intresse för kemiämnet finns det olika vägar att följa. Genom 

att ha en överblick över vad andra lärare har kommit fram till kan man hitta en egen metod 

eller en kombinationsmetod för undervisning. Många NO-lärare hävdar att eleverna är 

vanligtvis inte så intresserad i abstrakta teorier utan vill hellre ha konkreta modeller och 

praktisk vägledning för lärande.  

 

Det skulle vara intressant om vi hittar en eller flera metoder som konkretiserar ämnet och gör 

det lättare, men framför allt engagerar elever för att lära sig. Det finns olika 

undervisningsmetoder men det viktigaste är att hitta den metod som är anpassad för just den 

aktuella elevgruppen. Detta innebär att metoden ska väljas med hänsyn till elevernas 

möjligheter att påverka innehåll och sina studier på vägen till föreskrivna mål i 

styrdokumenten (Dahlstrand & Svensson1999). 

 

Utifrån mina egna erfarenheter i undervisningsmetoder i kemi behövs det flexibilitet i 

undervisningen. Förra året under min VFU- period genomförde jag en studie om 

undervisningsmetoder utifrån ett elevperspektiv och hur dessa påverkar elevernas deltagande. 

Jag genomförde undervisning på tre olika sätt. Den första metoden var en laboration, den 

vanligaste i kemiundervisning. Den andra metoden som jag använde var klassisk 

undervisning, en muntlig genomgång kombinerad med tavla illustrationer och förklaringar. 

Den sista metoden gav jag ett exempel på en reaktion och sedan relaterade den till ett 

vardagligt exempel. Generellt sett var det laborationen som gav störste engagemang, men det 

fanns skillnader mellan genus t.ex. deltog pojkar mer vid laborationen, alla pojkar var då 

deltagande, medan i den klassiska undervisningen var bara få elever deltagande. Däremot var 

det en hög procent som deltog vad gäller den tredje metoden, vardagligt relaterade exempel. 

När vi kommer till flickornas situation konstaterade jag att flickor i allmänhet deltog sämre än 

pojkar. Men en hög procent av dem deltog bättre på laboration, sedan i klassisk undervisning 

och minst i vardagligt relaterade exempel. 
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Detta resultat engagerade mig till att hitta en bra undervisningsmetod eller kombinationer av 

metoder som kan anpassa undervisningen så att de flesta eleverna, oavsett genus, kan delta i 

undervisningen. Laborationen tycks vara en bra metod utifrån ett elevperspektiv, men denna 

studie genomförs ur ett lärarperspektiv. Därför vill jag veta om det finns andra metoder eller 

kombinationer av metoder att använda för de elever som inte vill delta i laborationen eller om 

man kan motivera dem att delta i laborationen.  

 

Laboration verkar vara en nödvändig metod i kemin. Olika experimentet har alltid stått i 

kemiundervisningens centrum. Laborativt arbetssätt är den mest allmänna och vanligen 

använda metoden i kemin, men är denna metod den enda undervisningsmetod som 

konkretiserar ämnet eller finns det andra metoder också? En annan undervisningsmetod som 

jag också är intresserad av är den interaktiva vita tavlan, smart board. Eftersom det snabbt 

utvecklande samhället kräver att framtidens medborgare förbereds med IKT- kompetens 

(informations-, kommunikationsteknologikunskap) (Lpo94). Utgör Smart board ett exempel 

på ett undervisningsverktyg i modern teknologi i skolan. 

 

En långvarig trend är att intresset för de naturvetenskapliga ämnena minskar och speciellt i 

kemi (Sjöberg 2005). Problemet med kemi baseras på att undervisningen ofta tenderar till att 

bli abstrakt och obegriplig. Trots alla möjligheter som finns med att använda konkreta 

metoder som laborationer, modeller och illustrationer. Men även laborationer kan vara 

abstrakta om de inte organiseras på ett kvalificerat sätt. En lärare måste vara medveten om 

undervisningsstrukturens inverkan på inlärningskvaliteten. En blandning av 

undervisningsmetoder kanske hjälper alla elever att lära på optimalt vis och sådan stimulans 

hjälper till att väcka deras intresse för inlärning. 

 

2. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att få inblick i undervisningsmetoder som konkretiserar NO-

ämnen så att eleverna vill lära sig och söka information inom detta område. Fokus sätts på 

ämnet kemi. Undervisningsmetoden antas ha en stor betydelse för att eleverna ska vilja förstå 

ämnet. Det finns också andra faktorer som kan påverkar elevernas lärande. I denna uppsats 

inriktar jag mig på undervisningsmetoder och de hinder och möjligheter som finns i 

undervisning inom ämnet kemi. 
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2.1 Forskningsfrågor 

 Vilka undervisningsmetoder används i kemi?  

 Hur kan lärare väcka elevers intresse för kemi?  

 Vilka möjligheter och hinder finns i skolans kemiundervisning? 

3. Bakgrund 

Jag inleder detta avsnitt med ett historiskt perspektiv. Här presenteras skolans roll i samhället 

för 100 år sedan. Jag försöker belysa undervisningssätt och dess förhållanden med krav som 

samhället har ställd på medborgare då. Det ger också möjlighet att reflektera över 

undervisningssätt på skolorna nu och för i tiden och de förhållanden med krav som samhället 

ställer på medborgarna.  

 

Olika perspektiv på lärande är den därpå kommande rubriken i detta kapitel. Jag redogör först 

för det konstruktivistiska perspektivet och sedan för det sociokulturella perspektivet på 

lärande. Elevernas hjärna är inte ett oskrivet blad. Denna formas av kunskaper och 

erfarenheter som den har fått på olika sätt. Därför behöver läraren veta var eleven befinner 

sig, d.v.s. vad eleven vet om det fenomen som undervisningen ska handla om (Andersson 

2001). Jean Piaget beskrev hur tankestrukturer utvecklas beroende på ämnesområde och 

elevernas ålder. Han menar att eleverna former av strukturer i hjärnan och att nya kunskaper 

kan utvecklas genom att eleven utgår från den kunskap som redan existerar. Det brukar kallas 

konstruktivistisk syn, vilken innebär att alla mentala aktiviteter uppfattas som processer som 

konstruerar kunskap (Jerlang 2005). 

 

Naturvetenskapen är socialt konstruerade teorier och begrepp, t.ex. atomer och molekyler. 

Dessa kan eleverna inte upptäcka på samma sätt som de upptäcker att magneter drar till sig 

järnföremål. Därför är sociokulturella modellen ett av grundperspektiven i lärandet inom 

naturvetenskapliga ämnen. Men det är inte bara social stimulans som behövs utan också en 

egen aktiv bearbetning av konstruerad kunskap (Andersson 1995). Utifrån dessa perspektiv 

kan vi se hur de använda metoderna kan påverka elevernas lärande. 

 

Därefter presenteras vad styrdokumenten säger om undervisning i naturvetenskap, för att 

styrdokumenten är grundlagen för undervisningen i skolorna. 
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Avsnittet avslutas med en presentation av tidigare forskning om olika undervisningsmetoder. 

Syftet är att skapa ett teoretiskt underlag för att kunna jämföra och tolka de empiriska resultat 

som fås genom intervjuer.    

3.1  Historiskt perspektiv på skolan roll i samhället 

För 100 år sedan handlade undervisningen i folkskolan om att lära eleverna att läsa, skriva 

och räkna. Samhället ställde inga krav på naturvetenskapliga kunskaper. Det räckte med att 

medborgare kunde läsa, räkna och skriva. I räkningen fick eleverna exempelvis räkna hur 

mycket lön en person fick om han grävde ett antal meter dike per dag. Andra uppgifter kunde 

handla om hur mycket spets som behövdes för att kunna kanta en kvadratisk duk. Uppgifterna 

hämtades direkt ur vardagslivet och eleverna kände igen dem från den egna miljön. På denna 

tid var grävning av dike ett vanligt arbete för en dräng eller som syssla på gården och flickor 

kände igen sig i uppgifterna med duken. Eleverna övade på liknande uppgifter och det kunde 

underlätta uträknandet av liknande problem i vardagen. Läsböcker indelades i olika 

avdelningar ”med var för sig enhetligt innehåll”, eleverna fick läsa högt framför klassen och 

ibland fick de läxa och förhör med hjälp av frågor om texten. Detta hade två mål: det första att 

träna läsfärdigheter och det andra att reproducera kunskap som fanns i samhället till en 

bredare folkmassa (Dimenäs & Haraldsson 1996). 

 

Samhällets krav på kunskap från 1990-talet och framåt har förändrats. Livet har blivit mer 

komplicerat vad gäller levnadsförhållanden och styrning. De ständiga och snabba förändringar 

som har skett i samhället ställer stora krav på medborgares kunskap. Vi kan säga att den 

befintliga kunskapsmassan i form av faktabegrepp, konsekvensbeskrivning, struktur och 

modeller är i rörelse. Genom forskning och utvecklingsarbete erhålls nya erfarenheter, 

kunskapen fördjupas och förfinas eller så omvärderas tidigare kunskap som funnits till 

slutgiltig sanning (Dimenäs & Haraldsson 1996). 

 

Under det senaste decenniet har det skett stora tekniska förändringar. Den tekniska 

utvecklingen och informationsteknologin som ger oss möjligheten till elektronisk 

kommunikation har lett till att förkorta avståndet mellan människor i olika delar av världen. 

Inom det så kallade IT(informationsteknologi)- området pågår en ständig konkurrensjakt om 

utvecklande av nya tjänster och produkter som möjligen kan tillfredställa ytterligare behov 

hos människan. Globaliseringen gör att de problem och möjligheter som finns på jorden angår 

oss alla. Detta ställer större krav på kunskap och kunnande hos oss människor. Dessutom 
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upplever vi, fortlöpande i arbetslivet, nya arbetsuppgifter och en internationell arbetsmarknad. 

Samtidigt som teknologin ger oss möjligheten till global information ställer den stora krav på 

oss att hantera den. En stor mängd information som är osorterad och orelaterad skapar 

överbelastning och stress. Därför behöver vi kunna granska kritiskt, ta ställning till, jämföra, 

ifrågasätta och fatta beslut av olika slag. Dessa förutsättningar behövs för att delta i de 

demokratiska processerna i samhället, både på nationella och internationella nivåer  

(Dimenäs & Haraldsson 1996). 

 

Alla ovan nämnda problem och många andra miljöproblem ingår i naturvetenskapliga ämnen. 

För att vi ska kunna lösa dessa problem måste vi ha en kvalificerad kunskapsnivå i 

naturvetenskapliga ämnen, eller åtminstone ha de grundläggande kunskaperna så att vi kan 

förstå och hantera dessa problem. 

 

För ett hundra år sedan var skolan i takt med samhället. Men det har inte blivit stor skillnad på 

sättet att undervisa under de senaste hundra åren menar Dimenäs (1996). Trots att samhället 

ställer stora krav på dagens medborgare så används fortfarande i princip samma 

undervisningsmetoder som användes för 100 år sedan.  

 

3.2  Olika perspektiv på lärande 

I de olika forskningsarbeten som jag har läst beskrivs antingen det konstruktivistiska eller det 

sociokulturella perspektivet på lärande. Det finns en del likheter i de två teorierna, men det 

finns också en del väsentliga skillnader som får betydelse för undervisningens utformning i 

skolan. Det ger mig anledning till att analysera de olika perspektiven på lärande. 

3.2.1  Det konstruktivistiska perspektivet 

Konstruktivismen är en modell för lärande som bygger på Piagets teori om lärande och 

beskrivning av tänkandets utveckling. Hans idéer om kognitiv utveckling har haft stor 

betydelse för hur skolan utvecklats under 1990-talets senare hälft (Dimenäs & Haraldsson 

1996). Piagets påpekande går att utläsa i bland annat kurs- och läroplanerna. Piaget fokuserar 

på individuell konstruktion av kunskap. Lärande är en konstruktiv process som sker genom 

aktiv reflektion och inte genom en passiv kunskapsöverföring. Individen däremotreflekterar 

och drar slutsatser (Jerlang 2005).   
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Piagets teori baseras på tre huvudkomponenter, vilka är jämvikt genom självreglering, 

tankestruktur och tankenivå. Jämvikt genom självreglering: Det antas att intelligensen är 

känslig för störning. Jämvikten störs genom bristande överensstämmelse av olika slag som 

t.ex. när föreställningen inte stämmer med verkligheten. Jämviktstörning stimulerar reflektion. 

Det kan vara en sporre till lärande. Exempelvis kan läraren stimulera eleverna att tänka ut vad 

som ska hända i ett experiment. Piaget fångar upp detta genom tesen att människor är 

utrustade med en allmän nyfikenhet och vetgirighet som gör att vi strävar efter att förstå vår 

omvärld. Härigenom försätter vi oss i situationer som vi inte förstår. Jämvikten störs. Vi 

försöker genom tänkande och skapande att återställa den. Vi lär oss (Andersson 2001). 

Intelligensen är en funktion som hjälper oss att vara anpassade till omvärlden. Men 

funktionen förutsätter struktur. Därför är idén om tankestruktur en nödvändig ingrediens i 

Piagets teori. Att tänka, lösa problem, förstå och minnas är aspekter av strukturernas aktivitet 

menar Piaget. Varken bilder eller begrepp är lagrade i vår hjärna utan vi har en allmän 

förståelse som gör att vi förstår och minns när vi möter ett liknade fenomen (Dimenäs 1996).  

Tankestruktur uppstår inte ur ingenting utan byggs på genom att man utgår från den kunskap 

som redan existerar, det finns alltid ett utgångsläge. Individens tankestruktur sätter ramar för 

vad som är intressant. Förmodligen är det bekanta ointressant. På liknande sätt förhåller det 

sig med det som ligger långt borta från befintliga strukturer så är det också ointressant. Men 

de måttligt nya kunskaperna kan fånga intresset. Det kan också vara en nyckel till att motivera 

eleverna för naturvetenskap. Genom att hitta elevernas tankenivå och föreställningsvärld kan 

vi utmana dem på ett lämpligt sätt och skapa intresse för ämnet (Andersson 2001). 

   

Det tyder på att inlärningsprocessen kan delas i två processer som fungerar parallellt. Den 

första är operativ inlärning (den assimilerande formen), som är ett slags praktisk intelligens, 

det händer när barnet aktivt undersöker material. Den andra är figurativ inlärning, som är ett 

slags symbolisk intelligens, och det inträffar när barnet uppfattar genom sinnena.  

Inlärningsprocessen börjar när eleven tolkar information, gör koppling till tidigare erfarenhet, 

reflekterar, omorganiserar och till sist får ny kunskap (Jerlang 2005).  

 

Lärare kan få stora fördelar om han/hon använder detta perspektiv som utgångspunkt i sin 

undervisning. Till exempel i kemilektion kan lärare utgå från elevernas vardagsföreställningar 

och försöka främja elevernas kunskapsinhämtning på ett vetenskapligt sätt (Dimenäs & 

Haraldsson 1996). 
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3.2.2  Det sociokulturella perspektivet 

Den sociokulturella modellen bygger på Lev Vygotskys teori som präglas av den sociala 

dimensionen av tänkandets utveckling. Han koncentrerar sig på social konstruktion av 

kunnande. Vygotsky menar att individens mentala utveckling bara kan förstås som ett samspel 

med den sociala omgivningen, familj, kamrater och skola. 

Eftersom naturvetenskapens kunskaper utgörs av socialt konstruerade begrepp och teorier är 

det en fördel om eleverna får vara tillsammans med människor som använder 

naturvetenskapliga begrepp och teorier. 

 

Det finns två avgörande huvudaktörer i lärandeprocesser, vilka är läraren och eleven, enligt 

detta perspektiv. Läraren som är ansvarig för att skapa möjligheterna för eleverna att ta 

steget från vardaglig till naturvetenskaplig förståelse och utveckla den vidare så långt det går. 

Detta kräver att läraren har goda ämneskunskaper och insikter i hur elever tänker och lär i 

olika sammanhang. Men det är inte bara den sociala stimulansen som är avgörande för lärande 

utan också en egen aktiv bearbetning av kunskapens innehåll. Eleven som är ansvarig för att 

vara aktiv medspelare genom att arbeta och anstränga sig för att uppfatta, begripa och ställa 

egna hypoteser. Det innebär att social och individuell konstruktion av kunnande är 

komplementära processer som är nödvändiga för naturvetenskapligt lärande (Andersson2001). 

 

Vygotskij pekar på att formell undervisning inte bara innebär att eleverna lär sig ett visst 

innehåll, utan att de också lär in principer för att lära. En annan tolkning är en utvecklad kritik 

av Vygtoskijs idé om att elevers spontana eller vardagliga begrepp ska kunna assimileras med 

den vuxnes vetenskapliga begrepp. Kemiundervisningen baseras traditionellt på empiriska 

kunskaper, där görs generaliseringar utifrån den empiriska verkligheten och konkreta 

föremålen. Davydov (i Dimenäs 2001) slår fast att kemiundervisningen måste omfatta de 

teoretiska begreppen som hjälper eleverna att förstå principen bakom olika fenomen. 

 Det betyder att kunskap inte bara handlar om att lära sig nya saker utan att lära sig regler, 

normer och utveckla sin identitet, d.v.s. att vara delaktig i samhället (Dimenäs 2001). 

3.3  Elevens lärande 

En filosofisk uppfattning hävdar att lärande sker utifrån ett empiriskt förhållningsätt, att all 

kunskap om verkligheten har sin grund i erfarenheten. Kunskapen som finns i omgivningen 

och fås i form av händelser, människor, texter, bilder förmedlas till eleverna genom olika 
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sinnena. Dessa sinnen betraktas som en videokamera som registrerar bilder och ljud och som 

bildar minnesbilder. Dessa kunskaper kan betraktas som objektiva fakta, sanna och 

beprövade. Det finns också ett inre sinne som kan iaktta hur det egna medvetandet fungerar 

vid registreringen. Det inre sinnet ser likheter mellan olika föremål, generaliserar dessa 

likheter och bildar ett begrepp. Om man vill öka kunskapen så gäller det att presentera 

kunskap genom olika yttre sinnen för att samla in fler minnesbilder. Detta hjälper det inre 

sinnet att aktiveras för att utveckla förståelse för olika begrepp (Dimenäs1996).  

 

Alexandersson (i Dimenäs 1996) har också en liknande uppfattning. Han hävdar att 

lärandeprocessen sker genom relationer mellan yttre och inre metoder. Han menar med 

begreppet yttre metod, de metoder som läraren använder i undervisningen för att understödja 

elevernas lärande. De yttre metoderna är monologen, dialogen, undersökandet, frågandet, 

läsandet, skrivandet, skapandet och rollspelandet. Yttre metoder stimulerar den inre metoden. 

Begreppet inre metod är aktiviteter hos eleverna som tänkande, problematisering, reflektion, 

kritiserande och jämförelse mellan den befintliga och den nybyggda kunskapen. 

3.4  Styrdokumenten 

Skollagen, Lpo94, och kursplaner är de styrdokument som jag utgår från. Kemiämnet 

förklarar frågor om hälsa, miljö och jordens resurser. Både i Lpo94 och i kursplanen för 

ämnet kemi finns det ett mål om att eleverna ska ha grundläggande kunskaper om 

förutsättningar för en god hälsa och förståelse för hur livsstilen påverkar både hälsa och miljö. 

Självklart är de lokala planerna viktiga också men de ingår inte i ovan nämnda styrdokument. 

I styrdokumenten fokuserar jag på tre begrepp: kunskap, undervisning och 

informationsteknologikunskap. Kunskap, för att belysa vilka former av kunskap som finns 

för att kunna förankra den hos eleverna. Undervisning, för att lyfta fram styrdokumentens 

syn på undervisningen och ta hänsyn till de didaktiska frågorna. 

Informationsteknologikunskap, (ITK) för att det är dagens verktyg för att delta i 

samhällslivet.     

3.4.1  Olika aspekter på kunskap 

Naturvetenskap är en viktig kunskap för att förbereda eleverna för att aktiv delta i 

samhällslivet (Lpo94). Det förefaller orimligt att på ett generellt sätt definiera kunskap, då 

kunnande har olika former. Läroplanerna och kursplanerna styrker detta. Vi kan se det tydligt 
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på olika ställen i styrdokumenten. I Lpo94 sägs att det finns olika former av kunskap, 

nämligen:  

 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former, såsom fakta, förståelse, 

färdighet, och förtrogenhet, som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på 

att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir en 

helhet (Lpo94,s.6). 

 

Ingrid Carlgren (1994) har i Bildning och Kunskap förklarat skillnaderna mellan de fyra olika 

kunskapsformer som Lpo94 presenterar, Dessa är faktakunskap, förståelsekunskap, 

färdighets- och förtrogenhetskunskap. Hon menar att de olika formerna samspelar med 

varandra och utgör varandras förutsättningar. Syftet med att belysa dessa former är att utvidga 

kunskapsbegreppet och att motverka en ensidig betoning av den ena eller andra 

kunskapsformen framför andra. 

 

Faktakunskaper är kunskap som information, regler och konventioner. Det är en 

kunskapsform som kan formuleras med ord och kan mätas i termer som vi kan komma ihåg 

eller glömma bort. Detta är kunskap som information – utan åtskillnad mellan yt-, och 

djupkunskap eller mellan olika sätt att förstå samma fenomen (Carlgren 1994).  

  

Förståelsekunskap är att begripa, att uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen. 

Kunskap som förståelse kan vara mer eller mindre privat. Individer kan förstå på kvalitativt 

olika sätt. Samma fenomen kan förstås på olika sätt. Individer kan inte förstå mer eller mindre 

utan kunskap kan bedömas i termer av mer eller mindre kvalificerad förståelse (Carlgren 

1994). 

Att tillägna sig begrepp och strukturer, som byggts upp inom olika delar av ämnesområden. 

Det innebär att vi internaliserar kollektiva begrepp i vår förståelse av fenomen. Därigenom får 

vi en grund, en gemensam referensram, som möjliggör kommunikation. 

I Lpo94 skrivs följande: 

Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör dem gemensam referensram alla i 

samhället behöver (Lpo94,s.5). 

 

Fakta och förståelse är förbundna med varandra. Så t.ex. avgör förståelsen vilka ”fakta” vi kan 

se eller uppfatta. Fakta är inte heller en förutsättning för eller av mer grundläggande natur än 

förståelse. Samtidigt är fakta förståelsens byggstenar. Fakta med förståelse ger en mening till 

kunskap.   
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Färdighet kan ses som den praktiska motsvarigheten till den teoretiska förståelsen. Det går 

att utveckla färdigheter utan koppling till förståelse, men ofta är färdigheterna ”mentalt 

inramade”. När det t.ex. gäller att lära sig läsa och skriva är det svårt att dra en gräns mellan 

vad som är praktiskt och vad som är mentalt (Carlgren 1994).  

 

Förtrogenhetskunskapen är ofta förenad med sinnliga upplevelser. När vi ser, luktar, känner 

och ”vet”. Fakta, färdigheter och förståelse är kunskapsformer som utgör kunskapsbergets 

synliga del medan förtrogenhetskunskap är den kunskapsform, som motsvarar den osynliga 

delen av kunskap. Förtrogenhetskunskap innebär att man kan tillämpa dessa regler (för t.ex. 

hur begrepp kan användas) på olika sätt beroende på det unika i situationen. Genom 

erfarenhet av många unika situationer lär vi oss att se likheter i olikheterna (Carlgren 1994). 

 

Carlgren (1994) menar att syftet med att skilja ut olika kunskapsformer är främst att visa på 

mångfalden när det gäller hur kunskaper kommer till uttryck och förhindra ensidiga 

reduktioner av kunskapsfenomenet. Samtidigt finns det en fara i att skilja formerna från 

varandra – en fara som består i att de kan uppfattas som om de förekommer i ”ren” form 

åtskilda i verkligheten. Alla fyra formerna finns inom alla kunskapsområden. Men betoningen 

av de olika formerna kan se olika ut inom olika områden och mellan olika personer. Därför är 

det viktigt att läraren ska kunna skapa en balans mellan de olika formerna. I Lpo94 sägs 

följande: 

Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former 

(Lpo94, s. 9). 

 

 

Enligt LPo94 så är det skolans uppgift att kunna stimulera eleverna för att skapa ett underlag 

av kunskaper inom livets olika områden. Där står: 

 Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter . I skolan skall de 

intellektuella såväl som praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- 

livsstilsfrågor skall uppmärksammas (Lpo94, s.6). 

 

Det står också i skollagen att eleverna i grundskolan borde få förutsättningar för att delta i 

samhällslivet.  

Utbildning i grundskola skall syfta till att ge eleverna kunskaper och färdigheter och den skolaning som 

de behöver för att delta i samhällslivet (Skollagen Kap 4 § 1). 
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3.4.2  Undervisning i kemi 

Vi lever i ett globaliserat samhälle med gemensamma problem och möjligheter, när det gäller 

bl.a. miljö, ekonomi och fred. För att orientera eleverna i den komplexa omvärlden måste de 

utrustas med nödvändiga kunskaper. Naturvetenskap är en viktig kunskap för att eleven ska 

kunna skapa ett stadigt underlag, som är nödvändigt för att föra en fortlöpande diskussion om 

vad som händer i vår värld och fundera över som kan göras (Andersson 2001). I 

kemiundervisning står miljöfrågor t.ex. växthuseffekt, försurning mm i centrum.  Det står 

också i Lpo94 att man skall skapa förutsättningar för hållbar utveckling som ger eleverna 

kunskaper om olika miljöproblem och hur de kan ta ställning till dessa problem och försöka 

påverka utvecklingen på ett positivt sätt.  

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka 

och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen 

skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling (Lpo94,s.6) 

 

Elevernas kunskap och tidigare erfarenhet bör vara utgångspunkten i undervisningen. I Lpo94 

står det att eleverna ska utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar. Det innebär att 

innehåll och metoder i undervisningen utgör både mål och medel för lärande. När elever får 

möjligheten att diskutera och argumentera om innehållet, lär de sig innehållet och utvecklar 

samtidigt sin kommunikativa förmåga (Dimenäs 1996). 

Lpo49 säger: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling (LPO94, s.4). 

 

Naturorienterade ämnen i grundskolan ska ge eleverna en översiktlig introduktion till 

fenomen och företeelser i naturen och samhället (teknik, fysik, kemi). Denna introduktion ska 

ge eleverna användbara redskap för att kunna agera som medborgare i ett demokratiskt 

samhälle. Den kan också ge ett underlag för att eleverna ska kunna utveckla 

naturvetenskapliga kunskaper (Dimenäs 1996). 

Kemikunskap är en viktig kunskap för att eleverna kan ta ställning för olika frågor som rör 

olika processer i samhället och det står i kursplanen för kemi att:  

Kemi en viktig förutsättning för det moderna samhällets produktion, miljöarbete och hälsovård. Hit hör 

kunskaper om naturliga och industriella processer, om framställning av olika material och deras 

användning samt hur återanvändning och återvinning används för att organisera resurshushållningen. Där 

för måste kunskaper utvecklas i kemi för att kunna förstå, argumentera och ta ställning i frågor som rör 

t.ex. industriprocesser, produkter, produktanvändning, energiutnyttjande eller för att förstå åtgärder i 

frågor som rör miljö och hälsa (Grundskolan kursplaner & betygskriterier 2000, s.62). 
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Det vill säga att eleverna måste ha kunskaper om hur biprodukter kan behandlas och hur 

produkter ska återvinnas. Några produkter kan avge giftiga gaser under produktionen. Därför 

måste de giftiga gaserna behandlas kemiskt eller biologiskt för att förvandlas till miljövänliga 

gaser som inte förstör miljön. Dessutom måste eleverna också ha kunskap om jordens resurser 

och veta hur man kan bevara dem genom att återanvända eller återvinna dem. 

 

Svårigheten med kemiundervisningen ligger i att hitta innehåll och ordna miljöer för lärande 

som berör varje elev. I det didaktiska perspektivet ska fokus på undervisningen vara på Hur i 

undervisningen. Men vi kan inte isolera undervisningen från frågor som handlar om varför vi 

ska undervisa och vad ska vi undervisa. Skolan har viktiga uppgifter som att utveckla 

medborgarskap och ge grunder för vidare studier, och förverkliga samhällets intentioner, 

genom att förmedla och förankra de värden som vårt samhälle vilar på (Dimenäs & 

Haraldsson 1996). Valet av innehållet kräver kunskap och förståelse av innehållet. Det kräver 

också kunskap i hur valet kan motiveras, främjas och planeras genom utbildningssystem. Det 

är nödvändigt att problematisera innehållet och inte ta det för givet (Dimenäs 2007b). 

3.4.3  Informationsteknologi 

Vi lever i ett så kallat kunskaps- eller informationssamhälle. Varje dag kommer ny 

information kring upptäckter och händelser i samhället. För individen innebär det att den 

samlade kunskapen finns tillgänglig i litteratur, drama, film och internet. Kunskap ligger inte 

färdig att tas in utan individen måste bearbeta den information som finns och göra kunskapen 

till sin (Dimenäs 2007b). Skolans uppdrag är att fostra medborgare med kunskap och 

färdigheter inom den nya teknologin som kan omsättas i verkligheten. 

I Lpo94 står det: 

Elever skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda nya kunskap blir därför 

viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritisk granska fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenser av olika alternativ (Lpo94, s.5). 

 

 

 

Enligt Lpo94 är också skolans uppdrag att ge stimulans till eleverna för att utveckla sina 

kunskaper inom den moderna teknologin. 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla sådana kunskaper 

som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också grund för fortsatt utbildning 

(Lpo94,s.5). 
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Det är viktigt att utrusta elever med kunskap om den framväxande teknologin för att kunna 

använda den i livets olika områden. Smart board är en av många olika utvecklade 

informationsteknologier. Den kallas också ” interaktiva tavlan”. Det finns ganska få studier 

inom detta område enligt Jörgen Stenlund (2009). Men i ett danskt utvärderingsprojekt (2008) 

har visat de positiva konsekvenserna av att använda den interaktiva tavlan i skolorna. 

Tekniken uppfattas som enkel bland lärarna. Planering av undervisning tar längre tid men kan 

användas flera gånger om. Tavlan ger stöd för lässvaga elever och för de visuellt orienterade. 

Eleverna kan göra egna presentationer och alla elever kan ta del av presentationen. Som alla 

IT-verktyg kan även smart board användas antingen mycket traditionellt eller innovativt. Man 

har många möjligheter när man använder smart board. Läraren kan planera lektioner 

tillsammans med eleverna, t.ex. göra en gemensam tankekarta som kan sparas eller fortsättas 

med en annan gång. Egna bilder kan infogas och arbetas med. Färdigt material som andra 

lärare har gjort kan användas t.ex. Flash – filer. Man kan då även styra alla program från 

tavlan (Koroma 2008).  

3.5  Undervisningsmetoder  

I detta avsnitt ska jag presentera tidigare forskning som handlar om undervisningsmetoder för 

att få överblick över ett antal möjliga metoder. Alla dessa metoder har som sitt mål att göra 

kemiämnet intressant för eleverna. Syftet i de olika forskningsarbetena nedan är att få lärarna 

att analysera sina verksamheter och reflektera över undervisning med tanke på elevens 

lärande i relation till använd metod. Detta för att kunna utvärdera den egna undervisningen 

men även för att kunna problematisera och diskutera praktiken i relation till lärande (Dimenäs 

1996). 

 

3.5.1  Laboration 

Laborationen har en central och synlig roll i vetenskaplig utbildning. Det finns många fördelar 

med lärande genom att använda laboration i verksamheten. Definitionen av laborationslärande 

är de aktiviteter där elever interagerar med material och/eller med modeller för att följa och 

förstå den naturvetenskapliga världen i ett sociokulturellt sammanhang. I National Science 

Education Standards i USA och annan samtida naturvetenskaplig utbildningslitteratur, hävdar 

Bybee ( i Hofstein m. fl. 2004) att skolans laborationer har en potential att bli ett viktigt medel 

för elever till ett medvetande av centrala abstrakta och processuella kunskaper och färdigheter 

i vetenskap.  Hodson (i Hofstein m. fl. 2004) betonar också att arbetssättet för laborationen 
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inte bör begränsas till lärande av specifika metoder eller särskilda laboratorietekniker, utan 

bör lära eleverna i laborationen att använda olika metoder för att undersöka fenomen och lösa 

problem.  Baird (i Hofstein, m. fl. 2004) menar att laboration i inlärningsmiljö kräver en 

radikal övergång från lärarinriktat lärande till mer elevinriktat lärande (Hofstein m. fl. 2004).  

 

Enligt Richard Gunstone (i Hofstein m. fl.2004), är utmaningen att hjälpa eleverna att ta 

kontroll över sitt eget lärande i sökandet efter förståelse.  I processen är det mycket viktigt att 

uppmuntra eleverna att ställa frågor och föreslå hypoteser. Det finns ett behov av att ofta ge 

eleverna möjligheter till återkoppling, reflektion och modifiering av sina idéer. Men det finns 

forskning som kan bevisa att sådana möjligheter inte finns i de flesta skolor i USA, eller i 

andra länder (i Hofstein, m. fl 2004). Däremot är det bevisat att laborationer erbjuder viktiga 

möjligheter att sammankoppla vetenskapliga begrepp och teorier som diskuteras i 

klassrummet och i läroböcker  med observationer av olika fenomen. Men trots detta är 

laborationen inte ensam tillräcklig för att utveckla en fullt vetenskaplig modell understryker 

Gunstone (i Hofstein m. fl. 2004). När laborationserfarenheter integreras med andra 

metakognitiva lärande upplevelser såsom "förstå – förklara -observera" demonstrationer etc. 

och när dessa omfattas av idéer istället för bara givna metoder, kan de främja kunskaper i 

naturvetenskap.  

 

Hofstein (2004)  visar utifrån projektet National Science Education Standards (NRC 1996) 

också vikten av att engagera elever i att beskriva och använda observationer för att konstruera 

och utvärdera alternativa förklaringar "evidensbaserade och logiska argument". 

 Hofstein och Lunetta (1982) och sedan Lazarowitz och Tamir (1994) har bedrivit 

forskningsarbete om vilka förutsättningar som krävs för ett effektivt lärande. Laborationen är 

det centrala i deras försök att variera lärandemiljöer där eleverna utvecklar sin förståelse av 

naturvetenskapliga begrepp. Laboration har en unik inlärningsmiljö. Där kan eleverna arbeta 

självständigt eller i små grupper för att undersöka olika vetenskapliga fenomen. De märkte att 

laborationsverksamhet har potential att stärka konstruktiva sociala relationer, skapar positiva  

attityder och bidrar till den kognitiva tillväxten.  Den sociala miljön på laborationen är 

vanligtvis mindre formell än i ett vanligt klassrum. Detta ger möjligheter till ett produktivt, 

kooperativt samspel mellan elever och läraren, vilket främjar en positiv inlärningsmiljö.  Men 

den positiva effekten beror på den verksamhet som bedrivs i laborationen, lärarens 

förväntningar och elevers förväntningar. Laborationen påverkas också av tillgång till material 
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och apparater. Generellt skapar laborationen ett effektivt klimat för lärande, samarbete och 

social interaktion mellan elever och lärare (Hofstein m. fl. 2004).  

3.5.2  Undervisning utifrån elevernas vardagsföreställningar 

 Denna undervisningsätt visar att elevernas erfarenheter används som inspiration och 

bakgrund till diskussion i ämnet kemi. Konstruktivismen är grunden till denna 

undervisningsmetod. Det vill säga lärandet grundas på elevernas tankenivå för att kunna skapa 

jämvikt genom självreglering vilken konstruerar tankestruktur hos eleverna för nya 

vetenskapliga kunskaper. I läroplanerna (1994) anges att skolan skall vidga och fördjupa de 

kunskaper eleverna kommer med. Undervisningen ska också anknyta till de erfarenheter 

eleverna fått utanför skolan. Men det är viktigt att läraren är medveten om det och måste sätta 

upp ramar så att diskussionen inte spårar ut eller övergår till andra frågeställningar än det som 

är syftet. I ämnet kemi är det även betydelsefullt att koppla ett abstrakt innehåll till konkret 

verklighet som eleverna kan känna sig delaktiga i. Det kan öka möjligheten för eleven att 

kunna synliggöra sin egen förståelse i vardagssituationer utifrån sitt eget perspektiv. Detta kan 

få eleverna till att reflektera, analysera, och kritiskt granska sina uppfattningar, som i sin tur 

kan leda eleverna till att problematisera vardagssituationer i förhållande till teorier och 

modeller av samma fenomen utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv (Dimenäs & Haraldsson 

1996). 

 

I denna undervisningsmetod finns olika sätt att genomföra lektionen, t.ex. kan läraren ta ett 

vardagligt fenomen och utifrån elevernas erfarenhet börja förklara detta fenomen genom att 

använda olika yttre metoder som frågande, läsande, skrivande och dialog. Eller genom att 

skapa en tankekarta som konstrueras av elevernas egna erfarenheter och reflektioner som 

sedan ingår i problemställningar och utgör innehållet. Läraren ansvarar för och administrerar 

uppläggningen av undervisningen. Genom medvetenhet och didaktisk kompetens handleder 

lärarna eleverna så att deras vardagliga frågor utvecklas och fördjupas gentemot en 

naturvetenskaplig kunskap (Dimenäs 1996). 

 

3.5.3  Forskningsinriktat arbetssätt  

Denna undervisningsmetod är baserad på den typ av undervisning som låter eleverna bedriva 

egen forskning i kemiundervisningen. Forskningsuppgifterna är reflekterande och har en 

långsiktig och djupgående betydelse med bred förankring i verkligheten. 
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Forskningsuppgifterna behandlar det aktuella ämnesområdet enligt kursplanerna för kemi. Det 

betyder alltså att det inte är forskningsarbetssättet som är beroende av ämnesområdet utan 

tvärtom. Detta arbetssätt klargör formen för hur kunskapen förmedlas av läraren som 

inhämtas av eleverna (Andersson 1995).  

 

Inger Mellgren (1995)  har använt forskningsinriktat arbetssätt i kemiundervisning som hon 

presenterar i sitt forskningsarbete. Hon ville stimulera elevernas nyfikenhet och utnyttja den 

”spänning” som ligger i det oupptäckta genom att lägga in forskningsuppgifter och detta 

krävde införande av momenten på ett tidigare stadium än vad som rekommenderas i 

kursplanen för ämnet kemi, och gjorde dessutom momenten mera omfattande. Elevernas 

intellektuella arbete ledde fram till begreppslig förståelse och en helhetssyn på 

kunskapsstoffet. Genom att redovisa forskningsuppgiftens resultat inför hela klassen ökade 

möjligheterna till att samla erfarenheter som ledde till att elevernas respekt för kunskap och 

kompetens växte i takt med de egna upptäckterna av kunskapens användbarhet. 

 

Mellgrens (1995) mål var att konkretisera undervisningen i kemiämnet genom att anknyta till 

elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Hon ville betona att kunskapen är viktig och 

meningsfull, ett annat mål var att motivera och aktivera eleverna till att söka efter kunskap, ge 

betydelse åt arbetsprocessen, ge betydelse åt själva resultatet, göra elevernas insats 

betydelsefull, mana till samarbete, mana till tro på egna förmågor, koppla till verkligheten och 

rikta blicken framåt. Hon integrerade forskningsuppgifter i undervisningen och anpassade 

teorigenomgångarna ”efter behov”. Genom detta sätt kunde forskaren uppnå viktiga mål som 

att teoretiska kunskaper blev en efterfrågad kunskap istället för påtvingad kunskap, eleven 

blev aktivt kunskapssökande vilket ökade elevens nyfikenhet, inlärning, och ökade behovet av 

att få samverka och samarbeta. Kunskapsnivån har blivit högre och som konsekvens av att 

undervisningen blivit verklighetsförankrad har elevernas engagemang i skol-, samhälls- och 

miljöfrågor vuxit starkt (Mellgren 1995).  Detta arbetssätt utgår från det konstruktivistiska 

perspektivet i ett sociokulturellt sammanhang.   

 

Dessutom är fritt experiment en intressant metod inom det forskningsinriktade arbetssättet i 

ämnet kemi. Särskilt när lärarens motivation är att eleverna ska hitta underlag för att 

genomföra empiriska undersökningar. Forskningsarbete med olika material ger eleverna 

kunskaper. Det kan leda till att olika minnesbilder kan registreras och det inre sinnet kan göra 



17 

 

fler generaliseringar. Detta sätt kräver längre tid och begränsat ämnesinnehåll enligt Dimenäs 

(1996).  

 

Däremot hävdar Mellgren (1995) att man kan vinna tid med detta arbetssätt. Men man märker 

det efter ett tag för att detta arbetssätt integrerar olika ämnen i samma lektionstillfälle. Därför 

kan det gå långsamt i början men efter ett tag märker man att det har skapats ett bra 

kunskapsunderlag hos eleverna inom olika ämnen samtidig.    

 

 

3.5.4  Den interaktiva tavlan 

Interaktiva tavlor är en kombination av alla audiovisuella resurser som användes på 1980-

1990-talet som blåstencilapparat, diabildsprojektor, bildband, filmprojektor och bandspelare. 

Det kallas ”dra - och släppteknik” i den nya terminologin. Interaktiva tavlan ersätter alla ovan 

nämnda apparater och gör dem tillgängliga på ett enkelt och naturligt sätt. Interaktiva vita 

tavlor går dessutom att använda som vanliga vita tavlor, d.v.s. att skriva och rita på . 

 Anteckningar och illustrationer går dessutom att spara digitalt till ett senare tillfälle (Stenlund 

2009). Faktum är, att de interaktiva skrivtavlorna ger helt nya möjligheter att komplettera 

befintlig undervisning genom visualisering av andra medier, exempelvis Internet, film eller 

ljud. 

  

Jörgen Stenlund (2009) menar att den interaktiva tavlan är ett verktyg som kan användas inom 

IKT. Han hävder att det är viktigt att alla har IKT- kompetens som förberedelse för 

kommande yrkesverksamhet i det demokratiska samhället. Gunilla Jedeskog (i Stenlund 

2009) anför att IKT ger förutsättningar för en förbättrad undervisning. Det innebär att IKT ger 

förutsättning för förändring både i undervisning och i samhället.  

 

Det finns olika typer av interaktion som kan belysas genom användning av interaktiva tavlan. 

De interaktionerna är både samspelet mellan deltagande, elev- elev och elev- lärare. Dessutom 

ökar den digitala produkten samspelet mellan de eleverna som deltar.  

Att använda den interaktiva tavlan i undervisning kan ge gemensamt fokus, kollektiv 

reflektion och utökad elevmedverkan. I den undervisningsmetoden betonas det sociokulturella 

perspektivet som fokuserar på ett sammanhang och den kommunikation som sker just där. 
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Teorin präglas av begrepp som ”interaktivitet” som tyder på socialt interaktiv undervisning 

(Stenlund 2009).  

 

Stenlund (2009) påpekar att genom använda denna metod kan lärarens roll förändras till 

stödjande och bidragande med information rörande övningsutförande. Elevernas tolkningar 

och personliga erfarenhet och lust att arbeta med ett objekt på tavlan kan vara en positiv 

upplevelse.  

4. Metod 

I detta kapitel redovisar jag vilka utgångspunkter har jag haft i min undersökning. Till att 

börja med beskriver jag vilken metod har jag valt. Vidare redogör jag för hur datainsamlingen 

gått till och hur den bearbetats. Min studie har genomförts enligt etiska principer, vilket också 

kommer att tas upp i detta kapitel. Avslutningsvis diskuteras begreppen reliabilitet och 

validitet i förhållande till denna studie.    

4.1  Metodval  

Jag har valt en kvalitativ metod för min undersökning för att nå syftet med min studie. 

Repstad (2007) hävder att den kvalitativa metoden är den mest relevanta metoden när man vill 

få tillgång till den information som intervjupersoner har. Denna valda kvalitativa metod, 

nämligen intervju gav mig möjlighet att förstå och fördjupa mig i aktörernas grundläggande 

tankar gällande undervisningsmetoder i kemi. 

Kvalitativa metoder kan utföras på många olika sätt. Jag valde att genomföra min 

undersökning genom halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer syftar till att få 

fram allsidiga beskrivningar och olika perspektiv från intervjupersonerna. Repstad (2007) 

understryker att en kvalitativ intervju ofta är flexibel och denna bör inte ha färdigformulerade 

frågor. Det är på grund av att alla aktörer inte har samma förutsättningar att lämna 

information om en och samma fråga. Dessutom undvikas att få samma svar flera gånger. 

Däremot är det möjligt att intervjupersonerna har olika syn på berörd fråga, därför kan 

uppföljningsfrågor skilja sig från en intervjuperson till annan.  Frågorna kan justeras utifrån 

intervjupersonens svar. Frågeställningen kan även förändras och preciseras på olika sätt. 

Därför är de halvstrukturerade frågorna vanligast. 
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Det är som Eliasson (2006) säger att den halvstrukturerade intervjun är mer styrd än den 

ostrukturerade intervjun och ger mer möjligheter än en strukturerad intervju. Denna möjliggör 

djupintervju genom att följa upp intressanta och/eller oväntade svar. 

Jag hade några bestämda frågor som jag ville ha svar på men det var inte nödvändigt att de 

skulle besvaras i en bestämd ordning. Intervjupersonens svar bestämde vilken ordningsföljd 

frågorna skulle komma att ställas i och vilka uppföljningsfrågor som skulle ställa.  

 Dimenäs (2007) bekräftar att kvalitativ intervju till formen liknar ett vanligt samtal men 

skiljer sig från de vardagliga samtalen genom att den har en bestämd fokus. Den viktigaste 

delen i den kvalitativa intervjun är att tänka på att inte styra intervjun eller ställa ledande 

frågor. De frågor som används brukar vara ”öppna frågor” vilket innebär att frågorna har svag 

struktur och att uppföljningsfrågor följer intervjupersonens tankar och inte en i förväg 

bestämd ordning (Dimenäs 2007b). 

Intervjuerna har spelats in. Repstad (2007) menar att de flesta erfarna forskare och 

metodförfattare rekommenderar att man använder bandspelare. Det finns många fördelar med 

att spela in intervjun. Inspelningen ger möjlighet till att koncentrera sig på vad 

intervjupersonen säger och slippa att skriva. Det gör att man kan fånga lösa trådar i svaren. 

Det kan också leda till att man inte tappar ögonkontakt med intervjupersonen. Nackdelen med 

ljudinspelning är att man inte får med gester och ansiktsuttryck men det blir lättare att 

uppfatta dessa om man slipper anteckna. Jag använde digitalt inspelningsinstrument (MP-3 

spelare). Det gav mig möjlighet att använda DSS Player Standard Transcription Module 

Featurest, ett digitalt verktyg som installeras i datorn, för att underlätta transkribering.   

4.2   Urval 

Jag har specificerat för en person som ansvarar för en viss typ av stöd till elever vilka 

kategorier av lärare jag är intresserad av. Därefter valdes intervjupersoner enligt principen om 

bekvämlighetsurval. Jag har valt att intervjua fyra NO- grundskollärare på två olika skolor. På 

grund av brist på tid kunde jag bara välja fyra lärare. Mina urval av lärarkategorier var att 

lärarna ska vara grundskollärare för att min undersökning gäller denna nivå. Att lärarna ska ha 

olika lång erfarenhet och att de undervisar på två olika skolor. Jag anser att 

yrkeserfarenhetslängden är en avgörande faktor i lärarens sätt att undervisa. Därför valde jag 

lärare med olika erfarenhetslängd för att kunna se om det fanns skillnad i synen på 

undervisningsmetoder mellan olika lärargenerationer. Anledningen till att lärarna ska arbeta i 
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två olika skolor var för att kunna se om det fanns skillnader mellan undervisningsmetoder på 

olika skolor.  

De två skolorna kommer jag att kalla skola A och skola B. Intervjupersoner kallar jag för 

LA1och LA2, för de lärare som arbetar i skola A. LB1 och LB2 kallar jag lärare som arbetar i 

skola B. 

4.3   Intervjufrågor  

Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor om lärarnas erfarenhet och vilken utbildning de 

har. Därefter ställdes intervjufrågorna i olika ordning beroende på samtalsförloppet. Längden 

på intervjuerna varierade mellan 30 till 60 minuter. Samtliga intervjuer har spelats in och 

transkriberats efteråt. Det gav mig möjlighet att få med allt vad intervjupersonerna har sagt. 

Sedan gällde det att hitta mönster i svaren. Läsa och lyssna igenom intervjuerna: Vad säger 

lärarna? Vilka förslag och idéer kommer de med? Vad är det som framkommer i svaren? Är 

det något som framträdande? Det handlade om att finna ett sätt att kategorisera lärarnas svar. 

Intervjufrågorna har jag ställt utifrån mina forskningsfrågor. Den första intervjufrågan som 

kommer att ställas till intervjupersonerna är om undervisningsmetoder som anknyter till den 

första forskningsfrågan. Eftersom laborationen är en självklar metod i kemiundervisning, 

valda jag att ställa några frågor om laborationen. Se bilaga 2, fråga 1-4. Dessutom 

uppföljningsfrågor som om lärarna hittar på egna laborationer och vilka skillnader finns 

mellan olika laborationsvarianter.  

Därefter kommer jag till min andra forskningsfråga om hur läraren kan stimulera elever. Se 

bilaga 2, fråga 5-6. Här kände jag mig tvungen att fråga också, Vad lärarens mål är med 

kemiundervisningen? För att kunna hitta relationen mellan lärarens mål med undervisningen 

och deras sätt att stimulera eleverna. 

Sedan kommer jag till den sista forskningsfrågan, som handlar om möjligheter och hinder i 

kemiundervisningen. Eftersom jag ser möjlighet i den nya teknologin, smart board, så börjar 

jag med att fråga om smartbord, om de har hört tala om det, om det finns tanke på att använda 

det och hur det kan påverka eleverna. Se bilaga 2, fråga 7. 

Avslutningsvis frågar jag lärarena om deras syn på elevernas lärande utifrån sina egna 

erfarenheter. Se bilaga 2, fråga 8. 
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4.4   Etiska överväganden 

I min studie tog jag hänsyn till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2003) 

antagit. Det ställs fyra krav på forskaren för att säkra individens skydd: Informationskravet, 

Det innebär att informera deltagaren om studiens syfte och hur intervjun skulle komma att 

genomföras. Det gjorde jag genom att bifoga uppgifterna bilaga 1,2 i e-post till alla deltagare. 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv bestämde sin medverkan och att deltagandet är 

frivilligt och att intervjupersonen har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under 

intervjun. Samtycket fick jag via telefon. Dessutom frågade jag om jag fick spela in intervjun 

på MP-3. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om institution och person ska 

avidentifieras (se bilaga 1). Slutligen innebär Nyttjandekravet att de inhämtade uppgifterna 

endast får användas som underlag i min uppsats, (se bilaga 1).  

4.5   Reliabilitet och validitet 

För att kunna genomföra en undersökning på ett bra sätt, ska man se till att den har en hög 

reliabilitet och validitet enligt Annika Eliasson (2006). Dessa två begrepp används för att ange 

hur pålitlig och giltig en undersökning är. Reliabilitet handlar om att en undersökning är 

pålitlig, att den går att upprepa och då ge samma resultat. För att säkerställa reliabiliteten i 

min undersökning har jag försökt att öka reliabiliteten genom olika steg. Jag har spelat in 

intervjuerna för att kunna transkribera allt som har sagts utan att missa någonting. Jag har 

försökt att transkribera intervjuarna direkt efter intervjuns genomförande för att kunna ha alla 

gester och ansiktsuttryck med, så att det inte glömdes bort. Jag har försökt att gå utifrån 

samma intervjufrågor i bilaga 2. 

Validiteten handlar om att undersökningen är giltig, det vill säga om undersökningens 

resultat besvarar syftet och frågeställningen. För att säkra validiteten i min undersökning 

försökte jag för det första att hitta olika forskningsarbeten som behandlar ungefär samma 

begrepp ”undervisningsmetoder” som jag har använt. För det andra försökte jag att formulera 

en del intervjufrågor som tydligt knyter an till denna uppsats forskningsfrågor.  
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4.6  Genomförande 

Den första kontakten med de valda lärarna, togs genom att skicka ut e-mail till dem. I mailet 

(bilaga 1), presenterar jag mig själv och min studie. Mailet innehöll också (bilaga 2) 

intervjufrågor för att göra dem bekanta med de frågor som ska ställas. Motivet med att göra 

dem medvetna om intervjufrågorna, var dels för att de skulle få möjlighet att välja om de ville 

svara på de ställda frågorna eller inte. Dels för att samla tankar för att kunna ge information 

om använda metoder i kemiundervisning. Därefter tog jag telefonkontakt med dem, för att få 

deras samtycke och bestämma tid och plats för intervjun. Intervjuerna har skett i ostörda 

miljöer som lärarna har valt på respektive skolor.  

Efter datainsamlingen genom intervjuer började bearbetningen av intervjumaterialet. Det har 

skett genom olika delprocesser i en viss ordning. Den första processen var att överföra 

intervjuerna till text genom att transkribera. Det andra var att analysera. 

Repstad (2007) anser att kvalitativa material kan analyseras på olika sätt. Men det är 

tillräckligt om analysen sker utifrån frågeställningar. För att kunna sammanställa de olika 

lärarnas svar så skrev jag ut texterna och kategoriserade dem, efter givna svar. Därefter 

kopplade jag dem till mitt syfte och mina forskningsfrågor genom att bearbeta lärarnas svar 

utifrån forskningsfrågorna.  

För att kunna tolka en text måste vi börja med vissa idéer om vad vi ska se efter (Gilje & Grimen 2007, s 

179) 

Vidare tolkade jag dem utifrån min egen förståelse och illustrerar min egen text med citat från 

intervjupersonernas. På det sättet får resultatet större trovärdighet.  

Repstad (2007) understryker att analys och tolkning glider in i varandra när det gäller 

kvalitativa studier. Han definierar analys med att den är en process där man försöker att få 

ordning på data så att man får ett mönster eller en struktur i dem så att det blir lättare att tolka. 

Med tolkning av information menar han att det är en genomtänkt värdering av datamaterialet i 

förhållande till de frågeställningar som behandlas i undersökningen.  
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5. Resultat 

I detta kapital kommer jag först att presentera de två institutionerna som är arbetsplats till de 

fyra intervjupersonerna i min uppsats. Sedan kommer presentation av själva 

intervjupersonerna. Därefter presenteras själva resultatet av intervjuerna.  

5.1  Institutioner 

De båda skolorna ligger i samma kommun. Skolan A är nästan dubbel så stor som skola B. 

Nedan presenteras de två skolorna.  

5.1.1  Skola A  

En kommunal skola i en medelstor kommun som ligger mitt i stadens största bostadsområde. 

Skolan har ca790 elever fördelade på olika elevgrupper. Skolan har två förberedelseklasser, 

två grundsärskoleklasser, skolår 1-10. Skolan har dessutom tre fritidshemsavdelningar med 

totalt 120 elever. Skolan är en lagorganisad F-9, femparallellig skola som under flera år 

arbetat för att skapa en decentraliserad organisation med stort inflytande över vardagen hos 

arbetslagen. Eleverna representerar många nationaliteter. På skolan talas över 30 olika språk . 

De dominerande språkgrupperna är arabiska, somaliska, kurdiska, BSK (bosniska, serbiska, 

kroatiska) och romani. 70 % av skolans elever har annat modersmål än svenska och 60 % 

läser svenska som andraspråk . Personalen har stor erfarenhet av att möta många elevers olika 

behov och äger dessutom en bred kompetens av att möta flera kulturer. Under läsåret 2006 -

2007 startade skolan ett antal profiler på skolan. Profilerna riktar sig till elever i läsår 6-9. 

Profilerna är Basprofil, Dansprofil, Fotbollsprofil, Innebandyprofil, Musikprofil och 

Naturorienterad profil. 

5.1.2  Skola B 

Är en kommunal skola i en medelstor kommun. Eleverna går från förskoleklass till och med 

skolår nio. På skolan går drygt 400 elever och närmare 60 lärare arbetar där. Skolan är 

uppdelad i två delar med var sin rektor, F-3 och 4-9. F-3 består av en förskoleklass, en etta, 

två tvåor samt en trea. Till F-3 hör också ett fritidshem. F-3 bildar ett lärlag. 4-9 består av tre 

lärlag 4-7, 5-8 och 6-9. 4-7 har en fyra och tre sjuor, 5-8 har två femmor och tre åttor och 6-9 

har en sexa och fyra nior. Eleverna som går i åk 4-9 kan välja profil. Skolan erbjuder friidrott, 

fotboll och engelska. Dessa ämnen läses i tre timmar per vecka. De elever som har 

engelskprofil har en del av sin undervisning på engelska. För de elever, som ej väljer 

profilundervisning, finns elevens val med olika aktiviteter.  
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5.2   Intervjupersoner 

Intervjun har skett med fyra lärare. Två lärare från skola A och två från skola B. 

 

Lärare LA1 

LA1 är en manlig lärare som arbetar i skola A. Han har arbetat som lärare i sex år. Läraren 

undervisar i matematik och NO ämnen (biologi, fysik, kemi, teknologi). Han har utbildat sig i 

matematik, fysik och teknologi. Men har även lite poäng i kemi. Kemikunskaperna har läraren 

fått som NO-lärare från en övergripande kurs i universitetet. Han har läst kemi som 

fortbildning. Han känner sig trygg i ämnet kemi och tycker att han klarar sig utan problem.  

 

Lärare LA 2 

LA1 är en manlig lärare som också arbetar i skola A. Han har arbetat som lärare i tjugoåtta år. 

Läraren undervisar NO ämnen (biologi, fysik, kemi, teknologi). Han har utbildad sig som 

biolog i början men ville inte hålla på med att undersöka ett enda föremål i flera år, om han 

skulle arbetat med forskning . Han bestämde sig för att bli lärare därför han hade läst alla NO 

ämnen.  

 

Lärare LB1 

LB1 är en kvinnlig lärare som arbetar i skola B. Hon har arbetat som lärare i sjutton år. Hon är 

utbildad lärare för årskurs 4-9 i matematik, fysik, kemi, biologi och teknik. Hon undervisar 

också i dessa ämnen.   

 

Lärare LB2 

LB2 är en kvinnlig lärare som arbetar i skola B. Hon har varit lärare i tio år men har bara 

arbetat i sex och halvt år. Den resterande tiden har hon varit mammaledig. Hon är utbildad 

lärare för årskurs 4-9 biologi, kemi och miljövetenskap. Hon har nyligen läst matematik. Hon 

undervisar i alla NO-ämnen förutom teknik. 
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5.3  Intervjuundersökning 

Intervjuerna har genomförts med fyra lärare med olika lång erfarenhet och på två olika skolor. 

Intervjufrågorna har grupperats till fyra områden. Jag presenterar nedan lärarnas svar. Jag 

delar in svaren på intervjufrågorna under olika rubriker i detta kapitel. Den första frågan 

behandlas under rubriken Undervisningsmetoder. Fråga två och tre behandlas under rubriken 

Laborationer. Fråga fyra ingår både under första och andra rubriken. Fråga fem och sex 

handlar om Elevmotivation. Slutligen, fråga sju och åtta behandlas under rubriken Digitala 

verktyg.  

5.3.1  Undervisningsmetoder  

Den första frågan i samtliga intervjuer började med ”Vilka undervisningsmetoder använder 

du?” Enligt intervjupersonerna finns det olika slag av undervisningsmetoder i kemi. En 

grundläggande metod är laborationen. Laborationer kan verka som att de kräver mer tid. Men 

enligt lärarna är det egentligen samma tid som krävs för att använda andra metoder. 

Vardagliga företeelser är en utgångspunkt för de flesta av lärarna. Dels för att visa eleverna att 

kemi är ett nödvändigt ämne som ingår i livets olika områden och dels för att utgå från 

elevernas uppfattningar av ett visst fenomen och utveckla till nya kunskaper. Det finns många 

andra metoder som kan användas i kemiundervisning och man kan också använda 

kombinationer av olika metoder, som t.ex. genomgångar med illustration, visa bilder på 

overhead, använda modeller, visa filmer, artiklar i tidningar, eget arbete och att åka på 

studiebesök som t.ex. till reningsverket. Dessutom kan man använda internet som idékälla. 

Lärare LA1 säger: 

Jag använder internet som idékälla, jag använder internet när jag vill prova något nytt (LA1). 

 

Medan LA2 hävdar att han aldrig använder internet, han säger: 

Unga lärare använder internet men jag är en gammal lärare (LA2). 

 

I skola B har de bättre tillgång till internet. I år har de fått projektor i skolan så de kan koppla 

datorns skärm till en projektor som visar internetsidor på en duk. Man kan ladda ner filmer 

från internet direkt istället för att låna från lärocenter som man gjorde förr. 

Lärare LB1säger: 

Jag försöker plocka fram saker från internet och köra de i projektor, det är nytt men jag försöker och 

använda det i alla mina lektioner (LB1). 

 

Medan LB2 säger att: 

Jag har inte letat så mycket, men man kan ladda ner filmer och visa den på duken (LB2).  
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Samtliga lärare hävdar att valet av undervisningsmetod beror på eleverna, vilket 

kunskapsunderlag de har och vilket arbetssätt som passar dem bäst. Det viktigaste med den 

valda undervisningsmetoden är att relatera den till de vardagliga företeelser som eleverna 

möter i verkligheten. Det är också viktigt att möta eleven där de befinner sig hävdar LA1. Han 

menar att läraren måste veta sina elevers nivå för att kunna anpassa undervisningsmetoden till 

individen. 

I skola A påpekar båda lärarna ytterligare ett problem. Det är språkproblemet. En stor del av 

eleverna har svenska som andra språk därför har inte eleverna tillräckligt ordförråd för att 

förstå undervisningen. De menar att eleverna inte behärskar det vardagliga språket. 

Lärare LA1 säger: 

Många har svårt för språket. Det är ett problem, när man pratar det kommer massa nya ord. Om det så att 

deras svenska inte bra, så språket blir ett extra hinder. Det går det långsam för dem. Tolkas det jag ser fel, 

Meningen blir fel de är faktiskt lärt sig fel på grund av brist i språket (LA1). 

 

Däremot betonar LA2 att han har arbetat med språket som ” Engelska glosor ”. 

Han säger att:  

 
Det är många elever som är svaga på språket. Därför arbetar jag med naturvetenskapliga begrepp som 

glosor (LA2). 

 

Lärarna i skola B har inte nämnt språket som ett hinder i den naturvetenskapliga 

undervisningen. 

 

5.3.2  Laboration 

Alla lärare har olika syn på varför de använder laborationer i kemi undervisningen. Några 

tycker att det är en bra metod för att konkretisera kemiundervisning. Några tycker att det 

praktiska genomförandet är karakteristisk för kemiundervisning. För att eleverna ska bygga 

sina erfarenheter på ett empiriskt sätt. Andra understryker att laboration inte bara är en metod 

utan den är också ett mål i kursplanen i kemi. 

Lärare LA1 säger att: 

Kemi har en fördel med det laborativa arbetet (LA1). 

 

Han tycker att laborationen är en positiv sida av kemin. 

Lärare LA2 håller med LA1och säger:  

Tiden som går åt till laborationen är samma tid som det skulle ta om jag gör en genomgång istället (LA2). 

 

 Han menar att det blir mer inspirerande om eleven tar kunskapen till sig genom ett roligt 

praktiskt sätt istället för bara ett tråkigt teoretiskt sätt. Härmed nämner LB1att laborationen är 

viktig på grund av två orsaker: 
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Dels för att jag tycker att det är grunden för naturvetenskapliga arbetssättet, en empirisk vetenskap. Dels 

för att eleverna ska se och uppleva inte bara att man säger till att så det händer. På det sättet kan man väva 

in den teoretiska delen också (LB1). 
 

Samtidigt anmärker LB2 att: 

Det ingår ju i kemiundervisningen, man måste lära sig att laborera (LB2). 

 

Lärarna som jag har intervjuat har kategoriserat laborationerna i: Demonstrationer, öppna 

laborationer, laborationer före genomgång och laborationer efter genomgång. 

Lärare LA2 och LB1 motiverar laborationer som demonstration på två sätt. Det första är 

säkerhetsaspekten och det andra är för att förtydliga genomgången. 

Lärare LB1 säger att:  

Demonstrationsexperiment kan man göra på grund av säkerhetsaspekten, som om man har straka syror 

eller ett liten kort experiment under tiden jag har genomgången av något moment, bara förtydliga det vi 

går igenom (LB1). 

  

Öppna laborationer har LB1 nämnt att hon använder som en variant av fem laborationer. 

Hon säger:  

Det inte att jag inte vill ofta, men det inte alltid så lätt att hitta sådana laborationer som ändå funka bra för 

att de får inte allt för svårt. Man ska känna att det är något som de kan och har tillräkliga kunskaper som 

krävs för att kunna fundera ut hur ska de lösa problemet. För blir problemet för svårt så ligger de bara av 

och säger ”jag fattar ingenting och så blir det kaos ” (LB1). 

 

Laborationer före och laborationer efter genomgången, är de två varianter som är mest 

använda av lärarna för att eleverna deltar mer när de genomför laborationer på egen hand. 

Men det finns olika faktorer som avgör om laborationen ska genomföras före eller efter 

genomgången om det är en stor eller liten elevgrupp, elevernas kunskaper och lektionstidens 

begränsning. 

Lärare LA1 säger att: 

Det beror på vilka grupp jag har, vilka förförståelse de har. Det väldigt beroende på vilka grupper vissa 

känns det som att man ibland får köra lite mer teoretisk och sen bevisa och visa det med laboration för att 

fästa kunskapen. Vissa känner man att jag kan göra laborationen först, fast tycker jag att det fungerar 

bättre när man vet genom att man har jobbat med eleverna och vet de har lite förkunskaper som kanske 

kan blir ”aha” upplevelse för dem (LA1). 

 

Han lyfter också fram att erfarenheten kan hjälpa lärare att bestämma vilken variant som bör 

användas först. Han säger: 

Efter några år vet man vilka område som ofta brukar fungera bättre och vilka laborationer som är lättare 

att förstå och har idéer på varför det som skedde . Det är något som utvecklas allt eftersom genom åren 

(LA1). 

 

Han påpekar också att ämnets innehåll kan avgöra vilken metod som ska genomföras först 

laborationen eller genomgången. Han säger att:  

 Vissa områden vet man att det bättre att köra laborationer och andra är det bättre att bygga först en 

kunskaps bank lite begrepp som ska läggas in och bygga förförståelse (LA1). 
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Man försöker att inte berätta allt om laborationen, annars blir det ointressant när man vet 

redan vad skulle hända. Med undantag ifall att läraren vet att eleverna kan överreagera då kan 

läraren berätta att man måste vara försiktig. Han säger:  

 

 Fast man försöker inte att göra laborationer när man har sagt svart helt innan laborationen. Det blir inte 

så roligt. Det enda kan man säga någonting det är när någon laboration som man vet att elever kan 

överreagera som knalgas för säkerhet att man ska hålla lite ordentligt har det lugnt det är inget farligt. På 

detta sätt kan eleverna Laborera först, se eller lukta och dra slutsats(LA1).  

 

Lärare LA2 föredrar att börja med laborationen och diskutera resultatet efteråt. Han försöker 

väcka interesset först och sedan komma in i den teoretiska delen. 

Lärare LA2 säger:  

Först börjar jag med att ta en vardagligtfråga för att väcka intresse och sedan tar experimentet. Om vi har 

tid kvar så vi diskuterar laborationen också. Om vi inte har tid kvar så vi diskuterar laborationen i 

nästkommande lektion (LA2). 

 

Lärare LB1 vet inte riktigt vad som avgör valet. Hon använder olika variant i sin 

undervisning, ibland kan hon börja med laboration. Hon berättar att:  

Ibland kan vissa laborationer kunna vara bra för att skapa intresse. Så man kommer på teorin på det här 

hållet. Liksom jaha ex. jag har en bra litet experiment som jag brukar köra precis i början. Jag ställer 

några brustabletter i en filmburk och så lite vatten och sätter på locket och så ställer man det upp och ner. 

Det dröjer kanske 30 sekunder och sen smäller det liksom och slår i taket och det är en rejäl smäll (LB1). 

 

Hon menar att väcka elevernas intresse med en spännande laboration kan leda till att de börjar 

med undringar, d.v.s. att de börjar fråga. Hon säger vidare att: 
 

Det är sådana sakar som kan vara bra och ta upp. Det väcker frågor ”Varför blev så här?” ”Hur kommer 

det sig?” ”Vad är det som händer med vattnet och tabletterna?”. Man kan komma in på atomer och 

gasutveckling och tryck och jätte många saker. Det liksom är bra för att kommer att få allas 

uppmärksamhet. En sådan sak är bra att starta upp med för att skapa intresse (LB). 

 

Hon tycker också att lärarens mål med laborationen kan påverka, om laborationen är för att 

väcka intresse eller om det är för att bevisa att det stämmer med teorin. Vad som avgör att 

laboration passa för det första eller andra mål är hon inte riktigt säker på.  

Hon säger: 

Ibland vissa saker kan passas mer att gå igenom någonting innan. Sedan testa de om det verkligen stämde. 

Jag vet inte vad som avgör men vissa laborationer passa till att uppstarta och vissa till att bevisa om det 

stämde. Men det är några laborationer som går att använda som både och (LB1).  

 

Men trots att laborationer har olika karaktär och det är laborationens mål som avgör vilka ska 

vara först, fördrar hon oftast att ta upp laborationen först. Eftersom det bli mer spännande.   

Hon säger att: 
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Jag gör ganska mycket laborationer först och tar diskussionen i efterhand. Mer så än att gå genom först 

och ta laborationen sen. För att när man gör laborationen i efterhand så vet eleverna vad som hända redan. 

Då blir inte riktigt lika spännande (LB1).  

 

Lärare LB2 har helt annan syn på hur undervisningen ska genomföras. Hon fördrar att ha en 

genomgång om teorin först för att skapa kunskaps underlag för eleverna. 

Hon nämner att: 

Först berättar jag och skriver på tavlan och sedan kör med laborationer och gör experiment. Jag försöker 

och har genomgång först sedan laboration men det beror på hur lektionen ligger för jag har en 

laborationstid i en timme och sedan har jag en kort pass med hel klass och då kan inte ha laboration då . 

Så det börjar det med en lång laboration först (LB2). 

 

Var och en av lärarna har sin egen syn på hur de väljer laborationer. LA1 menar att det beror 

på vilket område, vilka elevgrupper han har och hur många de är. Han väljer helst från olika 

läroböcker, extramaterial som finns i kemisalen, inspireras av kollegor eller göra de 

experiment som han hade gjort på universitetet eller under utbildningsperioden. Han anger 

också att man kan använda internet.  

Lärare LA2 väljer också från de olika läroböckerna. Men vid sidan av detta har han en helt 

egen källa. Han markerar att han har mycket i huvudet och han hittar på egna laborationer 

utifrån vardagliga företeelser från närmiljön som är kända för eleverna. Ett exempel på en 

konstruerad laboration som läraren nämner är att:  

Vi har eldat ett hundbajs och eleverna fick ställa hypoteser och diskutera efteråt vad som hände och varför 

det hände så (LA2). 

 

Lärare LB1 tycker mer om att välja laborationer som man lär sig något från och inte bara 

roliga laborationer. Hon försöker och välja laborationer som är lätta och knyta an till 

någonting som finns i verkligheten t.ex.:  

Att man väljer försurning av sjöar och kalkning, när det gäller syror och baser (LB1). 

 

Men det hindrar inte att man ibland kan göra lite spännande laborationer där det händer något 

t.ex. vackra färger när det jul. Hon väljer mycket material från läroböckerna men också från 

nätet. 

När det gäller LB2 säger hon att: 

Jag letar ifrån olika böcker med laborationer så försöker letar reda på något som förklarar det som 

de måste förstå och som inte är för svårt att gör och inte för farligt att göra. Jag letar också på nätet. 

Sedan brukar jag fråga mina kollegor som också har kemi (LB2). 

 

Varje lärare har sitt eget sätt att förbereda laborationer. LA1 hävdar att han alltid testar de nya 

laborationerna som han inte har gjort förut. Han menar att:  

Är det ny laboration så testar jag det. Man tänker alltid från vilka grupp är det, har någon kollega med 

mig, vilka saker kan jag använda beroende på gruppen. Jag tester laborationer innan för att veta både att 
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det fungerar och att de inte ska vara farliga. Man tester inte laborationer som man har gjort massa gånger 

som man vet att det är helt ofarligt. Inte när vi kokar vatten och tester kokpunkten till exempel (LA1). 

  

Lärare LA2 betonar att han aldrig gör kunskapsförberedelse utan han förbereder materialet 

som ska användas under laborationerna. 

 

Man bör testa laborationer först talar LB1 om för mig: 

Det har jag lärt mig med år även laborationer har man gjort flera gånger förut, kanske är det tre år gjordes 

sist på grund av systemet så der dröjer tre år mellan laborationer. Det har jag lärt mig vissa laborationer 

behöver nästan tränings labba innan. Man kan ha kemikalier som stått där för länge, kanske har det blivit 

stark konstaktion, Alla laborationer gör jag inte i för väg. Bara sådana laborationer som man aldrig gjort 

förut . Man kan göra de själva först för att se hur det går(LB1). 

  

Lärare LB2 håller också med att man måste prova att laborera först om man inte har gjort 

laborationen förut. Hon understryker att:  

Det har hänt att laborationer har misslyckats eftersom jag inte hade provad dem i förväg (LB2). 

 

Dessutom finns det andra förberedelser som exempelvis att skriva ner hur eleverna ska 

genomföra laborationen, eftersom skolan inte har färdiga laborationsböcker. Man måste också 

ta fram material och se till att det räcker med färdigblandade kemikalier. 

 

Lärarna ser på elevernas lärande från olika synvinklar därför bedömer de på olika sätt hur en 

lyckad laboration ser ut. Till exempel kan en lärare se att laborationen är lyckad om eleverna 

visar att de har förstått laborationen eller om eleverna har fått rätt resultat. En annan lärare kan 

tycka att om eleverna är glada och aktiva så är det en lyckad laboration. En lärare kan bedöma 

att laborationen är lyckad om eleverna kan resonera på ett rimligt och vettigt sätt och det kan 

man t.ex. se genom rapportskrivning.   

Lärare LA1 anser att en lyckad laboration är: 

När alla har förstått vad de gjorde och ibland är det väldigt individuellt. Det finns faktiskt elever där en 

lyckad laboration för dem är att eleven har genomfört åtminstone en laboration relativ självständigt och 

under kontrollerade former. Det ett mål att fylla så att alla ska lära sig någonting har gjort någonting för 

att gå fram sin utveckling (LA1). 

 

Han framhåller också att rapportskrivning har en stor betydelse för: 

Där kan man se hur eleverna tänker. Ibland kan vara resultatet fel men resonemanget kan vara mycket 

värt. Det är ju så att det inte helt säkert att eleven blev misslyckad om den eleven har inte nådde målen. 

Om man har sett en real kunskapsutveckling. Eleven kan ha haft svårt för sig, den kan ha haft jobbig 

bakgrund. Man gör allt för att hjälpa de(LA1). 

 

Även om eleverna inte har nått målen så kan det inte räknas som misslyckad laboration. 

Lärare LA1 säger: 

 Men eleven jobbat försökt och kämpad men det ändå räckte inte till så ändå är det inte misslyckande, för 

alla hade lärt sig en hel del för att ge sig i livet (LA1). 
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Lärare LA2 tycker att om eleverna verkar glada och aktiva så betyder det att laborationen är 

lyckad. Däremot om eleverna är dystra och slöa betyder det att laborationen är misslyckad. 

 

 

LB1 framhåller att hon inte bara tittar på resultatet för att ibland kan hon märka att några i en 

grupp har arbetat och varit noga men att det ändå inte riktigt blir som det borde ha blivit. 

Hon säger:  

Jag tittar ju inte bara på resultatet i sig. Det resultatet man fått och den slutsatsen man drar, alltså om de är 

rimliga slutsatser utifrån resultaten. Eller kan de tycke att vi fick väldigt konstiga resultat här och kan de 

resonera det på ett vettigt sätt. Där visar de att de kan göra sådana resonemang, växer det ju i 

bedömningen för då vet man att man inte gör saker mekanisk utan faktiskt funderar på det man gör (LB1). 

 

Lärare LB2 menar att om eleverna har följt instruktionerna och gjorde som läraren har sagt är 

de godkända. Men om de slarvar när de gör laborationen så är de inte godkända då.  

Hon säger:  

Jag pratar med de och fråga dem om varför det blev fel. Och ibland kan det vara elevernas egna fel för att 

de slarvar och jag bedömer jag det att de inte har gjort som det ska. Ibland kan bli fel ändå när uppgifter 

är svårt då förklarar jag varför blev det fel då är det fortfarande godkänd för att de fyll anvisningarna 

(LB2). 

Samtliga lärare framhåller att det är viktigt att ha en diskussion antingen förre eller efter 

laborationen för att förankra kunskapen hos eleverna. De påpekar att elevgruppens storlek 

påverkar lärarens möjligheter att uppmärksamma varje elev under laborationerna. Som gör att 

läraren ser vilken elev som har förstått och vilken elev som behöver mer hjälp för att kunna 

förstå. Gruppens storlek påverkar inte bara lärarens uppmärksamhet utan det påverkar val av 

laborationer och säkerhetsaspekter.  

Lärare LB1säger: 

Det är ju som sagt skillnad på de tillfällena när man laborerar i helklass och när man har möjlighet att 

laborera halvklass eller mindre grupp. För då ser man väldigt tydligt om kan ha kanske fyra eller fem i 

grupper i klassrummet som gör olika lab. Då hinner man liksom gå runt och prata med alla grupper 

ordentlig och se vad de gör om man märker om de har förstått vad de håller på med eller de har inte 

förstått (LB1). 

 

Lärare LA1 säger: 

Jag väljer laborationer beroende på vilken grupp jag har, alltså säkerhets aspekt (LA1). 

 

5.3.3  Att stimulera elever 

 

Intervjupersonerna tycker olika om hur man kan stimulera eleverna. Beroende på 

elevgruppens olikheter varierar lärarens sätt att stimulera eleverna. Lärarna använder olika 

sätt att stimulera sina elever.  
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LA1tycker att man kan stimulera elever på olika sätt. Han säger att: 

Man kan försöka att undervisa det som man själv tycker är intressant och kul. Man försöker förankra 

saker i verkligheten. Det är lättare att finna en vis glädje i det hela när det faktiskt känns att det har något 

med verkligheten och göra. Man försöker möta eleverna där de befinner sig (ligger i rätt nivå), ge elever 

utmaningar och variera undervisningsmetoder (LA1). 

  

Han markerar också att man kan prata med de som inte är intresserade av ämnet och försöka 

hitta ett passande arbetssätt för dem. 

Han säger:  

Man kanske måste ha samtal med eleven kanske med föräldrarna också och diskutera. Vissa saker i livet 

är inte roliga vissa saker får man göra. Men man försöker och hitta något sätt att gör det roligt (LA1). 

 

Medan LB1 tycker att man kan stimulera eleverna genom:  

att hitta uppgifter som man tror att eleverna tycker intressanta och spännande eller om de är nyfikna på 

något som de hade sett eller hört om i TV, tidning eller vardagen, det blir ett sätt att stimulera eleverna. 

Ge eleverna möjlighet att komma med egna idéer och förslag och få prova det i laborationer. Men det är 

svårt att stimulera alla elever. I åttan och nian kan eleverna stimuleras av betyget, man måsta tala om vad 

som krävs, vad behövs och vad måste man kunna (LB1). 

    

Lärare LA2 betonar att man kan stimulera eleverna genom att förankra verkligheten i 

undervisningen. Han säger:  

Man kan ta exempel från nära miljö sedan öppna sig lite mer och mer tills man kommer till hela världen 

(LA2). 

  

Han hävdar också att man kan variera undervisningsmetoderna för att eleverna lär sig på olika 

sätt. När man varierar så vet man att alla fick chansen i alla fall och lär sig någonting. 

LB2 tycker att det är svårt att stimulera elever när de själva inte är intresserade av ämnet. Men 

exempel från vardagen kan ge mer deltagande och särskilt när man talar om kemikalier 

hemma. Hon berättar:   

Jag vet inte. Det kanske genom att berätta saker och får plocka in saker från vardagen som får man 

förstå att det viktigt med kemi. De har kemikalier hemma och vad som kan hända. De lyssnar och 

förstår kanske lite mer vad det handlar om(LB2). 

 

Samtliga lärare är eniga på två punkter om hur läraren kan stimulera eleverna. Det första är att 

variera undervisningsmetoden. Eleverna är olika, de lär sig följaktligen på olika sätt. När man 

varierar undervisningsmetoden så får alla chansen att lära sig på det sätt som passar dem och 

som de tycker om. 

Lärare LA1, LA2 och LB2säger ungefär på samma sätt. Jag exemplifierar svaren med LA1:s 

svar:    

Vissa lär sig genom att lyssna, vissa genom att skriva, vissa genom experimentera, vissa genom att arbeta 

ensam eller i grupp. Läraren ska inte binda sig till att alla ska göra samma sak samtidigt. Man måste hitta 

metoden för varje elev. Det gäller att identifiera hur eleverna lär sig (LA1). 

 

Lärare LB1 säger också att:  
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Eleverna är väldigt olika. Man pratar mycket om individ anpassad undervisning men det är lättare sagt än 

gjort. Varje moment kan inte individanpassas och man måste gå igenom med alla. Men man kan ha olika 

svårighet på texter och ha olika nivå på uppgifter och eleven får välja själv. Man blandar sin undervisning 

också (LB1). 

 

Den andra punkten är att alla intervjupersonerna betonar vikten av att förankra ämnet i 

verkligheten. Det gör ämnet mer intressant och eleverna kan känna att det är viktigt att de lär 

sig för att kemin finns överallt och de möter vetenskapliga fenomen varje dag.  

5.3.4  Digitala verktyg 

Det är inte alla intervjupersoner som hört talas om ”Smart board”. Lärarna är medvetna om 

ekonomiska situationen i skolorna och är säkra på att skolan inte har möjlighet att satsa på 

sådana dyra verktyg. Därför funderar de inte att använda detta verktyg i sina undervisningar. 

Lärare LA2 hade inte alls hört talas om detta. Lärare LA1 har hört talas om Smart bord men 

har inte funderat på att använda det på grund av den ekonomiska situationen. Han tycker att 

det vore bra om kommunerna satsar på att köpa det.  

Han säger: 

Man skulle ha stor nytta av den om man har möjlighet att använda den. Eleverna lär sig genom att se, 

höra och skriva. Det är klart att det blir bättre om man kan visa de hur saker rör sig istället bara för att rita 

(LA1). 

 

Lärare LA1 är inte insatt i de möjligheter som Smart board ger men han säger att de personer 

som har sett och använt det tror att det har en hel del fördelar.   

Lärare LB1 har också en kompis som arbetar i en skola som har Smart board. Hon känner 

igen de möjligheter som man kan få genom att använda det. Men hon understryker också den 

ekonomiska situationen. Hon tycker också att det kan stimulera eleverna. 

Hon säger att:  

Den matas så mycket av internet, TV och filmer, så det kan bli häftigt. Tänk om man har svart vit bok 

med gamla bilder och om man har flash färgade bilder så det blir mer spännande (LB1). 

 

Lärare LB1 nämner om ett annat verktyg som hennes skola nyss har börjat använda. Skolan 

har börjat använda projektor under lektionerna. Man kan koppla datorn till projektor och visa 

skärmen på en duk på väggen. Man får ladda ner filmer direkt över nätet i stället för att låna 

den från centralen, som man gjorde förut.  

LB2 har också hört om Smart bord men inte funderat på att använda det på grund av skolans 

ekonomi. Dessutom har hon inte tillräklig information om det.     
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6. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att få inblick i undervisningsmetoder som konkretiserar  

kemiundervisning. Jag ville finna metoder för att stimulera eleverna och öka deras vilja att 

lära sig kemi. Jag ville också se vilka möjligheter och hinder som finns i kemiundervisningen. 

Till exempel om läraren får möjlighet att använda den nya teknologin för att göra det lättare 

både för sig själv (att undervisa) och för eleven (att förstå). 

De forskningsfrågor jag utgick från var följande: Vilka undervisningsmetoder används i 

kemi? Hur kan lärare stimulera och väcka elevers intresse för kemi? Vilka Möjligheter och 

hinder finns i skolans kemiundervisning? 

Jag fick nästan alla mina frågor besvarade av intervjupersonerna. Detta kommer att behandlas 

under rubriken resultatdiskussion. Resultatdiskussionen delar jag upp enligt mina 

forskningsfrågor. 

 Var och en av frågorna behandlas under en egen rubrik.  Den andra delen av diskussionen 

innehåller en metoddiskussion där jag försöker presentera starka och svaga sidor i min uppsats 

enligt mitt egen synsätt. 

6.1  Resultatdiskussion  

Naturen kan syfta på allt levande, som människan, växter och djur. Men det kan också syfta 

på luft, vatten och jord. Allt är dock byggt av atomer. Vi kan lära oss om atomer i ett 

undervisningsämne och det är kemi. Det betyder att kemi är ämnet om naturens byggstenar.  

I skolan lär sig elever och utvecklar sina kunskaper för att bygga ett kunskap underlag för att 

sedan kunna bygga samhället. Det betyder att i skolan skapas samhällets byggstenar. Därför 

kan vi säga att kemi är ett viktigt ämne i skolan. För att kunna bygga ett hållbart samhälle 

genom en hållbar utveckling. Enligt Brundtlandrapporten (1987) är definitionen av en hållbar 

utveckling:  

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillfredsställa sina behov (Persson 2007) . 

 

Det kan vi inte göra utan att ha grundläggande kunskaper i kemi. En grund i kemin är att 

atomer inte kan skapas eller försvinna. T.ex. när man eldar ved kan inte atomerna försvinnas 

utan de omvandlas till en annan form. Från fast form till gas som gör att den kan sprida sig 

lättare. Ett annat exempel är hur rökgasen kan behandlas, för att bli miljövänlig. Detta sker via 

kemisk eller biologisk behandling (kursplane och betygkriterier 2000). 

 Eleverna behöver dessa grundläggande kunskaper och andra kunskaper för att kunna vara 

beslutsfattande medborgare. Medborgare som kan skilja mellan miljövänliga produkter och 
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andra produkter. Medborgare som kan göra val och som har också ett övervägt argument för 

sina val. I min intervjustudie menade en av lärarna, LB1 följande:  

Jag tycker att kemi är mycket viktigt ämne idag när man tänker hela kring miljöfråga det något som är 

väldigt aktuellt och det svårt att göra val, som när eleverna blir vuxna så småningom. Om man inte vet 

varför är det vettigt att återvinna, när det är bara jobbigt att gå iväg med det?  Finns det någon vinst med 

det?  Vad som händer om man inte återvinner? Varifrån kommer de materialen? och vad har hänt när man 

fått fram de materialen? Har man ingen kunskap om det värld, tror jag det blir svårt att ta ställning i olika 

frågor när man har blivit äldre (LB1). 

 

Det är också ett mål i kursplanen för kemi att eleverna ska kunna använda sina kunskaper och 

tillämpa dem i samhällsfrågor. Det uttrycks på följande sätt i kemikursplanen. 

Utvecklar förmåga att använda kunskaper i kemi samt etiska och estetiska argument i diskussioner om 

konsekvenser av kemins samhälleliga tillämpningar (kursplaner och betygkriterier 2000,s.61). 

 

För att utveckla elevernas kunskap i kemiämnet krävs det en metod eller en 

kombinationsmetod som fungerar med dem flesta elevgrupper.  

6.1.1  Undervisningsmetoder 

Kemi är inte ett ämne som kan förstås lätt. Det är ett abstrakt och komplicerat ämne och man 

kan inte fantisera hur atomerna byggs och hur de kan reagera med varandra. Det är en fördel 

att förklara på ett konkret sätt för eleverna för att få dem att förstå och känna sig stimulerade 

av den nya kunskapen. Samtliga intervjupersoner hävdar att eleverna lär sig på olika sätt, 

därför är det viktigt att variera undervisningsmetoderna. De påpekar att eleverna kan få 

kunskap på olika sätt. Till exempel kan eleverna få faktakunskap genom läsning eller 

genomgång. Eleven kan få konkreta exempel genom experiment eller vardagliga exempel. De 

kan utveckla sina kunskaper genom att diskutera experiment, eget arbete eller genom att 

arbeta i grupp.         

 

Elevernas förståelse delas i fyra nivåer och de är: konkret, specifik, abstrakt och generell. För 

att kunna nå den högre nivån av förståelse måste elevernas förståelse ha en generellt abstrakt 

karaktär. Den kan inte nås genom bara läsning, experiment eller bara genomgång och 

diskussion. Utan de olika undervisningsmetoderna måste kombineras med varandra för att nå 

det bäste resultatet. Dimenäs (2001) har genomfört en kvalitativ undersökning om elevernas 

lärande. Han har kommit fram till att eleverna kan få grundkunskaper om ett fenomen genom 

experiment. Under experimentet utvecklas elevernas förmåga att förstå och uttrycka sig kring 

fenomenets specifika, generella och konkreta nivåer. Men det är inte tillräkligt. Däremot 

används experiment i det abstrakta perspektivet mer som en illustration till uppgifterna. För 

att fördjupa förståelsen i ett abstrakt perspektiv är det inte tillräckligt med den konkreta 
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undervisningen, utan undervisningen måste också präglas av lärarens stödjande funktion. Med 

stödjande funktion menar jag att kommunicera och diskutera tills eleven når den abstrakta 

generella nivån (Dimenäs 2001). 

 

Det måste också påpekas att det inte bara är vuxna och lärare som genom stöd och samtal 

bidrar till elevernas lärande utan eleverna inom gruppen diskuterar sig fram till ett nytt sätt att 

se på fenomenets abstraktare delar (Dimenäs 2007b). Det visar sig att lärande sker i en 

sociokulturell kontext. Här ser vi vikten av att elever lyssnar på varandra och ofta arbetar 

tillsammans vilket bidrar till att eleverna förstår liknande fenomen på ett generellt sätt och 

utan att behöva ta till andra konkreta exempel. 

  

Jag tycker att laboration är en viktig metod att använda i kemiundervisning. Under 

intervjuerna fick jag syn på laborationens vikt. En sammanfattning av deras syn är att kemin 

har en fördel med det laborativa arbetssättet. Det är lättare att lära genom laboration än genom 

enbart förklaringar. John Dewey (i Dimenäs 2007b) hävder att naturvetenskapens värde ligger 

i att man får möjlighet att tolka och kontrollera tidigare erfarenheter ”learning by doing”. Han 

menar också att en individ som utvecklar erfarenheter också måste använda den kunskap som 

andra individer tidigare erövrat. Laborationen är grunden till det naturvetenskapliga 

arbetssättet. Men den viktigaste synen var att laborationen är ett mål att sträva mot i 

kemiundervisningen, det står också i kemikursplanen.   

Utvecklar kunskap om hur kemiska experiment bygger på begrepp och modeller och hur dessa kan 

utvecklas genom experimenterande (kursplaner& betygkriterier 2000,s.61). 

 

Dessutom konkretiserar laborationen kemiska fenomen på ett betydande sätt men det är inte 

tillräckligt för att eleven ska förstå. Det måste kombineras med teoretiska kunskaper. 

Diskussion, regelbunden återkoppling till laborationen och upprepning av genomgångar är 

viktiga faktorer för att eleverna ska utveckla sina kunskaper och kunna använda dessa. Lärare 

LA2 säger att:  

Eleverna lär sig genom upprepning om man inte upprepar är risken stor för att de glömmer bort allt de lärt 

sig (LA2). 

 

Laborationen kan vara mycket gynnsam om den används på rätt sätt. Hofstein (2004) menar 

att laborationen måste anpassas efter elevernas behov, vara kopplad till ämnes innehåll och ge 

eleverna möjlighet att utvecklas och skapa nya idéer. Intervjupersonerna nämner också att 

laborationen kan vara gynnsam om eleverna tycker att det är intressant, laborationen är väl 

förbered, har tydliga instruktioner och viktigaste av allt att den förankras i verkligheten.      
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Det varierar hur laborationen genomförs. Lärarna har olika åsikter gällande laborationens 

genomförande. Det finns de som föredrar att ta laborationen först. Argumentet för detta är att 

det väcker intresse, blir mer spännande, kan stimulera eleverna att tänka själva och lösa 

problem på egna sätt. Det gör att eleverna kan anse att det finns olika sätt att lösa problem och 

det kan öka självförtroendet hos eleverna. Dessutom kan det leda till att eleverna själva frågar 

efter teorin som ligger bakom resultatet och blir intresserade av att hitta ett argument för som 

förklarar resultatet (Mellgren 1995) och lärare LB1 nämner också att:  

 Ibland kan visa laborationer vara bra för att skapa intresse. När man gör laboration där något ting händer 

och så går man på varför det blev så egentligen. Så man kommer på teorin på det här hållet (LB1). 

 

I så fall blir det inte så tråkigt att ta upp teorin, som alla intervjupersoner pekade på som den 

”tråkigaste” delen av kemin. 

 

Men det finns också lärare som föredrar att ta genomgången eller teoridelen först i 

kemiundervisningen. Argumentationen som ligger bakom detta kan vara antingen att 

experimentet inte är tillräckligt tydligt, eller att elevens erfarenhet inte räcker till för att 

förklara skeendet, utan måste utvecklas. Undervisningssekvensen och olika illustrationer 

öppnar för förståelse av innehållet (Dimenäs 2007b). Detta bygger på ett kunskapsunderlag så 

att eleverna ska kunna förstå vad laborationen handlar om. Annars är det meningslöst att göra 

laborationer och eleverna har ingen aning om vad det handlar om och vet inte heller hur man 

ska göra.    

 

Sedan är det lite olika svar från intervjupersonerna i studien. Enligt lärare LB1, hon menar att 

syftet med laborationen kan bestämma vilken variant av laborationen som ska användas. Om 

syftet med laborationen är att skapa intresse och öka uppmärksamheten så är det bättre an ta 

laborationen först. Om syftet är att bevisa om det stämmer med tidigare resultat så tar man 

genomgången först. Hon pekar också på två andra variationer av laboration och de är: Den 

laborationen som läraren demonstrerar under genomgångar för att förklara ett visst fenomen. 

Eller om det handlar om farliga kemikalier som inte elever får arbeta med på grund av 

säkerhetsaspekter. Den andra variationen är öppna laborationer. I denna laboration formulerar 

läraren laborationsinstruktionen som en fråga för att kunna se om eleverna kan använda sina 

kunskaper för att lösa ett visst problem.   
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Det är inte bara laborationen som kan varieras utan läraren kan också variera 

undervisningsmetoder. Under intervjun betonade samtliga lärarna att eleverna lär sig på olika 

sätt. De lär sig genom att läsa, lyssna, experimentera, eget arbete eller arbeta i grupp. Det 

gäller att läraren vet vilken metod som passar olika elever och det behöver inte innebära att 

alla elever ska arbeta på samma sätt. De menar individualisering och det står också i Lpo94:  

Undervisningen skall anpassas till varje elevens förutsättningar och behov (Lpo94,s.4). 

 

Dessutom kan lärare använda olika metoder för att skapa fler minnesbilder hos eleverna, som 

hjälper till att utveckla förståelse för olika begrepp. Minnesbilder kan skapas utifrån olika 

illustrationer som bilder, tabeller, experiment, texter och metaforer (Dimenäs2007). Jag menar 

att läraren kan använda olika yttre sinnen för att kunna aktivera elevernas innre sinnen. Det 

kan också främja elevernas möjlighet att få kännedom om kunskapens olika former.  

 

Intervjupersoner och Dimenäs (2007) lyfter fram påståenden om elevernas lärande genom att 

variera undervisningsmetoder och ibland använda lite ovanliga laborationer eller illustrationer 

för att väcka elevernas intresse i ämnet. Däremot pekar Dahlstrand& Svensson (1999) på 

reproducerbarheten vid undervisningen. De menar att om läraren startar en lektion på ett visst 

sätt, t.ex. med ett experiment, blir elevernas engagemang tydligt. Gör läraren på ett annat sätt, 

t.ex. inleder med en längre berättelse svalnar elevernas intresse. 

Reproducerbarheten i elevernas beteende är den grundläggande förutsättningen för en undervisningslära 

(Dahlstrand& Svensson 1999). 

 

 Forskning visar att variationen kan väcka elevernas intresse. Men till en del håller också jag 

med Dahlstrand& Svensson om reproducerbarheten utifrån ett annat perspektiv. Eleverna kan 

ha reproducerbarheten gällande undervisningsstrategier men inte undervisningsmetoder. Jag 

menar att om läraren använder tankekarta i sin genomgång så är det inte en bra idé att ändra 

den till ett klassiskt undervisningssätt på en gång utan att ha en motivering till sin förändring. 

Jag har mött denna situation själv när jag var i VFU skola och försökte att använda en annan 

undervisningsstrategi än vad den ordinarie läraren använder. Det blev misslyckat. Men jag 

blev mer framgångsrik när jag ändrade undervisningsmetoden och varierade mellan de olika 

undervisningsmetoderna.  

 

Läraren måste acceptera att eleverna är aktiva tänkande och agerande länge och de kommer 

med mer eller mindre klara föreställningar om varför en företeelse sker och hur. Dessa 

föreställningar prövas hela tiden genom självreglering som leder till tankestruktur genom 

tanke nivå och det fungerar i stort sett ganska bra. Det vill säga att läraren behöver ta hänsyn 
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till konstruktivismens aspekt. Därför är det viktigt att läraren har kännedom om typiska idéer 

och föreställningar bland eleverna. För att kunna skapa en undervisningens miljö där 

elevernas kunskaper är en viktig utgångspunkt för undervisningen (Sjöberg 2005). 

 

Sjöberg (2005) anser också att eleverna inte bara är isolerade individer, utan de tillhör ett 

sammanhang och ingår alltså i ett socialt och språkligt sammanhang. Därför kan undervisning 

i skolans naturvetenskapliga ämnen ses i ett sociokulturellt perspektiv. Särskilt i laborationer 

som är mindre formell än undervisning i ett vanligt klassrum. Det skapas ett samspel och 

interaktion mellan eleverna och mellan lärare och eleverna som leder till en aktiv 

inlärningsmiljö. Enligt detta perspektiv fungerar läraren som handledare och läraren och 

eleverna diskuterar upplägg genomförande och resultat av t.ex. en kemiundersökning i 

kemiundervisning. 

 

Många forskare (Mellgren 1995; Hofstein 2004; Sjöberg 2005; Dimenäs 2007a; Dimenäs 

2007b; Stenlund 2009) har studerat undervisningsmetoder med olika fokus på metoderna, 

men alla är eniga om att eleverna måste möta det naturvetenskapliga innehållet utifrån sin 

egen förståelse. Författarna är eniga också om att man måste förstå vikten av interaktionen 

mellan lärare - elev, elev – elev och elev – läromedel. De menar att den sociokulturella 

kontexten är en gynnsam inlärningsmiljö när det gäller kemiundervisningen. En ensidig fokus 

på interaktion genom olika undervisningsstrategier, metoder eller experiment utgör en risk att 

eleverna i undervisningen inte utvecklar kunskap. Möjligheten ligger i att synliggöra 

innehållet eller fenomen genom utvecklad och medveten interaktion kring innehållet i 

undervisningssituationen.  

6.1.2  Att stimulera elever 

Som jag har nämnt tidigare är eleverna olika, inte bara beträffande hur de lär sig utan också 

vad de tycker om olika ämnen i skolan. Men eftersom min uppsats handlar om 

undervisningsmetoder i kemi så fokuserar jag på vad eleverna tycker om kemi. 

Lärare LB1 har kategoriserat eleverna på ett sätt som hjälpte mig att lättare tolka lärarens åsikt 

om hur läraren kan stimulera sina elever. Hon pekar på att det finns olika grupper av elever.  

 

I det följande kommer en tabell om de olika elevgrupper och de anpassade sätten för varje 

grupp för att kunna stimulera dem.   
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Elevgrupper Sätt att stimulera  

Elever som tycker om att laborera men 

tycker inte att teorin är lika spännande. 

Läraren kan stimulera denna grupp genom att 

hitta spännande laborationer. 

Elever som tycker om att laborera samtidigt 

som de tycker att det är spännande med 

teorin. De är intresserade av allt och vill ta 

reda på varför resultatet blir som det blir och 

vad som händer om man ändrar 

förutsättningar. De vill prova allt. 

Läraren stimulerar denna grupp genom att 

låta dem själva undersöka vad som händer i 

olika situationer och låta dem prova vad de 

tycker är intressant. 

Elever som tycker inte om att laboration är så 

roligt och vill hellre arbeta med teoridelen. 

Läraren kan lämna dem att arbeta med 

teoridelen med ett villkor; alla måste kunna 

genomföra åtminstone ett antal laborationer 

på ett självständigt sätt för att kunna nå 

målen. 

Elever som har svårt att se kopplingen 

mellan laboration och teori. 

Läraren måste vara tydligt med 

laborationsinstruktioner och måste noga 

förklara laborationens mål. 

Elever som är rädda och tycker att det 

”läskigt” att det finns giftig ämnen och att det 

kan vara farligt. 

Läraren måste hitta en balans när det gäller 

säkerhetsaspekter. Läraren får tala om vilka 

ämnen som är farliga och vilka regler som 

gäller i laborationssal men han/hon får inte 

skrämma dem för mycket för att de inte ska 

bli rädda. 

De tycker inte om kemi, vare sig laborationer 

eller teori. 

 

 

Det är lite svårt att stimulera denna 

elevgrupp. Intervjupersoner har olika sätt att 

hantera detta problem. Längre ner kommer 

mer förklaringar om denna grupp.   

 

I tabellen ovan beskrivas hur kan man stimulera olika elevgrupper. Alla lärare var eniga om 

stimuleringssättet i de olika grupper förutom den sista gruppen som tycker inte 

överhuvudtaget om kemin. Var och en av lärarna har eget sätt att handla med denna grupp.  

Lärare LA1talar om att man kan försöka och ha samtal med de eleverna för att hitta något som 

de tycker om. Då får man försöka nå fram till dem genom deras intresse. I värsta fall kan man 

ha samtal med både eleven och föräldrar för att ordna ett åtgärdsprogram för att eleven ska 

kunna nå målen. Om det inte fungerar enligt de ovan nämnda sätten att stimulera eleverna kan 

man gå en annan väg som inte låter så roligt enligt Lärare LB1. Det är att skrämma eleverna 

med betyg och tala om för dem tydligt vad som krävs och vad som gäller för att nå målen.    

Medan lärare LA2 hävdar att det fungerar mycket bra att stimulera eleverna genom att 

förankra undervisningen genom verklighetsrelaterade exempel. Det är inte bara ett sätt att 

stimulera eleverna utan det är också syftet med kemiundervisning. Det nämns i 

kemikursplanen på följande sätt: 
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Samtidigt skall utbildningen befästa upptäckandes fascination och glädje och människans förundran och 

nyfikenhet såväl inför vardagslivets fenomen som naturens uppbyggnad (kursplaner och betygkriterier 

2000,s.61). 

 

 

Jag tolkar verklighetsrelaterade exempel som eleverna redan har en föreställning om. Det 

behövs inte vara korrekta kunskaper utan bara en gnista för att skapa självreglering hos 

eleven, så att han/hon ska kunna konstruera nya kunskaper. Eftersom konstruktivismen är en 

trovärdig teori är verklighetsrelaterade exempel enligt LA2 det bästa sättet att stimulera 

eleverna till kemilärande.       

6.1.3  Möjligheter och hinder i skolans kemiundervisning 

Roger Säljö (i Ratcovich& Nävert 2009) lyfter fram att när tekniken ändrar sig, förändras 

kunskapsformen. Han menar att skriftspråkets inträde innebär dels att det inte 

längre var nödvändigt att memorera allt, dels att det blev nödvändigt att börja lära ut läs- och 

skrivförmåga. Det sätt på vilket vi kommer i kontakt med och agerar i världen förändrades. 

Även IKT- utveckling innebär stora förändringar i hur information lagras och behandlas, 

vilket kommer att skapa behov av nya kompetenser och ett förändrat lärande (Ratcovich& 

Nävert 2009). 

 

På grund av IKT- utvecklingen har vi fått ett snabbt växande samhälle. Nu ställer samhället 

stora krav på medborgarna. Därför måste skolan anpassa undervisningen efter samhällets krav 

på medborgarna. För hundra år sedan när samhällets krav på medborgare var att kunna läsa, 

skriva och räkna anpassades undervisningen efter detta krav. Även läroböckerna handlade om 

vad medborgarna sysslade med (Dimenäs 1996).  

 

Nu är IKT- kunskapen en viktig kunskap som medborgare bör behärska. Var finns den då i 

undervisningen? Det finns inte ens en lektion för att lära eleverna hur de skulle kunna hantera 

informationsflödet eller använda olika program i datorn för att klara sina uppgifter som de får 

i olika ämnen. De flesta av eleverna kan använda dator när de spelar olika spel eller laddar ner 

filmer eller andra program, men de kan sällan hantera t.ex. Word, Excel eller Power Point 

som de behöver för att genomföra sina uppgifter i skolan nu och i sitt framtida yrke.  

   

Under intervjuerna i min studie har jag tagit Smart board som ett exempel på den nya 

teknologins verktyg. Smart board kan användas i klassrummet genom att spara anteckningar, 

ha tillgång till Internet och ha nytta av andra lärares undervisning. Dessutom kan den visa 
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rörliga bilder som gör undervisningen mer konkret och hjälper eleverna att begripa på ett lätt 

sätt. Enligt Görgen Stenlunds studie (2009) har han kommit fram till att smart board kan öka 

interaktionen mellan det digitala verktyget och eleverna och mellan elever och lärare. Jag 

tolkar det som att Smart board kan öka elevernas deltagande i undervisningen, vilket betyder 

att den fungerar som en stimulans för eleverna. Att eleverna interagerar i denna sociala 

kontext betyder att de lär sig något som de tycker är intressant. 

 

Dessutom påpekar lärare LA1 och LB1att det kan påverka eleverna på ett positivt sätt. Men 

samtliga lärare anser att det är omöjligt att kunna använda smart board i skolan nu förtiden på 

grund av ekonomiska skäl. Men LB1 och LB2 berättar att skola B har fått projektor i skolan 

som man kan koppla till dator och sedan till Internet. På detta sätt kan lärarna ladda ner filmer 

direkt från Internet.  

 

Enligt rapporten Redovisning av uppdrag om uppföljning av IT- användning och IT-

kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning (2009) finns det stora brister som handlar om 

avsaknad av datorer och IT- strategier i skolorna. Avgörande för en utveckling på detta 

område anses vara lärarens förmåga, intresse och tillgång till utrustning. Uppenbarligen finns 

det stora brister i dessa avseende, eftersom endast en fjärdedel av lärarna använder IT i sin 

dagliga undervisning. 

 

Det är inte bara ekonomiska hinder som finns utan lärare LA1 och LA2 understryker att det 

också finns språkliga problem. Det är mer än hälften av skolans elever som har svenska som 

andra språk. Det gör att det blir svårare för lärare att förklara. Eleverna som inte kan språket 

kan missförstå lärarens förklaringar och det kan leda till att de förstår på ett felaktigt sätt. Det 

är inte bara invandrarbarn som har det problemet utan svenska barn kan också ha 

språkproblemet. Leif Östman (1996) påpekar att det naturvetenskapliga användandet av 

språket inte är en del av de flesta elevers naturliga språk. Därför är det viktigt att eleverna får 

träning i översättning mellan i första hand vetenskapligt språkbruk till vardagsspråk. Man 

behöver inte översätta allt i grundskolan utan man kan nöja sig med en blandform mellan 

elevernas språkbruk och det naturvetenskapliga språket.  
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6.2   Summering av diskussion  
 

Enligt min analys och tolkning av resultatet så tycks min studie om undervisningsmetoder i 

kemi ha uppfyllt syftet. De lärare som jag har intervjuat gav mig en övergripande bild av vilka 

undervisningsmetoder som används i kemiundervisningen och hur man kan variera mellan 

olika undervisningsmetoder beroende på olika undervisningssituationer och grupper av elever.  

Denna variation kan ha en stor betydelse i elevstimulation. Ett annat fungerade sätt att 

stimulera eleverna är att förankra undervisningen i verkligheten. Det har en stor effekt på 

elevernas vilja att lära sig och har effekt på att eleverna ska kunna använda sina kunskaper för 

att ta ställning inom samhällets olika områden. 

Elevernas lärande kan sporras eller hindras beroende på olika omständigheter som 

inlärningsmiljö, socialkontext, språkkunnighet och den ekonomiska situationen i skolan.  

6.3   Metoddiskussion  

Mitt syfte med uppsatsen var att finna fungerande metoder för att öka elevernas intresse för 

kemi. Jag har valt att genomföra undersökningen genom en kvalitativ metod. Kvalitativa 

metoder ger en god grund för att förstå hur verksamheten fungerar. Dessutom kan man 

fördjupa sig i avgränsade frågor inom specifika områden (Repstad 2007). Jag anser att denna 

uppsats är riktad generellt mot alla lärare och speciellt mot nyblivna lärare. Denna uppsats kan 

ses som en öppen och nyfikenhetsstyrd forskning. Uppsatsen bidrar till en fördjupad förståelse 

av olika undervisningsmetoder i kemi och särskilt av laborationen, vilken är en av de mest 

använda metoderna i kemiundervisning. Denna insikt är framför allt grundad på olika 

forskningsarbetens resultat som presenteras i intervjustudiens resultat. Det fick mig att 

reflektera över lärares olika användning av undervisningsmetoder. Metodanvändning 

möjliggör en interaktion mellan lärare och elever och deras verksamhet som leder till 

reflektion över olika arbetssätt att ta ställnig till (Mattsson 2001).   

 

 

I denna uppsats bakgrundskapitel dominerar studier på vetenskaplig grund som utgår från 

elevernas lärande och lärarens reflektion över sitt eget arbetssätt. 

Resultat, analys och tolkning i min studie har skett utifrån intervjupersonernas svar och 

illustreras med citat från deras svar. På det sättet får resultatet större trovärdighet (Dimenäs 

2007a). Ur en aspekt kan reliabiliteten ifrågasättas på grund av att jag hade olika 

uppföljningsfrågor beroende på intervjupersonens svar. Men det kan jag motivera med 
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Repstads (2007) påstående. Han menar att det ofta är onödigt att få samma svar flera gånger. 

Däremot är det möjligt att intervjupersoner har olika syn på berörd fråga, därför kan 

uppföljningsfrågor skilja sig från en intervjuperson till annan. 

  

Först när jag bestämde mig för att intervjua fyra lärare fick jag en känsla av att det inte är 

tillräckligt för att ge den övergripande bilden av undervisningsmetoder. Men de utvalda 

lärarna till intervjuerna arbetade i två olika skolor, dels för att se skillnader mellan olika 

skolor och dels för att kunna jämföra lärarens använda metoder beroende på elevgrupper.  

Utifrån dessa intervjuer har inte jag hittat en märklig skillnad förutom brist i språkkunskap i 

skola A och användning av projektor i skolan B. Utvalda lärare har olika lång yrkeserfarenhet 

och olika skolor. Dessa olikheter hos lärarna har utgjort en varierad lärargrupp. Det gav mig 

en bra bild av elevernas lärande, undervisningsmetoder och elevmotivation.  

 

När jag bestämde mig att intervjua fyra lärare hade jag bestämd mig att ha olika längd på 

erfarenheter för att kunna se skillnaden på läraregenerationer särskilt i IKT användning i 

undervisningen. Men jag vill understryka att jag inte har hittat stora skillnader gällande IKT 

användning. I skolan A var det läraren med lång erfarenhet som använde IKT mindre än 

läraren med kort erfarenhet. Tvärtom var det i skolan B där läraren med den långa 

erfarenheten använde IKT mer än läraren med kortare erfarenhet. Utifrån detta resultat inser 

jag att IKT användning inte beror på erfarenhetslängden utan på lärarens intresse och vilja att 

uppdatera undervisningsmetoder för att kunna vara mer individs - och samhällsanpassad.  

  

En brist i denna studie var att jag ställde frågor om smart board som intervjupersoner inte har 

tillräcklig kunskap om. Men jag tog upp frågan om smart board eftersom jag kände behovet 

av att göra lärarna uppmärksamma på det nya verktyget som kan vara stimulerande och som 

kan dra eleverna till de naturvetenskapliga ämnena. Dels genom att göra undervisningen mer 

konkret genom att använda smart board som verktyg. Dels genom att se vilka möjligheter man 

får när man utvecklar sina naturvetenskapliga kunskaper, om man ser på smart board som en 

vetenskaplig upptäckt. Men jag håller fast vid att det hade varit bättre och hade gjort en bättre 

illustration om jag hade intervjuat lärare som använder detta verktyg i sin undervisning. Men 

tyvärr finns det ingen grundskola som använder smart board, på grund av den ekonomiska 

situationen på skolorna.     
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7.  Fortsatt forskning 

Egentligen är denna studie ett fortsättningsarbete utifrån min B-uppsats i pedagogik med 

didaktisk inriktning. Men skillnaden är att B-uppsatsen var utifrån elevernas perspektiv och en 

kombination av en enkät- och intervjuundersökning. Jag tycker att det skulle vara intressant 

om jag får chansen att forska om det nya verktyget, smart board. Jag tycker att det skulle 

kunna ersätta många traditionella undervisningsmetoder. Detta kan ge en utmaning för 

eleverna inom naturvetenskapliga ämnen och särskilt kemi. Kemin är delvis ett abstrakt ämne 

och särskilt avsnittet med atomerna. Men om eleverna får se atomerna som rörliga bilder så 

kanske de kan få en föreställning om hur atomen är uppbyggd, hur den fungerar och vad som 

kan påverka den. 
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Bilaga 1 

 

Information om intervju 

Undervisningsmetoder i kemi  

Jag, Ayfar Türkmen är lärarstudent och skriver C- uppsats vid Akademin för humaniora, 

utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitetet. 

Mitt syfte är att få inblick i undervisningsmetoder som leder eleven till förståelse inom ämnet 

kemi. Undervisningsmetoder som används har sannolikt för att eleven ska förstå kemi.  

Intervjun spelas in på band för att ge mig möjlighet att lyssna på intervjun flera gånger vilket 

gör det lättare för mig att koncentrera mig på de svar som jag får och kan då tolka dem på ett 

mer kvalificerat sätt. Jag kommer att transkribera intervjuerna till text som kommer att vara 

underlaget för mina analyser. 

Bandet och utskrifterna kommer bara att användas i uppsatsen. I min uppsats kommer jag inte 

att nämna namn på skola eller person. 

 

De centrala frågor som kommer att behandlas i studien är: 

  Vilka undervisningsmetoder användes i kemi? Varför just de metoderna? 

 Hur kan lärare stimulera och väcka elevers intresse för kemi?  

 Möjligheter och hinder i skolans kemiundervisning? 

 

Tack för ditt deltagande! 

Ayfar Türkmen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur länge har du arbetat som kemilärare?  

2. Vilken utbildning har du? 

 

Intervjufrågor: 

1. Vilka undervisningsmetoder använder du i kemi? Varför dessa? 

2. Hur väljer du laborationer? Hur förbereder du? 

3. Hur bedömer du om laborationen är lyckad eller inte? 

4. Är laboration den enda relevanta metod som konkretiserar kemiundervisning? 

5. Vad tycker eleverna om kemi enligt din erfarenhet?  

6. Hur försöker du stimulera elever?  

7. Har du hört talas om smart board? Har du funderat på att använda den? 

8. Hur lär sig eleven enligt din mening? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


