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Abstrakt  
Syftet med denna studie var att ta reda på hur intresserade eleverna på högstadiet är av ämnet 
kemi i de olika årskurserna och hur yttre faktorer kan stärka deras intresse. Även lärarna har 
studerats och hur de aktivt arbetar för att stärka och utveckla elevernas motivation för ämnet.  

Intresse och motivation är viktiga faktorer i elevernas lärande. Eleverna har en inre motivation 
som påverkas av omvärlden under deras uppväxt. Omvärlden är bland annat lärarna i skolan, 
men även hemmet med föräldrar, släktingar och vänner samt andra personer eleven möter i sitt 
liv. Ämnet kemi är ett ämne som ofta anses vara svårt och det har under flera år noterats att 
intresset och kunskapen har minskat hos de svenska eleverna. De senaste åren har denna trend 
börjat vända. Vad det är som skapar intresse och bibehåller intresse är av yttersta vikt att veta 
för att som lärare kunna göra det bästa av undervisningen.  

I studien har en enkätundersökning genomförts på en kommunal högstadieskola i samtliga 
årskurser samt en fokusintervju med tre stycken behöriga kemilärare på skolan. 202 elever har 
svarat på enkätundersökningen. Data har analyserats i ett statistikprogram. Resultatet visar att 
elevernas intresse sjunker genom årskurserna. Tre aktörer påverkar varandra för att skapa och 
bibehålla motivation. Eleven själv, läraren och hemmet. Alla aktörer behövs för att elevens 
intresse och motivation ska vara så högt som möjligt och därmed få ett bra lärande.  

Resultatet visar på att yttre faktorer är viktiga för elevernas motivation, men att det är skillnad 
mellan vad som påverkar killar och tjejer. Killarnas intresse för ämnet är likvärdigt mellan 
årskurserna, men deras åsikt om ämnets relevans och hur mycket hjälp de kan få hemifrån 
varierar. Tjejernas intresse sjunker däremot genom årskurserna och deras åsikt om ämnets 
relevans och möjlighet att få hjälp hemifrån följder samma mönster.  

Nyckelord 
Kemi, motivation, intresse, lärare, elev, förälder, hemmet. 
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1 Inledning 
Många bland oss anser att kemi är ett både svårt och tråkigt ämne (Broman 2015a, b). 
Detta faktum verkar vara så hårt inpräntat hos oss människor att de naturvetenskapliga 
ämnena därför riskerar att bli mycket svårare än de i själva verket är. Inför läsåret 
2019/20 var det totalt 16 800 förstahandssökande till det Naturvetenskapliga 
gymnasieprogrammet, vilket motsvarar 21 procentenheter av samtliga sökande till 
högskoleförberedande program (Skolverket 2019a). Detta trotts att arbetsmarknaden 
för naturvetare i allmänhet, men framförallt inom kemi, är mycket god (Saco 2019).  

En lärare på högstadiet - en av mina praktikplatser - sa när vi diskuterade frågan varför 
så få elever väljer naturvetenskapligt program på gymnasiet att ”Många elever tror 
inte att de kommer att klara av studierna, de har fått för sig att det är jättesvårt!” På 
frågan om vad detta kan bero på ansåg läraren att det mesta handlar om 
självförtroende: 

”Jag märker är att ofta handlar det om att självförtroendet sviktar, framförallt 
hos flickor, de tror inte att de kommer att klara av framförallt matten, men 
även NO-ämnena. Jag får ofta frågan från elever om jag tror att hen kommer 
att klara att gå på natur.” 

Ibland kan det höras att människor antingen är duktiga på naturvetenskapliga ämnen 
eller de samhällsvetenskapliga ämnena. Det kanske är så, att man har lättare för den 
ena eller andra inriktningen. Många bland de högstadieelever som söker ett 
högskoleförberedande gymnasieprogram ställs också inför valet mellan 
naturvetenskap eller samhällsvetenskap.  

Kemi är ett av de ämnen som upplevs som svårt bland elever (Broman 2015a, b). 
Trots att kemi finns runt omkring oss i vår vardag kan det vara svårt att koppla ämnet 
till sin egen vardag. Ofta vet, eller tänker människor inte på, att det som händer är 
kemi om ingen påpekar det. Hur många tänker på nyår att det är kemiska reaktioner 
som sker när raketerna smäller i vackra färger, eller att det är en kemisk reaktion som 
sker när degen jäser eller att det är kemiska reaktioner som får ett batteri att fungera? 
Utifrån detta är det lätt att förstå varför det kan finnas många elever som inte inser 
varför de måste lära sig kemi i skolan, det är svårt att se nyttan av det. Många tänker 
förmodligen på kemi som att det är vätskor som blandas och byter färg, ryker och 
exploderar. Men kemi är så mycket mer än så, kemi finns runt omkring oss hela tiden 
och kemiska reaktioner sker i väldigt mycket av det vi gör i vår vardag varje dag.  

På nätet cirkulerar ett experiment med läsk och mentos. En mentos läggs i en 
läskflaska och en reaktion sker. Läsken sprutar ut. Riktigt roligt att titta på, men hur 
många tänker på att detta är kemi och att det är en kemisk reaktion som sker? 
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Så förutsättningarna borde vara goda för att väcka intresse och motivation för kemi, 
men ändå visar undersökningar att såväl kunskaper som engagemang för ämnet varit 
lågt under en längre tid. En av de mest uppmärksammade internationella studierna är 
the Programme for International Student Assessment, PISA (Skolverket 2019b). 
Studien genomförs var tredje år och undersöker 15-åringars kunskaper inom olika 
ämnen, däribland kemi. Sedan 2006 har resultaten från PISA-studierna visat att 
kunskaperna i kemi sjunker bland svenska elever. Positivt är att 2015 års 
undersökning kunde visa på förbättring. Den positiva förändringen förstärktes också 
ytterligare i resultatet för 2018 års undersökning (Skolverket 2018). För att resultaten 
ska fortsätta att förbättras krävs bland annat att elevernas intresse för ämnet ökar 
ytterligare. Detta innebär att skolans arbete med hur elevernas motivation och intresse 
för ämnet skapas, bibehålls och ökas måste fortsätta och utvecklas.  

Det bristande intresset och att färre elever väljer att läsa vidare inom kemi och de 
naturvetenskapliga ämnena ger också i förlängningen problem på arbetsmarknaden. 
Om inte elever väljer kemi eller andra naturvetenskapliga/tekniska utbildningar så 
kommer det att saknas kompetent arbetskraft i framtiden. Utbildning inom ämnet 
kemi bidrar också till att medborgarna kan delta i samhällsdebatten t.ex. om 
klimathotet på ett konstruktivt sätt. En av de största samhällsutmaningarna som 
Sverige står inför är arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft. ”-Sverige ska 
vara en ledande kunskapsnation” skrev Matilda Ernkrans (S), minister för högre 
utbildning och forskning, i Svenska dagbladet 2019-10-03. Då krävs att den negativa 
trenden som ses inom flertalet yrken, med brist på utbildad personal, bryts. I 
arbetsförmedlingens senaste rapport, ”Var finns jobben?” (2018) konstateras att 
civilingenjörer och ingenjörer är två av de yrken som kommer ha minst konkurrens 
om jobben i framtiden. Inte minst råder det arbetskraftsbrist inom kemiyrken. I 
Statistikmyndighetens, SCB, arbetskraftbarometer (2018) angav endast 15 % av de 
tillfrågade arbetsgivarna att de ansåg att tillgången var god på nyexaminerade 
civilingenjörer inom kemi och bioteknik och ca 79 % av arbetsgivarna angav att det 
var brist på nyexaminerade ämneslärare i matematik/NO-ämnena och ca 75 % sa att 
det var brist på yrkeserfarna inom samma ämnen. Det är de elever som vi utbildar nu 
som i framtiden ska bli den arbetskraft som saknas. 
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2 Tidigare forskning  
Forskning visar på att undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena inte främst 
syftar till att allmänbilda eleverna utan syftet lutar åt att vara mer förberedande för 
vidare studier (Jidesjö, 2012). Detta signalerar att de naturvetenskapliga ämnena 
endast är till för de elever som planerar att fortsätta sina studier i naturvetenskaplig 
riktning (a.a.). Vi lever också i ett demokratiskt samhälle och för att kunna delta i 
detta behöver alla människor en grundläggande allmänutbildning. I läroplanen för 
grundskolan preciseras uppdraget: 

”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana 
kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.” 
(LGR11)  

Huvudsyftet med skolväsendet är att förse samhället med utbildade personer inte 
minst inom det naturvetenskapliga området. Att skolan ska skapa en bred 
rekryteringsbas för yrkesmässiga utbildningar råder det politisk samstämmighet om 
(Strömdahl och Tibell, 2012).  

2.1 Intresseskapande undervisning inom naturvetenskap 

Flera studier har visat på att svenska elevers generella attityd till de 
naturvetenskapliga ämnena är tämligen negativ samtidigt som motivationen är låg 
(Adolfsson 2007; Lindahl 2003; Jidesjö 2012; Broman 2015b). Resultaten är 
problematiska då konsekvensen med stor säkerhet blir lägre kunskapsnivåer bland 
eleverna. Forskning visar bland annat på ett starkt samband mellan intresse för ett 
område och förvärvade kunskaper inom samma område (Harackiewicz och Hulleman 
2010). Matthews (2004, s.281) uttrycker detta som “/…/if someone is interested in 
something, they are more likely to learn it.” (s. 281). I en studie av Oskarsson (2011) 
framgår att eleverna i årskurs nio ansåg att naturvetenskap är intressant, men att de 
områden som de fann intressanta inte överensstämde med de delar som då 
undervisades i skolan.  

I en artikel från Skolverket skriven av Christensson, Eriksson och Lundh (2015) 
framställs betydelsen av att utgå från elevernas egna intressen för att skapa intresse 
och engagera eleverna i NO-ämnena, men att den mest planeringen ändå styrs av 
läroplan och kursplan. Egna erfarenheter, tips från kollegor och elevernas önskemål 
kommer i andra hand i lärarnas planering. Eleverna måste få känna lust för ämnet för 
att kunna ta till sig kunskaperna, men att föra in känslor i undervisningen kritiseras 
av många för att detta mest tar tid och då finns det mindre tid för ”riktig” undervisning 
(Ekborg, Ideland, Lindahl, Malmberg, Ottander och Rosberg 2012). Enligt timplanen, 
som fastställs av Skolverket (2019d), ska eleverna under sina år på högstadiet 
undervisas i totalt 75 timmar kemi samt 39 timmar som ska fördelas mellan ämnena 
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kemi, biologi och fysik. Detta ger att eleverna i snitt har cirka en lektion kemi per 
vecka. Det säger sig självt att det blir mycket svårt att uppfylla läroplanens krav på 
att skapa ett intresse för ämnet kemi under dessa förutsättningar. Det ställer helt andra 
krav på undervisande lärare jämfört med matematikens totalt 400 timmar eller 
engelskans totala undervisning på 280 timmar under högstadieåren. 

Alla elever har inte ett inbyggt intresse för alla ämnen. Hur pass intresserad en elev 
är av ett ämne och vilken inställning elever har påverkas inte enbart av skolan utan 
också av hemmet och övriga samhället (Adolfsson 2007). Skolan har som uppdrag att 
eleverna ska lära sig och för att få ett effektivt lärande behöver elevernas intresse 
byggas upp av lärarna i respektive ämne. Forskning visar på olika aspekter för lärare 
att ta fasta på för att utveckla och bibehålla motiverade elever. Eleverna behöver 
utvecklas till självmotiverade självständiga individer. Gross Davis (1999, s. 1) har 
sammanfattat en vägledning i punktform enligt följande för att uppnå detta: 

• Ge positiv feedback ofta och tidig, som stöder elevernas övertygelse om att 
de kan göra det bra. 

• Säkerställa möjligheter för elevernas framgång genom att tilldela uppgifter 
som varken är för enkla eller för svåra. 

• Hjälp eleverna att hitta personlig mening och värde i materialet. 

• Skapa en atmosfär som är öppen och positiv. 

• Hjälp eleverna att känna att de är värderade medlemmar i en lärande 
gemenskap. 

2.1.1 Kemilaborationer och dess möjligheter till nyfikenhet 
Kemiämnet har en stor fördel gentemot flera andra ämnen då möjligheterna att 
kombinera teori med praktik genom laborationer är stor. Elever tycker i allmänhet att 
laborationerna är det som gör kemiundervisningen intressant. Trots detta är det många 
elever som inte förstår vad det är de ska lära sig av laborationerna (Christensson, m.fl. 
2015). Det är problematiskt då laborationer är ett bra verktyg för att skapa intresse för 
ämnet. Likväl är det väldigt svårt för en elev att bli intresserad av någonting som 
denne inte förstår. Ett tillvägagångssätt för att lösa problematiken är att arbeta med 
öppna kemilaborationer (Skolverket 2019c). Helt öppna laborationer utgår från 
elevernas egna frågor och tanken är att de själva ska planera laborationerna. Eleverna 
behöver givetvis hjälp på vägen, men syftet med dessa laborationer är att öka intresset, 
nyfikenheten och motivationen för kemi och dessa möjligheter. 

För att uppnå väl utformade laborationer, så att eleverna förstår syftet med dessa, 
krävs det tid för lärarna att planera dessa och tid för att eleverna ska kunna genomföra 
dem på ett systematiskt sätt (Hofstein och Lunetta 2003). Det är av stor vikt att 
eleverna inte bara genomför laborationerna enligt instruktioner utan och att de även 
förstår syftet. Läraren måste vara noggrann med att förklara detta för eleverna 
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(Gunnarsson 2012). Att genomföra praktiska undersökningar på ett systematiskt sätt 
är en del av den läroplan som gäller i grundskolan (Hofstein och Lunetta 2003, 
Lgr11). Laborationer är det mest effektiva tillvägagångssättet om målet är att eleverna 
ska lära sig experimentella metoder eller praktiska färdigheter, men om avsikten är 
att de ska lära sig vad olika begrepp betyder så kan det anses tveksamt om laborationer 
är bästa metoden (Sjøberg 2012). 

2.2 Elevers motivation  
En viktig aspekt för att människor ska kunna lära sig nya saker är att de känner sig 
motiverade. 1997 uppmärksammar Miller och Meece (1997) relevansen av att 
forskningen den kommande tiden borde fokusera på hur lärare, vänner och föräldrar 
ska kunna påverka motivationen för läsning och lärande. Sedan dessa har mycket 
vetenskapligt arbete bedrivits i ämnet.  

Vad som är motivation är personligt och människor drivs av olika 
motivationsfaktorer. Även om det anses vara personligt så har mycket forskning 
bedrivits för att klargöra motivation och förklara vad det är. Ryan och Deci beskriver 
motivation som “To be motivated means to be moved to do something” (2000, s. 54). 
I boken ”Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet” skriver Ekborg m.fl. 
(2012) att ”Motivation kan beskrivas som det som får oss att göra olika saker” (s. 42). 
De menar att vår attityd har verkan på vår motivation och detta följaktligen har 
inflytande på vårt lärande (Ekborg m.fl. 2012). Lärande förutsätter att en person har 
ett engagemang och en inre drivkraft som kan uppbringa motivation (Andersson 
2017). Magne (1998) argumenterar på ett liknande sätt och menar även att motivation 
måste kompletteras med en faktisk ansträngning. En person kan vara motiverad att nå 
ett mål, men för att nå målet måste personen anstränga sig: ”Motivation är viljan att 
nå ett handlingsmål. Ansträngning kan sägas vara strävan att nå motivationens syfte” 
(Magne 1998, s. 70). 

I litteraturen är man tämligen överens om att motivation är det som får oss att göra 
saker, men på vilket sätt, var motivationen kommer ifrån och vad som påverkar den 
finns det flera teorier om. I litteraturen används flera olika ord som ibland kan 
likställas med motivation eller som påverkar eller påverkas av motivation, tex attityd, 
intresse, drivkraft m.fl.  

Motivation behövs, oavsett om en person försöker lära sig dansa, ta körkort eller det 
periodiska systemet inom kemi. Motivation är önskan att nå ett handlingsmål och 
därmed försvåras inlärningen i hög grad om en individ saknar motivation (Zusho, 
Pintrich och Coppola 2003, Magne 1998). Motivation är ingen inneboende egenskap 
som någon föds med, utan den uppstår utifrån de erfarenheter man gör i livet och även 
utifrån det bemötande man får av andra personer (Jenner 2004). Motivation kan 
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variera mellan personer. Det finns personer med mycket motivation som en annan 
person inte känner någon motivation för alls (Ryan och Deci 2000). 

I vilken grad en elev i skolan är motiverad eller inte beror enligt forskningen på flera 
saker. Thomson och Wery (Lozic 2019) argumenterar för betydelsen av följande sex 
aspekter som var för sig och i ett samspel påverkar motivationsgraden: 

- förväntningar på elever, 
- känslor som väcks vid framgång och misslyckande, 
- psykisk och fysisk ansträngning, 
- olika problem som individen stöter på i och utanför skolan, 
- bedömningssätt, 

- återkoppling från läraren 
 

Alla människor har olika sorts motivation och olika mycket. Det handlar inte bara om 
någons vilja eller ovilja utan även, som tidigare nämnt, det bemötandet personen får 
och har fått genom livet - positiva bemötande kan öka elevernas prestationer (Jenner, 
2004; Zusho m.fl., 2003). Denna beskrivning av motivation, liksom Thomson och 
Werys aspekt ”förväntningar på elever”, ligger i nära anslutning till den sk 
Pygmalioneffekten, förväntningarnas makt, även kallad Rosenthaleffekten. Robert 
Rosenthal gjorde 1968 ett test på en skola (Rosenthal och Jacobson 1966). Lärare fick 
en klasslista med slumpvist utsatta IQ-nivåer på eleverna. Vad läraren visste så var 
uppgifterna äkta och korrekta. Elevernas resultat följdes upp och resultatet blev 
tydligt att de elever som läraren trodde hade högre IQ fick bättre resultat än de elever 
som läraren trodde hade lägre IQ.  

Vad som påverkar elevers motivationsnivå är framförallt personliga egenskaper, t.ex. 
ålder, kön, etnicitet och förkunskaper, tillsammans med miljön i klassrummet. Dessa 
faktorer överlappar och påverkar varandra och lärarna får en allt viktigare roll i att 
motivera sina elever. (Zusho m.fl., 2003).  

Dewey använder ”deltagande och intresse” som ord för attityd. Detta kan tolkas 
motsvara motivation. Ett deltagande och intresse kan vara avhängt på:  

”…dels bekymmer och oro för kommande följder och dels en 
benägenhet att handla för att säkerställa bättre och undvika sämre 
resultat.” (Dewey, 1999, Demokrati och utbildning).  

Ett sämre resultat i skolvärden kan vara ett sämre betyg och kommande följder kan 
då bli tex att inte vara behörig till sitt första val i avseende på fortsatta studier. Genom 
att vara deltagande och intresserad på lektioner kan elever påverka sin egen framtid, 
vilket är motivationsskapande. Elevernas egna attityder styr deras motivation. 

Magne (1998) sammanfattar motivation utifrån den psykodynamiska forskningen 
som att motivation uppstår genom samspel mellan tre tolkningar: 
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 Motivation är ett personlighetsdrag,  
 Motivation uppstår på grund av sociokulturell påverkan och  
 Motivation skapas av individen tankemässigt och följer av att överväga för- 

och nackdelar av handlingar.  

2.2.1 Inre och yttre motivation 
Inom den psykodynamiska forskningen skiljer man på inre och yttre motivation (Ahl 
2004). Vad någon gör påverkas av deras motivation, inre eller yttre, i någon grad, 
oavsett om det handlar om att lösa en uppgift i kemi eller att inte störa på en lektion 
(Bolte, Streller och Hoffstein 2013). I boken ”Teaching Chemistry – A Studybook” 
har författarna tagit fram en figur som ska hjälpa till att visa vad som är inre respektive 
yttre motivation, se figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

     
Figur 1. Inre och yttre motivation 
Källa: Bolte m.fl. (2013) 

Den inre motivation kan beskrivas som en inre drivkraft bakom ett beteende (Lozic 
2019). Det är en persons egna intressen och behov. Dessa kan tex skapas ur 
bemötande från andra människor. Om den inre motivationen är stark behövs mindre 
mängd yttre motivation för att klara en uppgift (a.a.). I Håkan Jenners (2004) 
beskrivning av motivation bidrar den yttre motivationen till den inre. Den yttre 
motivationen kan vara till exempel betyg, materiella belöningar av olika slag, andra 
personer och lärare som ger beröm. Men den yttre motivationen kan också vara av 
negativ karaktär, t.ex. att en elev kan få utegångsförbud om hen misslyckas på ett 
prov (Lozic 2019, Ahl 2004). Motivation är ofta en kombination av yttre och inre 
motivation. Det kan vara svårt att avgöra om ett beteende sker på grund av inre eller 
yttre motivation eller om det är ett behov som tillfredsställs. Om en person är hungrig 
så kan detta ses som en motivationsfaktor till att äta, men det är ju samtidigt ett behov 
som tillfredsställs (Ahl 2004).  

Motivation 
Anledningar till att göra något 

Yttre motivation 
 Kommer utifrån till en individ 
 Anledning för att agera 
kommer utifrån. 
 Beteendet är inte självbestämt 
(ex. undvika straff eller få 
belöningar som bra betyg och 
pengar) 

Inre motivation 
 Kommer inifrån en individ  
 Anledning för att agera 
kommer inifrån. 
 Beteende är självbestämt (ex. 
göra något pga njutning, 
tillfredsställelse eller intresse ) 
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Det är långt ifrån alla elever som har en inre motivation med sig för ämnet kemi. För 
många elever är ämnet svårt och därför är lärarens roll mycket viktig. Läraren ska 
skapa ett intresse som inte bara handlar om elevernas betyg. Om läraren kan skapa 
intresse så kan detta bli elevernas motivation som förhoppningsvis förstärks 
ytterligare.  
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka högstadieelevers intresse för kemi samt hur 
deras motivation till lärande inom ämnet kan stimuleras i en pedagogisk verksamhet. 

Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning är högstadieelever på en kommunal skola i en 
medelstor svensk kommun intresserade av ämnet kemi samt hur kan 
hemmet/föräldrar stötta elevernas lärande? 

2. På vilka sätt arbetar lärare på denna skola för att aktivt stärka och utveckla 
elevernas motivation för ämnet kemi?  

Fråga ett avses undersökas med en enkätundersökning och fråga två avses 
undersökas genom fokusgruppsintervju. 
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4 Metod 
Uppsatsen bygger på både kvantitativ och kvalitativ metod, s.k. mixed method 
(Creswell 2018). Med mixed method menas att man använder olika metoder för att få 
fram olika typer av information om ett ämne. Det finns flera argument för att använda 
detta tillvägagångssätt. För det första förutsätter frågeställningarna i arbetet olika 
datainsamlingsmetoder för att en så hög validitet som möjligt ska kunna uppnås. Det 
empiriska materialet för den första frågeställningen består av en enkätundersökning 
medan fokusgruppsdiskussioner utgör det empiriska materialet för uppsatsens andra 
frågeställning.  

För det andra kan olika undersökningsmetoder komplettera varandra på ett bra sätt. 
Den kvantitativa enkätundersökningen ger generella svar på elevernas attityder och 
inställningar till ämnet kemi. Den kvalitativa undersökningen kan däremot ge en mer 
problematiserande bild av lärarnas arbete med att stärka och utveckla elevernas 
motivation för kemiämnet. 

För det tredje ger mixed method möjligheten att, i denna studie, dra nytta av resultat 
från enkätundersökningen inför den fortsatta empiriska datainsamlingen i uppsatsen. 
Utifrån elevernas svar har relevanta områden identifierats och intervjufrågor har 
utvecklats för den kvalitativa undersökningen. 

4.1 Undersökningens urval och avgränsningar 

Studien har genomförts på en kommunal högstadieskola som ligger i en större stad i 
en medelstor svensk kommun. Skolan har ett upptagningsområde med elever som bor 
både utanför och inne i tätorten. Det finns även särskoleklasser på skolan, men de har 
inte ingått i studien. Den undersökta skolan har elever från alla samhällsklasser. 
Elevsammansättningen speglar den etniska mångfalden på ett bra sätt. På en del 
skolor läses de naturvetenskapliga ämnen i block. Då har eleverna ett av de 
naturvetenskapliga ämnena i taget. Dessa skolor var inte aktuella för 
enkätundersökningen då det kunde medfört att eleverna svarade på enkäten när ämnet 
kemi var vilande. På den utvalda skolan läser eleverna de naturvetenskapliga ämnena 
parallellt under högstadieåren. Eleverna har en lektion kemi i veckan kontinuerligt i 
alla årskurser. Årskurs sju har 50 minuter kemi per vecka, medan årskurs åtta och nio 
har 60 minuters kemi per vecka. Skolan som undersöks i studien är utvald utgående 
från ovanstående aspekter och gör är ett bra undersökningsobjekt för uppsatsens 
frågeställningar. Tabell 1 visar hur många elever i respektive årskurs och av 
respektive kön samt totalt hur många elever som deltagit. 

Tabell 1. Antal elever som deltagit i enkätundersökningen. 
 Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 Totalt

n % n % n % n % 

Tjejer 42 53 27 56 42 57 111 55 
Killar 38 48 21 44 32 43 91 45 

Totalt 80 101 48 100 74 100 202 100 
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Eleverna har alltid kemi i helklass, 25 – 28 elever. På skolan arbetar lärarna med ett 
s.k. tvålärarsystem på kemilektionerna. och detta innebär att det alltid är två behöriga 
kemilärare på lektionerna. De har då tillgång till en lektionssal med flera dragskåp 
och laborativa möjligheter samt en vanlig undervisningssal. Elevgrupperna delas 
många gånger i halvklasser där ena delen laborerar och den andra delen har 
teorigenomgång.  

I fokusintervjun intervjuades skolans tre heltidsanställda lärare som arbetar med 
ämnet kemi. Samtliga är behöriga lärare inom ämnet och har minst tjugo års 
erfarenhet var av undervisning. Samtliga har arbetat på andra högstadieskolor 
tidigare. De har arbetat tillsammans på denna skolan i minst tio år. På skolan har de 
tidigare arbetat som ensamma lärare på kemilektionerna men har de senaste åren 
arbetat med det tvålärarsystem som är beskrivit tidigare. Det finns ytterligare en 
kemilärare på skolan som är timanställd. Denne kemiläraren arbetade inte den dagen 
som intervjun kunde genomföras och kunde därför inte vara med. I tvålärarsystemet 
arbetar de i olika kombinationer, ibland är det lärare ett och två ihop, ibland lärare ett 
och tre osv. I resultatredovisningen har jag har valt att bortse från lärarnas 
könstillhörighet eftersom detta inte är relevant för studiens frågeställningar.  

4.1.1 Enkätundersökning 
Studiens kvantitativa del består av en enkätundersökning riktad till skolans samtliga 
elever, 390 stycken. Antalet svarande elever i enkäten uppgick till 202 stycken. 
Skolan är studiens undersökningspopulation, medans samtliga högstadieelever i 
Sverige är målpopulationen. 

Efter att eleverna som svarade på provenkäten är borträknade så blir svarsfrekvensen 
på undersökningen 52 procent. Det interna bortfallet (respondenter som valt att inte 
svara på vissa frågor i enkäten) understeg tre procent på samtliga enkätfrågor. 
Enkätundersökningen genomfördes elektroniskt med hjälp av programmet 
Googleformulär. Syftet var att mäta elevernas attityder och inställningar till ämnet 
kemi. Enkäten har utarbetats i flera steg. Utifrån uppsatsens frågeställningar och 
teoretiska utgångspunkter utarbetades en bruttolista med cirka 40 stycken frågor. I ett 
andra steg genomarbetades frågorna ytterligare och avgränsades till 27 stycken frågor 
som kom att utgöra en provenkät. I steg tre skickades en provenkät ut till en klass i 
årskurs åtta. I ett fjärde steg analyserades svaren från provenkäten övergripande, 
varefter några frågor omformulerades och några frågor ströks som ansågs vara 
irrelevanta för uppsatsens frågeställningar eller var allt för lik en annan enkätfråga. 
Den slutliga enkäten bestod av 21 frågor och återfinns i bilaga 1. I det fjärde och sista 
steget skickades enkäten ut till samtliga elever via en länk som lades på respektive 
klass-sida på den elektroniska plattform som skolan använder. För att möjliggöra 
högsta möjliga svarsfrekvens ombads elevernas mentorer (klassföreståndare) ge 
utrymme på den schemalagda mentorstiden för att kunna svara på enkäten. Enkäten 
tog cirka tio till femton minuter att svara på. Då varje klass endast har en lektion kemi 
i veckan fanns inte möjligheten för lärarna att prioritera den tid som enkäten skulle ta 
i anspråk på kemilektionerna. Detta respekterades självklart och därför ombads 
mentorerna att istället ge mentorstid för att eleverna skall kunna svara på enkäten.  
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Det statistiska analysarbetet har gjorts med hjälp av programmet SPSS, Statistical 
Package for the Social Sciencees (IBM Corporation 2019). Resultatredovisning 
utgörs främst av bivariata- och multivariata tabellanalyser. Analyser har också gjorts 

c har använts för att undersöka eventuella korrelationer 
c varierar 

mellan -1,0 (negativ korrelation) och +1,0 (positiv korrelation).  

Undersökningen har inte någon ambition eller statistisk möjlighet att generalisera 
resultaten till andra skolor. Däremot kan studiens resultat med fördel jämföras och 
analyseras med tidigare forskning på området.  

Enkätundersökningen genomfördes under höstterminen 2019. Årskurs sju arbetade 
med grundläggande kemi och laborationerna gick framförallt ut på att eleverna skulle 
lära känna laborationssalen, dess utrustning och regler som gäller. Årskurs åtta 
arbetade med området alkoholer och årskurs nio arbetade med det periodiska 
systemet.  

4.1.2 Fokusgrupp 
Uppsatsens kvalitativa undersökning genomfördes efter att enkätundersökningen 
avslutats. Intervjufrågorna utformades efter att resultatet från enkätundersökningen 
hade studerats övergripande. Fokusgruppsintervjun genomfördes i skolans lokaler 
och varade i cirka 45 minuter. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 2. Intervjun 
transkriberades. Intervjun kompletterades också med några skriftliga följdfrågor via 
epost. Denna möjlighet var mycket betydelsefull då min erfarenhet av att intervjua 
människor är liten.  

Den kvalitativa delen av studien utgörs av en fokusgruppsintervju. Intervjun 
genomfördes med skolans samtliga heltidsarbetande kemilärare. De intervjuade 
personerna undervisade i samtliga klasser på skolan. Uppsatsens frågeställningar 
bedömdes därför inte vara okända för intervjupersonerna. Tvärtom antogs lärarna 
vara väl insatta i uppsatsens problemområde och att de själva haft anledning att 
reflektera över frågeställningarna under sina år som lärare. Skolans tvålärarsystem 
under kemilektionerna innebär också att de intervjuade lärarna samarbetar mycket. 
Nästan all lektionsplanering och genomförande sker genom samarbete. Det nära 
samarbetet lärarna emellan skapar en homogen undersökningsgrupp vilket var 
avgörande för valet av fokusgrupp som metod (Wibeck 2010).  
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4.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som används för att beskriva en undersöknings 
kvalité. Validitet handlar om huruvida undersökningen verkligen mäter det som är 
relevant för undersökningen (Bryman 2008). En synonym till validitet är giltighet.  

Det finns inget enkelt mått på validitet. I denna studie har jag försökt uppnå hög 
validitet genom fyra olika sätt som kompletterar varandra. För det första har jag 
definierat studiens centrala begrepp och samtidigt försökt att tydligt beskriva och 
argumentera för de teoretiska perspektiv som uppsatsens syfte och frågeställningar 
vilar på. För det andra har jag försökt att vara transparent i detta metodkapitel genom 
att, så noggrant som möjligt, beskriva undersökningarnas olika steg och argumentera 
för de avgränsningar och urval som gjorts. För det tredje har jag haft de teoretiska 
perspektiven och uppsatsens frågeställningar som utgångspunkt när jag utvecklat 
intervjuguide och enkät. För det fjärde har jag försökt att vara noggrann med att ge 
tydliga svar på uppsatsens frågeställningar.  

Reliabilitet handlar om pålitligheten i de genomförda mätningarna (Bryman 2008). 
Reliabiliteten handlar också om ifall samma resultat uppnås om undersökningen 
genomförs på nytt (Bryman 2008). Även här är det svårt att ge ett mått på 
reliabiliteten. Istället är det en kvalitativ bedömning av undersökningens 
genomförande. En styrka som brukar framhållas med kvantitativ metod är dess goda 
möjligheter till hög reliabilitet (Bryman 2008). Förenklat kan man säga att 
statistikprogrammets beräkningar alltid blir desamma oavsett vem som gör dem. Som 
tidigare framhållits i detta kapitel har undersökningen inga generaliserande 
ambitioner.  

För att kunna bedöma reliabiliteten i en kvalitativ studie blir forskarens förförståelse 
av betydelse. Min egen förförståelse om uppsatsen utgörs huvudsakligen av tre VFU-
perioder inom den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Inför 
utbildningen hade jag inga tidigare undervisningserfarenheter. Sammantaget har jag 
upplevt detta som en styrka då jag har kunnat angripa forskningsfrågan på ett så 
neutralt sätt som möjligt. Jag har medvetet utvecklat intervjufrågor som är öppna och 
som möjliggör för respondenten att ge olika perspektiv utan att något är rätt eller fel.  
Detta anser jag vara ett eftersträvanvärt ideal.  

Det är naturligtvis omöjligt att påstå att resultaten från fokusintervjuerna blir exakt 
desamma om undersökningen replikeras vid ett senare tillfälle. Inte minst tidpunkten 
för studien är en faktor som påverkar dess resultat. Fokusgruppsintervjun 
genomfördes i december månad. Det är möjligt att lärarnas svar är färgade av det 
faktum att en ofta upplevd lång höstterminen snart var slut. Intervjusvaren var dock i 
hög grad samstämmiga vilket ger en värdefull indikation på att svaren också är 
tillförlitliga. Flera av resultaten från denna undersökning bekräftas också av tidigare 
forskning på området vilket ytterligare stärker uppsatsens reliabilitet.  
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4.3 Forskningsetik  

Denna studie är genomförd utifrån forskningsetiska principer. Enligt Vetenskapsrådet 
(2002) finns det fyra krav som ska uppfyllas för att skydda individerna som deltar i 
en forskningsstudie: 

1. Informationskravet 

Informationskravet säger att de som deltager i en undersökning på något sätt ska 
informeras om undersökningens syfte och att deras deltagande är helt frivilligt, samt 
att de kan avbryta sin medverkan när de vill.  

I aktuell studie har deltagarna i enkätundersökningen fått denna information dels 
muntligt från sina mentorer, men också genom en inledande text i början av 
enkätstudien. Enkäten var utformad i ett google-formulär-dokument och inga frågor 
var låsta så att de krävde svar, alla var frivilliga. Lärarna informerades om samma 
förutsättningar inför fokusintervjun. 

2. Samtyckeskravet.  

Samtyckeskravet säger att deltagarna själva har rätt att avgöra om de vill deltaga i 
undersökningen eller inte. Är deltagarna under 15 år ska deras vårdnadshavare 
tillfrågas om undersökningen är av etiskt känslig karaktär. Detta krav beskriver också 
att om en deltagare väljer att avbryta sitt deltagande får inte denna utsättas för någon 
typ av påtryckning eller negativa påföljder avhängt av detta beslut. 

Ett antal av eleverna som svarade på enkätstudien var under 15 år. Jag diskuterade 
frågan med samtliga kemilärare på den undersökta skolan. Rektor var informerad att 
undersökningen skulle genomföras och uttryckte inte heller önskemål om samtycke 
från vårdnadshavare. I samråd togs beslutet att undersökningen inte var av etisk 
känslig karaktär varpå inget samtycke inhämtades från vårdnadshavare. 

3. Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet säger att alla personuppgifter ska förvaras så att oberättigade 
inte kan ta del av dem samt att deltagare inte ska kunna identifieras 

I aktuell studie har inga personuppgifter samlats in. Eleverna i enkätstudien är helt 
anonyma, det går inte att härleda något svar till någon elev.  

4. Nyttjandekravet. 

Nyttjandekravet säger att uppgifter som samlas in i forskningssyfte från enskilda 
personer får endast användas för detta ändamål och inget annat.  

Det empiriska materialet kommer endast att användas för denna uppsats. Samtligt 
insamlat material kommer också att raderas efter att arbetet är avslutat. Detta gäller 
enkätinformation som finns lagrad på Google dokument, datafiler i 
statistikprogrammet SPSS samt inspelad fokusintervju.  
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5 Resultat  
Lärarnas svar och kommenterar på de olika aspekterna och hur de tänker i dessa 
utifrån att stärka och utveckla elevernas intresse för ämnet kemi fokusintervjun 
presenteras invävt i resultaten från enkätundersökningen Vissa svar från enkäten är 
uppdelat enbart på årskurserna medan andra även är uppdelade efter kön. Detta 
beroende på om det fanns något intressant att studera utifrån bara årskurs eller även 
kön.  

5.1 Intresset för kemi är högt, men sjunker 

Resultatet på frågan ”Hur intresserad är du av ämnet kemi?” i enkäten visar att 
andelen elever som är helt eller lite intresserade för ämnet kemi sjunker genom 
årskurserna, se figur 2.  

Resultatet i figuren visar att nästan två av tre respondenter svarar att ämnet är 
intressant i årskurs sju. På höstterminen i årskurs nio har denna andel minskat till att 
knappt hälften av respondenterna tycker att ämnet är intressant.  

 
Figur 2. Resultatet på frågan ”Hur intresserad är du av ämnet kemi?” uppdelat på 
respektive årskurs (procent).  
Kommentar: Internt bortfall <2 %, n = 200.  

Vidare svarar nästan var tredje respondent att ämnet är ganska eller helt ointressant i 
årskurs sju och nio. Av de elever som tycker att ämnet är varken intressant eller 
ointressant så varierar andelen genom årskurserna. I årskurs sju är det minst andel 
elever som svarar detta, men i årskurs åtta svarar nästan var tredje elev att de tycker 
att kemiämnet varken är intressant eller ointressant och i årskurs nio sjunker denna 
andel igen till 21 procentenheter.  

I den allmänna debatten framhålls det ofta att intresset för kemi och de 
naturvetenskapliga ämnena är lägre hos tjejer än killar. Det finns därför ett intresse 
av att undersöka hur detta ser ut på den aktuella skolan.  

När man analyserar samma fråga uppdelat på kön och årskurs blir resultatet att 
killarnas intresse är tämligen stabilt genom årskurserna. Strax över hälften, 52 - 55 
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procentenheter, av killarna tycker ämnet är intressant i alla årskurser. Tjejernas 
intresse däremot sjunker med 21 procentenheter från årskurs sju till årskurs nio, se 
figur 3.  

 
Figur 3. Resultat för de respondenter som svarat att de tycker kemi är ett intressant 
respektive ointressant ämne uppdelat på respektive årskurs och kön (procent). 
Kommentar: Internt bortfall <2 %, n = 200.  

I figur 3 kan också utläsas resultatet för de som säger att de tycker att ämnet är ganska 
eller helt ointressant. Andelen respondenter som svarar detta är högst i årskurs nio för 
båda könen. 

En av frågorna till lärarna i fokusgruppsintervjun gällde ifall lärarna märkte något av 
att intresset för de naturvetenskapliga ämnena minskar på det sätt som hävdas i den 
vetenskapliga litteraturen:  

”Jag tycker nästan de kan mer idag. Jag tycker inte att intresset har svalnat 
under de åren som jag har jobbat.” (Lärare 2) 

”Jag tänker också att det beror på vad man har för diskussioner hemma. Om 
man vill veta saker, om man diskuterar miljöproblem hemma, eller om det 
inte finns liksom.” (Lärare 1) 

”Lite vad man diskuterar vid köksbordet hemma vid middagen, eller om man 
inte ens har något köksbord om man säger så, det är ju inte alla som ens 
träffas… det märker man ju, vilka det är som pratar om det hemma” (Lärare 
3) 

Sammantaget har lärarna inte märkt att intresset svalnar, men de har en teori om att 
intresset kan bero mycket på elevernas egna hem. Förs inte diskussioner hemma om 
olika områden så byggs inget intresse därifrån.  
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5.2 Eleverna i årskurs nio tycker inte att det är viktigt att kunna kemi  

Strax över hälften av respondenterna i årskurs sju och åtta, 55 respektive 60 
procentenheter håller med om påståendet ”Jag tycker att det är viktigt att kunna 
kemi”, se tabell 2. I årskurs nio är motsvarande andel 37 procentenheter, dvs 18 - 23 
procentenheter lägre än för de andra årskurserna.  

Tabell 2. Respondenternas svar på påståendet ”Jag tycker det är viktigt att kunna 
kemi” uppdelat på respektive årskurs (procent). 
 Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9
Håller lite eller helt med 
 

55 60 37 
Varken eller 
 

23 31 38
Håller inte riktigt eller 
inte alls med 

22 8 25 

Summa procent 100 99 100
Kommentar: Internt bortfall <3 %, n = 196.  

I tabellen bör också noteras resultatet för andelen respondenter som svarar ”varken 
eller” på påståendet ”Jag tycker det är viktigt att kunna kemi” ökar från årskurs sju 
till årskurs nio med 15 procentenheter.  

Även i detta fall analyserades resultatet utifrån kön och årskurs. Denna analys gav 
resultatet att killarnas åsikt om att det är viktigt att kunna kemi varierar kraftigt genom 
årskurserna, se figur 4.  

 
Figur 4. Respondenternas svar på påståendet ”Jag tycker det är viktigt att kunna 
kemi” uppdelat på respektive årskurs och kön (procent). 
Kommentar: Internt bortfall <3 %, n = 196.  

Resultatet i diagram tre visar att hälften av killarna i årskurs sju tycker att det är viktigt 
att kunna kemi, i årskurs åtta ökar andelen med 21 procentenheter, för att sedan 
minska med 30 procentenheter i årskurs nio.  
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Resultatet för tjejerna är att deras åsikt om att kemi är ett viktigt ämne följer deras 
intresse i att det minskar för varje årskurs och är som lägst i årskurs nio.  

Bland killarna är de ungefär lika många i varje årskurs som svarar ”varken eller”, men 
bland tjejerna ökar andelen respondenter som svarar ”varken eller” och i årskurs nio 
är det nästan hälften av tjejerna som tycker att kemi är varken viktigt eller oviktigt att 
kunna.  

I figur 4 kan också utläsas andelen killar som svarar att de inte tycker att kemi är ett 
viktigt ämne. I årskurs åtta är det ingen som svarar detta, men i årskurs nio tycker 
nästan var tredje kille att kemi inte är viktigt att kunna.  

Frågan omformulerades till lärarna som intervjuades i fokusgruppen och löd ”Varför 
tycker ni att kemi är viktigt?”: 

”Livet är ju kemi. Den finns överallt. För att kunna följa med i 
samhällsutveckling i till exempel miljöfrågor, materialutveckling och samt 
kunna förstå, ta ställning och utveckla den så behöver man ha 
kemikunskaper. Vi har ett stort ansvar att skapa intresse för kemin och de 
frågor som hör ihop med kemi”. (Lärare 1) 

”Kemi finns i allt, från matlagning, bilbatterier, hårkemikalier, färg. Förutom 
de man kanske först tänker på som medicin, rengöring... Så att elever som 
ska gå praktiska utbildningar har minst lika mycket kemi, kanske mer... 
säkerhet, miljö etc är väldigt viktiga områden att ha koll på.” (Lärare 2)  

”Kemi är viktigt eftersom allt är kemi. Det är enklare att hänga med i 
diskussioner som tex klimat, energi, hur kroppen fungerar, teknik, nya 
material.” (Lärare 3) 

5.3 Eleverna vill ha mer koppling till verkligheten på 
kemilektionerna 

I enkäten som respondenterna svarade på löd ett påstående ”Jag vill ha mer koppling 
till verkligheten på kemilektionerna”. Resultatet är att fler än hälften av 
respondenterna i samtliga årskurser håller med om detta; de vill ha mer koppling till 
verkligheten, se tabell 3. I årskurs åtta är denna andel högst, 74 procentenheter av 
respondenterna vill ha mer koppling till verkligheten och i årskurs nio är det lägst 
andel, 56 procentenheter, som vill ha mer koppling till verkligheten. 

Tabell 3: Resultat för påståendet ”Jag vill ha mer koppling till verkligheten på 
kemilektionerna” uppdelat på respektive årskurs (procent). 
 Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 
Håller lite eller helt med 
 

62 74 56 
Varken eller 
 

30 26 32 
Håller inte riktigt eller 
inte alls med 

8 0 13 

Summa procent 100 100 101
Kommentar: Internt bortfall <2 %, n = 200.  
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5.4 Det händer ofta att elever inte förstår på kemilektionerna 

I enkätundersökningen löd ett påstående ”Det händer ofta att jag inte förstår på 
kemilektionerna”. Resultatet för detta är att i årskurs sju svarar mindre än hälften av 
respondenterna, 42 procentenheter, att det ofta händer att de inte förstår på 
kemilektionerna. En likvärdig andel, 43 procentenheter, i samma årskurs svarar att de 
förstår på kemilektionerna, se tabell 4.  

Tabell 4. Resultat för påståendet ”Det händer ofta att jag inte förstår på 
kemilektionerna” uppdelat på respektive årskurs (procent). 
 Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 
Håller lite eller helt med 42 65 62
Varken eller 16 6 10 
Håller inte riktigt eller inte alls med 43 29 29 
Summa procent 101 100 101 

Kommentar: Internt bortfall <2 %, n= 198. 

I tabell 4 går också att utläsa att i årskurs åtta och nio är resultatet att ungefär två av 
tre respondenter tycker att det ofta händer att de inte förstår på kemilektionerna och 
ungefär var tredje respondent tycker att hen oftast förstår på kemilektionerna.  

5.5 Laborationerna är givande och roliga 

I enkäten löd en fråga ”Vad tycker du om laborationerna på kemilektionerna?” 
Resultaten är att ungefär hälften eller fler respondenter i samtliga årskurser tycker att 
laborationerna är både roliga och att de lär sig mycket av dem, se figur 5. Högst andel 
är det i årskurs åtta, där tycker 67 procentenheter att laborationerna både är roliga och 
att de lär sig mycket av dem. I årskurs nio är det som lägst, strax under hälften av 
eleverna, 48 procentenheter, svarar att laborationerna är roliga och att de lär sig av 
dem.  

 
Figur 5. Resultat på frågan ”Vad tycker du om laborationerna på kemilektionerna?” 
uppdelat på respektive årskurs (procent).  
Kommentar: Internt bortfall <2 %, n: 199. 
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Ett resultat som kan utläsas i diagram 4 är att var tredje respondent i årskurs nio svarar 
att laborationerna är roliga, men att de inte lär sig något.  

I fokusintervjun nämndes laborationerna ofta som en viktig del för motivation, men 
även att eleverna inte alltid förstår. 

”…/man kan väcka ett intresse, men det är inte säkert, de tycker det är kul att 
labba, men thats´s it” (Lärare 2). 

Men jag tror det är så många gånger, att de inte förstår vad de gör (Lärare 1). 

…/labben ett kul avbrott, men det betyder inte att de orkar tänka mer eller 
dra mer slutsatser än vad de hade gjort annars/…. Då kanske man kan väcka 
ett intresse (Lärare 2). 

Och en del är ju inte ens intresserade (Lärare 3). 

5.6 Samband mellan ämnets svårighet och elevernas förståelse och 
intresse 

Korrelation mellan variablerna ”Jag tycker kemi är ett svårt ämne” och ”Det händer 
ofta att jag inte förstår på kemilektionerna” är 0,443, se tabell 5. Det visar att det finns 
en ganska stark korrelation mellan om en elev tycker att ämnet kemi är svårt och hur 
ofta eleverna inte förstår på kemilektionerna. Det finns också elever som tycker att 
ämnet är svårt, men som också tycker att de vanligen förstår på kemilektionerna.  

Resultatet för korrelationen är att 78 procentenheter av de respondenter som tycker 
kemi är ett svårt ämne också svarar att det händer ofta att de inte förstår på 
kemilektionerna, se tabell 5.  

Tabell 5. Resultat av korrelationsanalys mellan variablerna ”Jag tycker kemi är ett 
svårt ämne” och ”Det händer ofta att jag inte förstår på kemilektionerna” (procent). 
                             Jag tycker kemi 
Det händer           är ett svårt ämne 
ofta att jag inte  
förstår på kemilektionerna Håller med Varken eller 

Håller inte 
med 

Håller lite eller helt med 78 33 22 
Varken eller 8 28 7 
Håller inte riktigt eller inte alls med 14 39 70 
Summa procent 100 100 99 

Kommentar: Internt bortfall <2 %. c: 0,443. n = 196. 

Ytterligare ett resultat i tabell 5 är att av de respondenter som inte tycker att kemi är 
ett svårt ämne svara 22 procentenheter att det ofta händer att de inte förstår på 
kemilektionerna.  

Korrelationsvärdet mellan variablerna ”Jag tycker kemi är ett svårt ämne” och ”Nu 
har du haft kemi ett tag, har ditt intresse förändrats är minus 0,256. Det negativa värdet 
visar på en omvänd korrelation. Värdet visar att korrelationen mellan 
frågeställningarna är svag,  
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Resultatet för korrelationen visar att av de respondenter som tycker att kemi är ett 
svårt ämne så svarar 36 procentenheter att de tycker kemi är roligare nu än när de 
började ha kemi och 38 procentenheter tycker ämnet är tråkigare nu än när de började 
ha kemi, se tabell 6. 

Tabell 6. Resultat av korrelationsanalys mellan variablerna ”Jag tycker kemi är ett 
svårt ämne” och ” Nu när du haft kemi ett tag, har ditt intresse för ämnet förändrats?” 
(procent). 
                                      Jag tycker kemi 
Nu när du haft               är ett svårt ämne 
kemi ett tag, har ditt    
intresse för ämnet förändrats? 

Håller 
med 

Varken 
eller 

Håller 
inte med 

Jag tycker kemi är roligare nu än när jag 
började ha kemi. 36 50 61 
Det har inte förändrats, jag tycker det är precis 
lika roligt nu som första gången jag hade kemi. 26 36 23 
Jag tycker kemi är tråkigare nu än när jag 
började ha kemi. 38 14 16 
Summa procent 100 100 100 

Kommentar: Internt bortfall <2 %. c: -0,256. n = 199. 

Ytterligare ett resultat i tabell 6 är att av andelen respondenter som inte tycker att 
ämnet är svårt så är det 61 procentenheter som tycker ämnet är roligare nu än när de 
började ha kemi.  

5.7 Kemi är ett svårt ämne 

I enkätundersökningen löd ett påstående ”Jag tycker att kemi är ett svårt ämne”. 
Resultatet för detta påstående är att i årskurs sju håller var tredje elev med om att kemi 
är ett svårt ämne, se tabell 7. Detta ökar i årskurs åtta och nio där resultatet visar på 
att två av tre elever håller med i påståendet.  

Tabell 7. Resultat för påståendet ”Jag tycker kemi är ett svårt ämne” uppdelat på 
respektive årskurs (procent). 

Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 
Håller lite eller helt med 33 66 67 
Varken eller 26 17 11 
Håller inte riktigt eller inte alls med 41 17 22 
Summa procent 100 100 100 

Kommentar: Internt bortfall <2 %, n= 198. 

Ett resultat i tabell 7 är även andelen elever i årskurs sju som inte håller med i 
påståendet. 41 procentenheter i årskurs sju svarar att de inte håller med om att kemi 
är ett svårt ämne.  

De svar respondenterna har gett på frågan är sannolikt beroende av vilket område de 
läste när de svarade på enkäten. I fokusintervjun kommenterade lärarna de områdena 
som årskurs åtta och nio läste vid tidpunkten för enkätundersökningen:  
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”Det vi gör i nian är det svåraste vi gör/… /i och för sig höstterminen i 8:an 
är ganska svår också.” (Lärare 1) 

”Det innefattar mycket, man bränner mycket och det är lite spännande, vilket 
gör att de har mer intresse, det är mycket alkoholer och sånt… åttorna… så 
jag tror de tycker det är roligare än periodiska systemet i nian.” (Lärare 2) 

5.8 Det är viktigt att få hjälp av sin lärare 

I enkäten löd ett påstående ”Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver”. Resultatet 
för det påståendet är att majoriteten av eleverna tycker att de får hjälp av sin lärare 
när hen behöver det, se tabell 8 

Tabell 8. Resultat för påståendet ”Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver” 
uppdelat på respektive årskurs (procent). 
 Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 
Håller lite eller helt med 86 94 71 
Varken eller 5 2 16 
Håller inte riktigt eller inte alls med 9 4 12 
Summa procent 100 100 99 

Kommentar: Internt bortfall <2 %, n= 200. 

Resultatet visar att andelen elever som svarar att de får hjälp av sina lärare är som 
lägst i årskurs nio, 71 procentenheter, jämfört med årskurs sju där 86 procentenheter 
svarar att de får hjälp av sina lärare, och årskurs åtta där 94 procentenheter, nästan 
alla elever, svarar att de får hjälp av sina lärare.  

På skolan arbetar lärarna med ett två-lärarsystem, dvs de är alltid två behöriga lärare 
på lektionerna. Ibland arbetar de i helklass med två lärare och ibland delas klasserna 
upp i halvklass och undervisas i olika klassrum. På fokusintervjun samtalades om 
fördelarna med detta system. Inga nackdelar nämndes: 

”När man är två som hör och ser blir det mer att man kanske får bekräftat att 
var det vi hade tänkte oss..” (Lärare 3) 

”Det går att hjälpa till/…/så att de verkligen förstår vad det är man gör.” 
(Lärare 1) 

En korrelationsanalys är gjord mellan variablerna ”Jag tycker att ämnet kemi är svårt” 
och ”Jag får hjälp av min lärare när jag behöver det”. Resultatet för korrelationen 
visar att av de elever som svarar att det tycker att kemi är ett svårt ämne så svarar 84 
procentenheter att de tycker att de får hjälp av sina lärare när de behöver och 8 
procentenheter svarar att de inte få hjälp när de behöver det, se tabell 9. 
Korrelationsvärdet för tabell 9 är 0,003 vilket är så nära noll att det tolkas att ingen 
korrelation föreligger mellan variablerna.  
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Tabell 9. Resultat av korrelationsanalys mellan variablerna ”Jag tycker kemi är ett 
svårt ämne” och ”Jag får hjälp av min lärare när jag behöver det” (procent). 
                                  Jag tycker kemi är  
Jag får                        ett svårt ämne 
hjälp av min      
lärare när jag behöver det 

Håller 
med 

Varken 
eller 

Håller 
inte med 

Håller helt eller lite med 84 69 88 
Varken eller 8 19 2 
Håller inte riktigt eller inte alls med 8 11 11 
Summa procent 100 99 101

Kommentar: Internt bortfall <2 %., c = 0,003, n: 198. 

Ytterligare resultat i tabell 9 är att av de som inte tycker att ämnet är svårt svarar 88 
procentenheter att de får hjälp av sina lärare när de behöver det och 11 procentenheter 
att de inte får hjälp när de behöver.  

Under fokusgruppsintervjun beskriver lärarna hur de ser på hur de hinner med att 
hjälpa eleverna. På skolan arbetar lärarna med ett två-lärarsystem på kemilektionerna 
som beskrivits i metodkapitlet: 

”Det går ju att hjälpa till på ett helt annat sätt i labbar och så med så att de 
verkligen förstår vad det är man gör/…/ vi hinner ju prata med fler, man 
hinner stanna.” (Lärare 1) 

”/.../man kan ju stanna hos någon som har fastnat i en labb om man är två 
därinne/…/och hjälpa dem igenom och därmed få högre förståelse.” (Lärare 
2) 

5.9 Stöd från hemmet är viktigt 

I enkätundersökningen löd en fråga ” Om du behöver hjälp med en läxa eller inför ett 
prov i kemi, har du någon i din familj som kan hjälpa dig då?” 

Resultatet visar att möjligheten till att få hjälp med kemistudierna i hemmet minskar 
genom årskurserna, se figur 6. I årskurs sju svarar en övervägande del, 86 
procentenheter, av elever att de har någon i sitt hem som kan hjälpa dem med kemin 
om de behöver. Till årskurs nio har motsvarande andel minskat till 48 procentenheter, 
knappt varannan elev svarar av eleverna svarar att de kan få hjälp hemma om de 
behöver.  
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Figur 6. Resultatet på frågan ”Om du behöver hjälp med en läxa eller inför ett prov i 
kemi, har du någon i din familj som kan hjälpa dig då?” uppdelat på respektive årskurs 
(procent). Kommentar: Internt bortfall <2 %, n = 200.  

I en uppdelning av svaren på kön i respektive årskurs blir resultatet att det är 
framförallt killarna som inte har hjälp hemifrån. I årskurs nio där flest elever svarar 
att de inte har hjälp hemifrån är det 10 procentenheter fler killar som svarar detta 
jämfört med tjejerna i samma årskurs, se figur 7. 

 
Figur 7. Resultatet på frågan ”Om du behöver hjälp med en läxa eller inför ett prov 
i kemi, har du någon i din familj som kan hjälpa dig då?” uppdelat på årskurs och 
kön (procent). Kommentar: Internt bortfall <2 %, n = 200. 
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6 Analys och diskussion 
6.1 I vilken utsträckning är högstadieelever på en kommunal skola i 

en medelstor svensk kommun intresserade av ämnet kemi samt 
hur kan hemmet/föräldrar stötta elevernas lärande? 

Uppsatsen första frågeställning har fokus på elevernas uppfattningar om kemiämnet 
samt deras möjligheter till hjälp från hemmet/föräldrar, dvs yttre faktorer. Det 
framträder tre huvudresultat som hjälper till att besvara uppsatsens första 
frågeställning. 

Huvudresultat 1: Det finns skillnader mellan tjejer och killar 

Intresse och motivation hänger ofta ihop (Ahl 2004). Är en elev intresserad av ett 
ämne är det lättare att finna motivation till att engagera sig i sitt lärande än om en elev 
tycker att ämnet är ointressant. Resultatet i studien visar på att det finns skillnader 
mellan tjejer och killars intresse för ämnet kemi. Tjejernas intresse är som högst i 
årskurs sju, 66 procentenheter svarar att ämnet är ganska eller mycket intressant, och 
detta sjunker därefter genom årskurserna, till 52 procentenheter i årskurs åtta och till 
45 procentenheter i årskurs nio. Killarna intresse är stabilt, det är 52 - 55 
procentenheter i alla årskurser som svarar att ämnet är ganska eller mycket intressant.  

Tjejerna åsikt om ämnets relevans är som högst i årskurs sju, 59 procentenheter svarar 
att ämnet är viktigt att kunna, och denna åsikt sjunker sedan genom årskurserna till 
52 procentenheter i årskurs åtta och 33 procentenheter i årskurs nio. Killarnas åsikt 
om ämnets relevans varierar. I årskurs sju svarar 50 procentenheter att de tycker att 
ämnet är viktigt, i årskurs åtta är motsvarande andel 71 procentenheter och i årskurs 
nio är den 41 procentenheter. Totalt är elevernas intresse för kemi och deras åsikt om 
ämnets relevans som lägst när de går i årskurs nio. Varför är det så? Resultatet kan 
säkert delvis kopplas till det område av kemin de studerar i årskurs nio, som är svårt 
och abstrakt. Men resultatet kan inte bara förklaras med att ämnet blir svårare och mer 
abstrakt. 

Både tjejer och killar svarar att de kan få hjälp hemma om de behöver, framförallt i 
årskurs sju. Denna möjlighet sjunker genom årskurserna. Om eleverna kan få hjälp 
eller inte hemma bör inte ha något med kön att göra i sig. Men huruvida en elev kan 
få hjälp hemma påverkar dess intresse och motivation och det är därför intressant att 
studera denna frågeställning utifrån kön.  

I den allmänna debatten sägs det att tjejernas intresse är lägre för de kemi än vad 
killarnas är. Tjejerna brukar föredra biologi framför kemi, medans killarna föredrar 
de tekniska ämnena av NO-ämnena och kemi (Potvin och Hasani 2014). Resultaten i 
denna studien bekräftar detta. Tjejernas kurvor för intresse för ämnet, om de tycker 
ämnet är viktigt samt om de kan få hjälp hemma med kemin när de behöver lutar 
samtliga åt samma håll, de sjunker alla genom årskurserna. Här kan en tydlig koppling 
urskiljas mellan intresse, ämnets relevans och stöd hemifrån i och med att dessa tre 
parametrar följer varandra. Om eleven tycker att ämnet är viktigt så blir hen 
intresserad och får hjälp hemifrån. Får de hjälp hemifrån så byggs intresset upp än 
mer och eleven tycker ämnet är viktigt. Om en parameter försvinner, tex att 



 

26(35) 
 

föräldrarna inte längre hjälper till, finns stor risk att intresset minskar och elevens 
åsikt om ämnets relevans även minskar.  

Killarnas möjlighet att få hjälp hemma minskar kraftigt från årskurs sju till årskurs 
nio jämfört med hur det ser ut för tjejerna. Samtidigt är killarnas intresse jämnt genom 
årskurserna medan deras åsikt om ämnets relevans varierar. Jämför även detta med 
tjejerna, vars intresse och åsikt om ämnets relevans stadigt sjunker genom 
årskurserna. Stödet från hemmet dalar kraftigt genom årskurserna för killarna, men 
killarna bibehåller ändå sitt intresse. I årskurs åtta är intresset som lägst, 52 
procentenheter, och hemmets hjälp har minskat med 22 procentenheter sen årskurs 
åtta, ändå svarar 71 procentenheter att de tycker ämnet är relevant. Den yttre faktorn, 
hjälp från hemmet verkar inte ha något samband för killarnas intresse. Deras intresse 
följer inte heller deras åsikter om ämnets relevans. Tjejernas kurvor genom 
årskurserna följer varandra och resultaten var väntade, medans killarnas resultat är 
spretigt och följer inte varandra som förväntat.  

Huvudresultat 2: Skillnader mellan årskurser 

Oberoende av kön så är intresset för kemi som högst i årskurs sju och minskar sedan 
genom årskurserna. I årskurs sju är kemiämnet nytt och spännande för flera elever. 
Sannolikt har många elever tidigare läst kemi som en del av de naturorienterande 
ämnena där eleverna möter en blandning av kemi, biologi och fysik. Intresse och 
lärande går delvis hand i hand. Det är lättare att lära sig när intresse för ämnet finns 
(Matthews 2004, Harackiewicz m.fl. 2010). Eleverna i årskurs sju tycker att ämnet är 
relativt lätt och de förstår till största delen det som undervisas på kemilektionerna 
jämfört med årskurs åtta och nio. De tycker att laborationerna är roliga och lärorika. 
I årskurs sju är det också flest elever som har stöd hemifrån om de behöver hjälp med 
ämnet. Här finns positiva delar från alla aktörer i motivationstriangeln. Eleven är själv 
taggad och positiv till ämnet. Det är nytt och spännande och inte särskilt svårt än. 
Lärarens undervisning är tydlig och eleverna känner att denne hjälper dem vid behov. 
Föräldern/hemmet kan i stor utsträckning hjälpa och stötta sina barn i ämnet.  

I årskurs åtta har intresset minskat jämfört med årskurs sju, men samtidigt tycker fler 
att ämnet är viktigt att kunna. Området som studerades när enkäten genomfördes är 
alkoholer, ett område som torde vara lätt att koppla till verkligheten, men eleverna 
har stor önskan om ännu mer koppling till verkligheten än vad som görs. Det är en 
stor andel elever i årskurs åtta som tycker att ämnet är svårt och att det ofta händer att 
de inte förstår på lektionerna, samtidigt svarar nästan alla, 94 procentenheter, att de 
tycker att de får hjälp av lärarna när de behöver och 67 procentenheter att de tycker 
laborationerna är roliga och lärorika. Stödet hemifrån är något lägre i årskurs åtta än 
i årskurs sju, men fortfarande hög, 73 procentenheter. Årskurs åtta avviker i många 
delar från teorin om att vissa parametrar ska följa varandra. Årskurs åtta verkar 
splittrade och osäkra på vad de tycker. Deras svar skiljer sig mycket både från årskurs 
sju och årskurs nio, svaren på frågorna följer inte varandra. En teori skulle kunna vara 
att i årskurs åtta är inte högstadiet nytt och spännande längre, samtidigt som eleverna 
inte är inne på sluttampen och på väg till gymnasiet riktigt än. Elevernas intresse 
minskar i årskursen och föräldrarnas styrka i att de kunde stötta som de gjorde i 
årskurs sju har minskat. Läraren har kvar sin starka roll i att stötta när eleverna 
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behöver det och presentera roliga och lärorika laborationer, som förhoppningsvis 
även är motivationsskapande för eleverna. 

I årskurs nio står eleverna inför valet av vad de ska läsa på gymnasiet. Intresset för 
ämnet har minskat ytterligare sen årskurs åtta, knappt hälften av eleverna i årskurs 
nio svarar att de tycker ämnet är intressant, men framförallt har elevernas åsikt om 
ämnets relevans minskat mycket. I årskurs sju svarade 55 procentenheter att de tyckte 
ämnet var viktigt, i årskurs åtta var motsvarande andel 60 procentenheter och i årskurs 
nio har denna andel minskat till 37 procentenheter. Andelen som vill ha mer koppling 
till verkligheten är också låg jämfört med övriga årskurser I årskurs sju svarar 62 
procentenheter att de vill ha mer koppling till verkligheten, i årskurs åtta är 
motsvarande andel 74 procentenheter och i årskurs nio 56 procentenheter. Detta kan 
anses anmärkningsvärt då området de studerade vid enkätens genomförande i årskurs 
nio var det periodiska systemet. Detta skulle kunna vara ett av de områden som är 
svårast att koppla till verkligheten och elevernas egna liv. Flertalet tycker fortfarande 
att ämnet är svårt, men framförallt har andelen som tycker de får hjälp av läraren 
minskat mycket i förhållande till de övriga årskurserna. Även hemmets roll har 
minskat kraftigt. Mindre än hälften av eleverna tycker att de kan få hjälp hemifrån vid 
behov.  

En möjlig tolkning av dessa resultat är att flera elever i årskurs nio redan har bestämt 
sig att inte läsa naturvetenskapligt program på gymnasiet, därför har de tappat 
intresset, relevansen och därmed den inre motivationen till ämnet. Andelen 
förälder/hem som kan hjälpa sina barn är som lägst i årskurs nio. Detta kan bero på 
bristande kunskap hos förälder/hemmet. Kemiämnet blir svårare och 
föräldrarna/hemmet har helt enkelt inte kunskapen som efterfrågas i årskurs nio för 
att hjälpa sina barn. Barnet märker detta och i sin roll som elev tappar också eleven 
tron på ämnets relevans. Dennes föräldrar klarar sig ju bra utan kunskapen. Lärarens 
möjlighet att nå fram minskar då också, eleverna tycker ämnet är svårt, men upplever 
att de inte får hjälp av sina lärare i samma utsträckning som i övriga årskurser.  

Noteras bör lärarnas kommentarer om andra ämnen, att det inte bara är ämnet kemi 
som gör att elever väljer bort det naturvetenskapliga programmet. Lärarna 
kommenterade att många elever tycker att matematiken är svår och att detta ämnet är 
mer avgörande om elever väljer det naturvetenskapliga programmet eller inte.  

Huvudresultat 3: Kemiämnet upplevs som svårt vilket minskar intresset  

En aspekt till varför elever tycker att ämnet är svårt kan vara att de inte förstår vad 
det är som undervisas på lektionerna. Kemi är ett ämne med många begrepp som inte 
används i vardagen och det ställer höga krav på att undervisningen är utformad så att 
eleverna förstår det som läraren försöker kommunicera. Studien visar att av de elever 
som svarar att de tycker att ämnet är svårt, svarar 78 procentenheter att det ofta händer 
att de inte förstår på kemilektionerna. Studien visar också att av de som tycker att 
ämnet är svårt, svarar 84 procentenheter att de får hjälp av sina lärare när de behöver 
detta. Det är positivt att se resultatet att så många elever svarar att de får hjälp av sin 
lärare när de behöver det. För dessa elever bör läraren som aktör i 
motivationstriangeln tolkas vara starkt bidragande till den motivation de har. Det 
finns ingen möjlighet idag att undersöka skillnaden före och efter införandet av 
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tvålärarsystemet när det gäller denna frågeställning. Men utifrån lärarnas svar om 
fördelarna i att vara två, i att de hinner med att stanna mer hos elever som har fastnat, 
kan tvålärarsystemet antas utgöra en viktig faktor.  

Av de elever som angav att de tyckte att ämnet är svårt svarar ca en tredjedel att de 
nu, efter att ha haft kemi ett tag, tycker att ämnet är roligare, men motsvarande andel 
tycker också att det är tråkigare. Av de som svarade att de inte tyckte ämnet var svårt 
så svarar knappt två tredjedelar att de tycker att det är roligare nu. Detta tolkas att det 
är lättare att motivera sig att arbeta med ett ämne om man tycker att det är lätt.  

6.2 På vilka sätt arbetar lärare på denna skola för att aktivt stärka och 
utveckla elevernas motivation för ämnet kemi?  

Uppsatsen andra frågeställning hade sitt fokus på lärarnas betydelse för att höja 
elevernas motivation för ämnet kemi. Vi lägger nu fokus på lärarna och deras 
relationer med eleven och med hemmet och diskuterar huvudresultat 4 - 5. 

Huvudresultat 4: Utmaningen att koppla kemiämnet med elevens vardag  

En viktig del i motivationskapandet är att eleverna ser en mening med ämnet, en 
koppling till deras eget liv och verklighet. Hur viktigt en elev tycker att ett ämne är 
kan påverka deras intresse och motivation. Tycker eleven att ämnet är viktigt är det 
troligen lättare för eleven att finna en inre motivation för ämnet. Kopplingen till 
verkligheten är därför en viktig faktor i motivationsbyggandet för ämnet. Det är 
främst läraren som har kunskapen att förmedla denna motivationsfaktor.  

Lärarna säger att de anser att kemi är viktigt för det finns överallt omkring oss. Utifrån 
detta tolkas att lärarna också använder detta i sin undervisning och påtalar dessa 
kopplingar för eleverna. Resultatet från enkäten visar att eleverna inte anser att det 
sker tillräckligt mycket kopplingar, 62 procentenheter av årskurs sju svarar att de vill 
ha mer koppling, motsvarande andel i årskurs åtta är 74 procentenheter och i årskurs 
nio 56 procentenheter. Är det så att lärarna, utifrån elevernas synvinkel, inte är 
tillräckligt tydliga i kopplingarna? Att de talar om dessa kopplingar till elevernas 
verklighet på lektionerna, men att eleverna inte tar det till sig? Eller är lärarnas egen 
bild felaktig, att de tycker kopplingarna är så självklara att de inte trycker på dem i 
undervisningen?  

Huvudresultat 5: Laborationer som medel att påverka motivationen 

En av frågorna till eleverna i enkätstudien handlade om laborationerna och om 
eleverna tyckte dessa var roliga eller tråkiga ihop med om de tyckte att de lärde sig 
något eller inte av dem. Flertalet elever svarade att de tyckte att laborationerna är 
roliga och de tycker att de lär sig av dem. Detta resultat är positivt då laborationerna 
är till för att eleverna ska lära sig. Att laborationerna är roliga kan påverka 
motivationen positivt. Tycker man något är roligt, så lär man sig mer. ”Roligt” ökar 
ofta motivationen och intresset. 

Skolan går inte ut på att ha roligt, eleverna är där för att lära sig saker och det var inte 
alla elever som svarade att de lärde sig något på laborationerna. I årskurs nio svarade 
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var tredje elev att laborationerna var roliga men att de inte lär sig något av dem. Det 
är i grunden bra att så många elever tycker att laborationerna är roliga, det skapar 
intresse. Men laborationerna ihop med knappt om tid ställer höga krav på alla lärare 
att de har en tydlig pedagogisk tanke och lyckas koppla teoretiska grunder med de 
praktiska inslagen, laborationerna. Kemiämnet har enbart en lektion per vecka till sitt 
förfogande om eleverna läser NO-ämnena parallellt och inte i block (Skolverket 
2019d). Flertalet elever tycker att de lär sig av laborationerna, så varför gör inte alla 
det? Om laborationerna enbart sker som ett moment som eleverna tycker är roligt så 
kommer inte eleverna att lära sig lika mycket. Kemi blir då ett väldigt roligt ämne 
som bryter den vanliga undervisningen, laborationerna blir roliga för stunden, men de 
leder inte till något större lärande. Lärarna visar till viss del på denna förståelse i deras 
svar, men de ger inte några förslag eller funderingar på hur detta problem ska 
överbyggas.  

6.3 Slutsats av resultat 

I studiet av hur elevers intresse skapas för skolämnen framträder tre centrala aktörer:  

 Eleven (egen drivkraft) 
 Läraren (skolmiljö) 
 Föräldern (hemmiljö) 

Jenner (2004) lyfte att den yttre motivationen är bidragande till den inre motivationen, 
därför behövs alla tre i ett samspel. I ett kortare perspektiv kan den yttre motivation 
för engagemang i skolarbetet vara bra betyg, beröm av lärare eller föräldrars 
uppskattning. 

Samspelet mellan eleven, lärare och förälder/hemmet illustreras med en enkel triangel 
i figur 7. De tre aktörerna lever i en symbios och är beroende av varandra för att goda 
förutsättningar för lärande ska uppstå och bibehållas. Elevens inre motivation är 
viktigt i allt lärande och byggs till stor del upp av yttre påverkan (Jenner 2004). Därför 
behövs alla aktörer i figuren för att eleven ska lyckas väl i sitt lärande. 

Figur 7. Motivationstriangel  

 

Källa: Egen konstruktion 

Sett ur en elevs perspektiv är det svårt att bilda ett intresse för ett enskilt skolämne på 
egen hand (Jenner 2004). Motivation är ingen inneboende egenskap som eleven har 
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fötts med utan eleven behöver yttre motivation genom stöd från både lärare och 
förälder/hemmet för att skapa intresse och motivation för ämnen som eleven inte själv 
har en inre motivation för. Den inre motivationen byggs upp av yttre faktorer (a.a.).  

Sett ur en lärares perspektiv är det svårt att inspirera en elev och skapa ett intresse om 
inte viljan för lärande finns. Läraren behöver dessutom hjälp från föräldern/hemmet. 
Detta lyftes av lärarna i fokusgruppen då de talade om att det var tydligt vilka elever 
som hade ett ”middagsbord” hemma där man samtalade om skolgång och diskuterade 
t.ex. miljöproblem.  

Sett ur en förälders perspektiv så kan de inte bara förlita sig på skolan och lärarna i 
sitt eget barns lärande och motivation för detta. Föräldrar och hemmet är en viktig del 
i deras barns intresse och motivation för ämnen. Vi ser kopplingen här igen till 
”middagsbordet”. Men föräldrarna kanske inte själva har kunskap om ämnet, då är de 
mer beroende av lärarna för att klara sin roll, vilket försvåras om inte skolans lärare 
är duktiga pedagoger och skickliga på att inspirera eleverna.  

6.4 Metoddiskussion 

Flera av resultaten kan mer eller mindre kopplas till det området som eleverna 
studerade vid enkätens genomförande. I årskurs sju handlade kemin främst om 
grundläggande metodik, att lära känna laborationssalen och utrustningen. I årskurs 
åtta arbetade man med alkoholer, ett område som lärarna kommenterade att det var 
svårt, men att eleverna vanligen tyckte det var roligt och intressant. I årskurs nio 
arbetade man med det periodiska systemet, vilket är ett ganska abstrakt område inom 
vilket man studerar atomer och hur de ser ut med kärna, protoner, elektroner och 
elektronskal.  

På flera frågor i enkäten är det ett flertal elever som har gett det neutrala svaret. De 
har svarat ”varken eller” på om de är intresserade av ämnet, på om de tycker ämnet 
är viktigt, på om de vill ha mer koppling till verkligheten. Dessa elever har inte gjort 
bedömningen att de är ointresserade eller inte håller med, utan de har en egal 
inställning till ämnet. En egal inställning till ett ämne är inte motivationsdrivande. I 
vissa frågor skulle jag vilja mena att de som svarat negativt är fler än det ser ut, då de 
som svarat ”varken eller” bör mer tolkas som ointresserade.  

6.5 Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att följa samma elevgrupper genom alla årskurser och ställa 
samma frågor varje år vid samma tidpunkt. I den aktuella studien är det olika elever i 
olika årskurser som besvarat frågorna. Det innebär att studien egentligen inte svarar 
på frågan om intresset ökar eller minskar genom årskurserna, utan den svarar på vad 
just dessa elever i den årskurs de går i nu tycker. Intresset för ämnet var som högst i 
årskurs sju i denna studie. En intressant och givande forskning hade varit att ställa 
samma frågor till dessa elever när de går i årskurs åtta respektive nio, då hade en mer 
realistisk bild skapats av hur, om, elevernas svar på frågorna varierar på samma sätt 
som de gjort i denna studien.  



 

31(35) 
 

I resultatet för elevernas intresse jämfört med hur relevant de själva tyckte ämnet var 
och hur mycket hjälp de kunde få hemma så var tjejernas resultat i de olika 
frågeställningarna väntade och följde varandra på ett väntat sätt. Killarnas resultat var 
däremot oväntade. Det hade varit intressant att forska i och finna en förklaring till 
varför intresset inte följde hur relevant killarna tyckte ämnet var samt hur mycket 
hjälp de kunde få från sitt eget hem.  
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Bilaga 1 
 

   
Är du tjej eller kille?  

o ( ) Tjej  
o ( ) Kille  

 
Vilken årskurs går du i?  

o ( ) 7:an  
o ( ) 8:an  
o ( ) 9:an  

 
Vilket är ditt senaste betyg i kemi?  

o ( ) A  
o ( ) B  
o ( ) C  
o ( ) D  
o ( ) E  
o ( ) F  
o ( ) Vet inte  

 
Om du behöver hjälp med en läxa eller inför ett prov i kemi, har du någon i din 
familj som hjälpa dig då?  

o ( ) Ja, mamma kan kemi och kan hjälpa mig  
o ( ) Ja, pappa kan kemi och kan hjälpa mig  
o ( ) Ja, båda kan kemi och kan hjälpa mig.  
o ( ) Ja, jag har ett syskon eller en släkting som hjälper mig om jag vill.  
o ( ) Nej  

 
Hur intresserad är du av ämnet kemi?  

o ( ) Jag tycker det är mycket intressant  
o ( ) Jag tycker det är lite intressant
o ( ) Jag tycker varken det är intressant eller ointressant.  
o ( ) Jag tycker det är ganska ointressant  
o ( ) Jag tycker det är helt ointressant  

 
Nu när du haft kemi ett tag, har ditt intresse för ämnet förändrats?  

o ( ) Jag tycker kemi är mycket roligare nu än när jag började ha kemi.  
o ( ) Jag tycker kemi är lite roligare nu än när jag började ha kemi.  
o ( ) Det har inte förändrats, jag tycker det är precis lika roligt nu som första gången jag 

hade kemi.  
o ( ) Jag tycker kemi är lite tråkigare nu än när jag började ha kemi.  
o ( ) Jag tycker kemi är mycket tråkigare nu än när jag började ha kemi.  
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Ta ställning till följande påståenden  

 Håller helt 
med 

Håller med 
lite 

Varken 
eller 

Håller inte 
riktigt med 

Håller inte 
alls med 

Jag vill ha mer 
koppling till 
verkligheten på 
kemilektionerna 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Det händer ofta 
att jag inte 
förstår på 
kemilektionerna 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Jag tycker att 
kemi är ett svårt 
ämne. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Jag tycker att 
det är viktigt att 
kunna kemi. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Jag tycker 
kemiboken på 
gleerups är bra.  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Jag tycker att 
det vanligen är 
bra arbetsro på 
kemilektionerna. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Jag får hjälp av 
min lärare när 
jag behöver.  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 
Vad tycker du är roligast på kemilektionerna? Skriv två saker. (Exempel: är det 
något speciellt område du har tyckt mycket om, eller är det ett visst moment 
såsom att laborera, bygga molekyler eller läsa själv som är roligast? eller något 
helt annat)  
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
 
Vad tycker du om laborationerna på kemilektionerna? (kryssa i det alternativ 
som stämmer mest med vad du tycker)  

o ( ) Jag tycker de är roliga att göra och jag lär mig väldigt mycket av dem.  
o ( ) Jag tycker de är roliga att göra, men jag lär mig inget av dem.  
o ( ) Jag tycker de är tråkiga, men jag lär mig mycket på dem.  
o ( ) Jag tycker de är tråkiga och jag lär mig inget av dem.  

 
Om du tycker att du lär dig av att genomföra laborationer, vad är det isåfall du 
tycker att du lär dig av dem?  
Tycker du att ni borde laborera mer på kemilektionerna?  

o ( ) Ja  
o ( ) Nej  
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Du har en lektion per vecka i kemi nu. Andra ämnen har du flera gånger varje 
vecka. Skulle du vilja ha fler kemilektioner på schemat än vad du har idag?  

o ( ) Ja, minst 3 gånger i veckan skulle jag vilja ha kemi.  
o ( ) Ja, 2 gånger i veckan skulle jag vilja ha kemi.  
o ( ) Vet inte  
o ( ) Nej, 1 gång i veckan är alldeles lagom  
o ( ) Jag hade helst inte haft någon kemi alls.  

 
Kan du tänka dig att läsa naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet?  

o ( ) Ja, det är det jag vill läsa.  
o ( ) Ja, troligen kommer jag att läsa det, men jag funderar på annat också.  
o ( ) Nej, inte som jag känner nu.  
o ( ) Nej, det är inget alternativ för mig.  
o ( ) Jag har ingen aning om vad jag vill läsa på gymnasiet.  

 
Kan du tänka dig att jobba med ett yrke som innefattar kemi i framtiden?  

o ( ) Ja, det är mitt mål.  
o ( ) Ja, det tror jag.  
o ( ) Nej, inte som jag känner nu.  
o ( ) Nej, det kommer aldrig att hända.  
o ( ) Jag har ingen aning om vad jag vill jobba med i framtiden.  

 
Om du kan tänka dig att jobba med kemi, vilket yrke tror du det skulle kunna 
vara då? Du kan kryssa i flera rutor och föreslå yrke som inte finns med som 
förslag i listan.  

o [ ] Som forskare  
o [ ] Som kemilärare  
o [ ] Som kemiingenjör  
o [ ] På ett laboratorium  
o [ ] Övrigt: 
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Intervjufrågor 
På er skola har ni ett tvålärarperspektiv. Vilka är de främsta fördelarna och nackdelarna med detta 
för att främja elevernas lärande och intresse för kemi. 

- Blir måluppfyllelsen högre? 
- Får studenterna högre betyg? 

 
Hur gör du för att eleverna skall bygga upp ett intresse och nyfikenhet till Kemiämnet? 

- Ge exempel på när det är lätt 
- Ge exempel på när det är svårt 

 
Motivation är väldigt viktigt för inlärning. Har du några speciella knep för att motivera elever? 
 
Hur arbetar du konkret med motivationen bland de elever som är svaga eller ointresserade av 
ämnet? Ge exempel. 
 
Laborationerna, är de viktiga? Lär de sig av dem, eller tycker de mest att de är roliga? 
 
Forskning visar att elever finner ämnet mer intressant om det är kopplat till deras eget liv, hur 
kopplar eller anpassar ni undervisningen till detta? ge exempel, vad är det som är svårast för dig som 
lärare? 
 
Forskning visar att intresset för de naturvetenskapliga ämnena minskar. Märker du någon sådan 
trend bland eleverna om du tänker på hela din tid som lärare? Vad beror det på tror du? Vad kan du 
som lärare göra åt det? 
 
Diskuterar ni regelbundet inom lärarlaget eller inom hela skolan hur ni skall arbeta med att höja 
elevernas motivation och engagemang för olika ämnen och Kemi? 
 
Vilka är de främsta svårigheterna för dig som lärare för att få elever intresserade och motiverade av 
ämnet Kemi? Ge exempel. Finns det någonting som är återkommande svårt. 
 
Eleverna har genomgående 1 kemilektion per vecka. Jämför LGR11… räcker det? 
 
Med all er erfarenhet.  Varför är det så få elever som väljer naturvetenskapligt program på gymnasiet 
och sedermera en kemiutbildning på högskola/universitet? 
 
Fyrfältsmatris. Hur gör du med eleverna som är i de olika boxarna. Gör du någon skillnad? Hur kan du 
individanpassa? 


