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Förord 
 
VIS – Vetenskap i Skolan fick i augusti 2014 i uppdrag av Kristianstad kommun att kartlägga 
orsaker till de låga resultaten i ämnet kemi inom Barn- och utbildningsförvaltningen i 
Kristianstad samt lägga fram förslag på åtgärder för att förbättra barns och elevers 
möjligheter till högre måluppfyllelse i ämnet kemi. 
 
VIS är en stöd- och förmedlingsorganisation för forskarutbildade pedagoger i Skåne. De 
forskarutbildade lärarna har genom sin professionsbakgrund som pedagoger såväl 
praxisnära erfarenheter av skolverksamheten som en forskarutbildning inom skolans ämnen. 
Fangen (2005) menar att det är idealt att kunna gå in i ett redan bekant kunskapsområde 
med öppet sinne, men samtidigt med tillräckliga kunskaper för att kunna göra det på ett 
ändamålsenligt sätt (a a: 49, 139). 
 
Studien har genomförts under augusti 2014 till februari 2015 av fyra VIS-lärare: Marianne 
Almström, Annika Andersson, Maria Brännström och Camilla Christensson. Rapporten är 
skriven av samtliga med Camilla Christensson som redaktör. 
 
VIS-lärarna som har deltagit i studien är lärarutbildade inom olika ämnesfält: 
naturvetenskapligt (tre kemilärare) och humanistiskt (en svensklärare). De har också 
undervisningserfarenhet från ungdomsskolans olika stadier samt från universitet och 
högskola.  
 
Malmö i april 2015 
Maria Brännström 
Verksamhetsledare för VIS 
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Sammandrag 
 
Uppdraget var att kartlägga orsaker till de låga resultaten i ämnet kemi inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen i Kristianstad kommun samt lägga fram förslag på åtgärder för att 
förbättra barns och elevers möjligheter till högre måluppfyllelse i ämnet kemi. 
 
Vi har använt oss av metodtriangulering vilket innebär att vi har använt en kombination av 
flera metoder, både kvalitativa och kvantitativa.  
 
Vår avsikt har varit att alla lärare som undervisar i ämnet kemi i Kristianstad kommun ska få 
möjlighet att komma till tals. Det har de fått göra skriftligt med hjälp av brevmetoden (Berg, 
2002) och muntligt i samtal i fokusgrupper (Wibeck, 2010). Utifrån dessa har vi använt en 
modifierad analysmodell (Österberg, 2014) där vi analyserat struktur (resurser som 
nationella mål, lokala mål, antal lärare, personalens kompetens, övrig personal, elevgrupp, 
utrustning, lokaler och laborationssalar), undervisning (hur det pedagogiska arbetet är 
organiserat, hur lärare tänker, hur lärare agerar, mötet mellan lärare och elever, pedagogiskt 
ledarskap, planering, utvärdering), samt mål och resultat (resultaten av verksamheten, 
uppfyllelsen av målen i kursplanerna och läroplanen samt uppfyllelsen av specifika 
utvecklingsmål). Analysen har medfört att vi efterhand ytterligare fått modifiera modellens 
kategorier. 
 
Dessutom har vi satt kemiresultaten i Kristianstad i ett sammanhang genom att titta på 
omvärlden. Personer som på olika sätt har beröring med lärare som undervisar i skolämnet 
kemi och deras elever har intervjuats.  
 
Vi har även använt redan insamlat statistiskt material i Kristianstad kommun och jämfört med 
statistiskt material för elever i Sverige insamlat av Skolverket. Vi har studerat 
allmändidaktisk forskning, kemididaktisk forskning, styrdokument som kursplaner och 
läroplaner samt rapporter från Skolinspektionen. 
 
Analysen visar att elevernas betyg i kemi ligger lågt jämfört med betygen i övriga ämnen på 
grundskolan. Däremot ligger elevernas betyg i kemi i Kristianstad kommun på motsvarande 
nivå som elevers betyg i kemi i övriga Sverige. 
 
Ämnet kemi har sina särdrag i förhållande till övriga skolämnen och vi vill lyfta tre områden 
som vi anser är utmärkande för kemiämnet och därmed kan ligga till grund för varför 
betygen är lägre i detta ämne jämfört med andra ämnen. För det första är kemiämnet ett 
laborativt ämne. För det andra rör sig kemiämnet mellan tre olika nivåer; den makroskopiska 
nivån, den submikroskopiska nivån, samt den symboliska nivån. För det tredje uppfattas 
kemiämnet som något som är främmande och inte berör elever. 
 
Med utgångspunkt i vad kemilärarna uttrycker i studien och med stöd av forskning och 
styrdokument anser vi att Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad behöver utveckla 
följande för att förbättra barns och elevers möjligheter till högre måluppfyllelse i ämnet kemi 
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• bättre tillgång till laborationssalar och utrustning 
• möjlighet till undervisning i halvklass 
• konkret och praktisk fortbildning om vad lärarna kan göra i klassrummet med sina 

elever 
• tips på lämpliga läromedel som är anpassade för elevgrupperna och de nya 

läroplanerna 
• strukturer kring organiserad samverkan 
• fortbildning i språkutvecklande arbetssätt 
• arbetssätt som inkluderar vardagskemi 
• förståelsen för bedömning för lärande 
• strukturer för kollegialt lärande 
• elevers möjlighet till inflytande 
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Inledning 
 
VIS – Vetenskap i Skolan fick i augusti 2014 i uppdrag av Kristianstad kommun att kartlägga 
orsaker till de låga resultaten i ämnet kemi inom Barn- och utbildningsförvaltningen i 
Kristianstad samt lägga fram förslag på åtgärder för att förbättra barns och elevers 
möjligheter till högre måluppfyllelse i ämnet kemi. 

Kemin i samhället 
Det krävs kunskaper i kemi både hos allmänheten för att som aktiva medborgare i ett 
demokratiskt samhälle kunna ta ställning i olika frågor, och hos framtida kemister för att 
hjälpa till att fortsätta utveckla vårt samhälle (Eilks, Rauch, Ralle & Hofstein, 2013). 
 

Kemi kommer alltmer i fokus i samhället. Det handlar inte bara om kemikalier utan om hälsa, 
miljö och en hållbar hantering av naturens resurser, till exempel att utveckla nya material och 
produkter som är miljövänliga, energisnåla och klimatsmarta, samt att se till vi inte utsätts för 
skadliga kemikalier i vår vardag. (Naturvetarna, 2014, s. 71). 

 
En utmaning är att allmänheten och många elever har ansetts ha en negativ bild av kemi. 
Enligt Cefic (2010) rankar allmänheten kemiindustrin lägre än genomsnittet av alla industrier, 
endast oljeindustrin och kärnkraftsindustrin rankas lägre. Industrier som rankades högre var 
till exempel telekomindustrin, livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin samt bilindustrin. 
Enligt en sammanställning av kemiundervisningen i 25 länder, inklusive Sverige, anser 
många elever att kemi är tråkigt, svårt och abstrakt och endast ett fåtal elever väljer därför 
att studera kemi på universitet och högskolor (Risch, 2010). En nyare studie visar dock att 
flertalet elever på naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet i Sverige har en positiv bild av 
kemi och att de tycker att kemi är intressant (Broman, 2015). 
 
Enligt Jan-Olle Malm, professor vid Kemicentrum, Lunds universitet och med lång erfarenhet 
av undervisning på civilingenjörsutbildningen i kemiteknik, var det “en dipp i intresse för ett 
tiotal år sedan, där vi hade ett väldigt lågt söktryck på utbildningar både på den tekniska och 
på den naturvetenskapliga fakulteten” (personlig kommunikation, 20 januari 2015). Det ledde 
till att alla sökande som var behöriga togs in, och att en del av dessa studenter hade låga 
kunskaper men framförallt lågt intresse för kemi. Därför var det flera studenter som hoppade 
av utbildningen efter en eller två terminer. Detta har dock vänt. Söktrycket har ökat och fler 
studenter är intresserade av att läsa kemi, framförallt de tekniska utbildningarna, men även 
de naturvetenskapliga utbildningarna. Antalet utbildningsplatser har inte ändrats, utan det är 
fler studenter som aktivt väljer att studera kemi och naturvetenskap över huvud taget. Det 
märks eftersom kemi även är ett stödämne för till exempel biomedicinska analytiker, 
geologer, biologer, miljövetare och fysiker. Detta gäller inte bara i Lund utan är en generell 
trend både i Sverige (Chalmers och KTH) och ute i Europa – både det som Malm kallar 
“dippen” för cirka 10 år sedan och det ökade intresset sedan dess. Olika länder dippade vid 
olika tidpunkter, men trenden har varit den samma. 
 

Behovet av kemikompetens förväntas dock fortsätta öka i samhället. Samtidigt som behovet 
ökar utbildar sig allt färre inom kemi, och den generella kunskapsnivån i kemi anses låg i 
samhället. Vi behöver satsa på att göra kemiutbildningarna på universitetsnivå mer attraktiva, 
och öka intresset för kemi redan i grundskolan och gymnasiet. (Naturvetarna, 2014, s. 75). 
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För att kartlägga orsaker till de låga resultaten i ämnet kemi inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen i Kristianstad har VIS därför dels analyserat betygsstatistik i 
Kristianstad kommun och jämfört med betygsstatistik i övriga Sverige, dels lyssnat på 
kemilärarnas tankar om och erfarenheter av kemiundervisningen i Kristianstad kommun. För 
att förbättra barns och elevers möjligheter till högre måluppfyllelse i ämnet kemi, presenterar 
VIS olika förslag på åtgärder där några faktorer är kopplade till att öka intresset för kemi 
redan i förskolan, grundskolan och gymnasiet. 
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Bakgrund 
 
Enligt den nya läroplanen för grundskolan (Lgr 2011) ska alla elever garanteras 
undervisning i kemi, fysik och biologi även på lågstadiet och mellanstadiet. Kunskapskrav 
redovisas för både årskurs 3 och 6 och dessutom ska betyg sättas i årskurs 6. På lågstadiet 
är det ett gemensamt NO-ämne, som sedan delas upp i de specifika ämnena kemi, fysik och 
biologi på högstadiet. Mellanstadiet är tänkt att vara en brygga där emellan. Eftersom många 
elever har svårt att ta till sig NO-ämnena på högstadiet, är tanken att föra ner 
undervisningen i lägre årskurser, då de är naturligt nyfikna och ställer frågor, undersöker och 
upptäcker, för att underlätta för dem när de sedan kommer upp på högstadiet. Även den 
reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) lyfter förståelse för enkla 
kemiska processer i strävansmålen (Skolverket, 2011d). I den nya kursplanen i kemi för 
grundskolan betonas att eleverna ska använda sina kunskaper (Skolverket, 2011b; 2011c). 
 
Undervisningen i kemi ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om kemiska 
sammanhang, men även att utveckla sin naturliga nyfikenhet och sitt intresse för att 
undersöka omvärlden. Undervisningen ska utgå från elevernas erfarenheter och aktuella 
händelser. Målen när de har avslutat årskurs 9 är att de ska kunna använda kunskaper i 
kemi för att granska information och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och 
samhälle. De ska kunna genomföra systematiska kemiska undersökningar, och de ska 
kunna använda kemiska begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska 
samband i samhället, naturen och inuti människokroppen. 
 
På gymnasiet vidareutvecklas och fördjupas dessa kunskaper (Skolverket, 2011g). 
Undervisningen i kemi ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om naturliga såväl som 
av människan skapade kemiska processer. De ska få möjlighet att utveckla en förståelse för 
kemins betydelse för klimat, miljö och människokroppen samt få kunskaper om kemins olika 
tillämpningar inom utveckling av nya läkemedel, nya material och ny teknologi. Eleverna ska 
även få lära sig att formulera och söka svar på frågor, planera och utföra experiment samt 
bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information. 
 
Progressionen går från det enkla, nära och vardagliga på lågstadiet, till det komplexa, 
abstrakta och globala på gymnasiet. Progressionen går också från makronivån till 
mikronivån. 
 
Läroplanernas innehåll stämmer väl överens med Pernilla Nilssons beskrivning av 
naturvetenskaplig allmänbildning (scientific literacy): 
 

En naturvetenskapligt allmänbildad person är intresserad av och förstår världen omkring sig; 
engagerar sig i kommunikation om och i naturvetenskap; kan identifiera frågor, undersöka 
och dra evidensbaserade slutsatser; är skeptisk till och ifrågasätter andras 
naturvetenskapliga påståenden; samt gör välgrundade ställningstaganden om sin omgivning 
och den egna hälsan och välmåendet. (Nilsson, 2012, s. 72) 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med föreliggande studie är uppdraget att kartlägga orsaker till de låga resultaten i 
ämnet kemi inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad samt lägga fram förslag 
på åtgärder för att förbättra barns och elevers möjligheter till högre måluppfyllelse i ämnet 
kemi. 
  
En viktig ambition med projektet är att inte arbeta utifrån ett top-downperspektiv utan att 
kemilärarna i Kristianstad kommun själva erfar att de bidrar till förståelsen för de låga 
kemiresultaten i kommunen. Att sedan kemilärarna, med utgångspunkt i kartläggningen, får 
möjlighet att arbeta fram verktyg och stöd som kan bidra till att förbättra barns och elevers 
måluppfyllelse i ämnet kemi ser vi också som ett mål med projektet. Kartläggningen lägger 
således grund för ett fortsatt utvecklingsarbete i kommunen. Att lärarna själva blir 
involverade i skolutvecklingsarbetet är alltså en utgångspunkt för utformningen av studien. 
Ett skolutvecklingsarbete ska initieras och drivas av dem som berörs. Ytterligare ett syfte 
med att initialt involvera lärarna är att förankra ett långsiktigt skolutvecklingsarbete.  
  
Den övergripande forskningsfrågan i föreliggande studie lyder: 

• Vilka är orsakerna till de låga resultaten i ämnet kemi inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen i Kristianstad? 

  
I Skolverket (2013) lyfts läraren som professionell fram med egenskaper som att läraren har 
ett gott professionellt omdöme, använder sin egen erfarenhet och kunskap om didaktik, har 
en god orientering i ämnet, har kunskap om elevernas förkunskaper, skapar ett tryggt 
inlärningsklimat och vet hur man leder en grupp. 
  
Därför inleder vi empiriinsamlingen genom att ställa en fråga till studiens informanter med 
avsikt att synliggöra kemiundervisningen med dess förutsättningar och mål såväl hos den 
enskilda kemiläraren på den enskilda skolan som kemiundervisning i ett vidare 
sammanhang. Frågan lyder: 

• Hur ser du på kemiundervisningen på din skola? 
  
Frågan innehåller begrepp som undervisning, kemi och din skola. I studien har vi som mål 
att fånga såväl undervisning i mer generell betydelse, kemiämnet i mer specifik betydelse 
samt genom uttrycket ”din skola” även peka på det sammanhang vari en lärare bedriver sin 
undervisning. Sammanhanget kallas i denna studie för kvalitetsdimensioner vilka fokuserar 
på struktur, undervisning samt mål och resultat (se utförligare beskrivning av dessa s. 20). 
  
För att kunna synliggöra begreppen kemi, undervisning och (din) skola bryts således 
frågeställningen ned i följdfrågor: 

• Hur ser strukturen, det vill säga resurser och förutsättningar, ut? 
• Hur ser kemiundervisningen ut? 
• Vilka är målen och resultaten i skolämnet kemi? 

 
Frågorna ställs med målet att få svar som möjliggör förslag på åtgärder för att ”förbättra 
barns och elevers möjligheter till högre måluppfyllelse i ämnet kemi”. 
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Litteraturgenomgång och omvärldsperspektiv 
 
I föreliggande studie utgår vi således från kvalitetsdimensionerna vilka fokuserar på struktur, 
undervisning samt mål och resultat. För att kunna beskriva och analysera dessa 
kvalitetsdimensioner tecknas en bild av aktuell forskning. I denna fokuserar vi på både 
allmändidaktisk forskning samt ämnesdidaktisk forskning. Håkansson & Sundberg (2012) 
menar att en skicklig och samtidigt professionell lärare har djupa kunskaper om undervisning 
och lärande och integrerar denna med sitt ämneskunnande genom vilken förskolläraren eller 
läraren följer och återkopplar elevernas lärande. Avsikten är att i litteraturgenomgången 
teckna en bild av aktuell forskning som är en förutsättning för att en lärare kan utvecklas till 
att bli både skicklig och professionell.   
  
Den första delen i avsnittet ”Litteraturgenomgång och omvärldsperspektiv” inriktar sig på den 
allmändidaktiska forskningen, kompletterad med ämnesdidaktisk forskning. Att en lärare 
både har ämnesteoretiska samt ämnesdidaktiska kunskaper menar vi är en premiss för att 
en lärare ska kunna kallas professionell i ett enskilt ämne. Den andra delen i avsnittet 
”Litteraturgenomgång och omvärldsperspektiv” inriktar sig därför på den ämnesdidaktiska 
forskningen. 
 

Framgångsfaktorer i undervisningen – allmändidaktik  
Skolverkets Forskning för klassrummet – Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i 
praktiken (2013) är en kunskapsöversikt där senare års flitigt diskuterade klassrumsnära rön 
lyfts. I denna skrift återfinns några av de allmändidaktiska områden som vi fokuserar på i 
föreliggande studie: Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande (kap 3), språkets 
nyckelroll i undervisningen (s. 21) samt formativ bedömning (s. 22 + kap 4). Däremot är inte 
frågan om elevinflytande diskuterad i kunskapsöversikten men i Skolverket (2011e; 2011f) 
lyfts lärarens ansvar för elevens inflytande i undervisningen.  
 
I avsnittet ”Framgångsfaktorer i undervisningen – allmändidaktik” lyfts alltså följaktligen 
kunskapsområden som kollegialt lärande, språkutvecklande arbetssätt, bedömning för 
lärande och elevinflytande. 
 

Kollegialt lärande 
I Skolverket (2013) definieras termen kollegialt lärande som sammanfattande ”för olika 
former av professionsutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig 
kunskaper i den dagliga praktiken” (s. 25). Nytt med kollegialt lärande är att kollegor arbetar 
genomtänkt, strukturerat samt problemlösningsfokuserat med utvecklingsarbetet. Väsentlig 
är också återkopplingen som ska vara systematiserad. En utomstående handledare bör 
stödja och leda diskussionerna som fokuserar på en vald gemensam aspekt åt gången. 
Handledarens uppgift är att utmana och föra gruppens samtal framåt. 
 
Forskaren Helen Timperley (2011) menar att premissen för lärares professionella lärande är 
att eleverna ska förbättra sina resultat. Ofta tar de skolverksamma för givet att utvecklings-
insatser når avsedd effekt, men alltför sällan tar man reda på om utvecklingsinsatserna 
verkligen gynnar elevernas lärande och utveckling. Timperley menar också att “genom en 
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stark kollegialitet bildas en kritisk massa vilken kan vara avgörande när erfarenheter ska 
beprövas” (2011). Ett flertal forskare (bl.a. Timperley, 2011, 2013; Blossing, 2013) pekar på 
vikten av att skolans praktiker utvecklas genom kollegialt lärande.  
 

Språkutvecklande arbetssätt 
För att undervisning ska vara språkutvecklande måste den utformas från planering och 
förberedelse till genomförande och utvärdering (Hajer & Meestringa, 2009). Ett övergripande 
förhållningssätt till undervisningen är att göra den språkinriktad. “Språkinriktad undervisning 
inom alla ämnen är en didaktik där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är 
explicita. Undervisningen mot dessa mål är kontextrik, full av rika möjligheter till interaktion 
och innehåller språklig stöttning.” skriver Maaike Hajer (2012, s. 17). 
 
Hajer (2012) kondenserar i följande punktlista hur effektiva lärare jobbar språkutvecklande i 
alla ämnen när de 

• främjar att nytt ämnesinnehåll blir begripligt - kontextualiserar, anknyter till elevernas 
språk 

• främjar att eleverna diskuterar begrepp och begreppsrelationer 
• organiserar att de hör eller läser vad eleverna formulerar (vardagsspråk eller 

skolspråk) 
• erbjuder återkoppling/stöttning för användning av nya begrepp och formuleringar 

 
Däremot kan det uppstå en nedåtgående spiral när lärare med ambition att arbeta språk-
utvecklande inom skolans olika ämnen: 

• minskar antalet svåra ord 
• förenklar texter, förkortar texter, förklarar själv, använder “light versions” 
• fokuserar på fakta snarare än på djup förståelse (lägre förväntningar?) 
• begränsar interaktion, undviker elevers bristande formuleringar i tal och skrift 
• arbetar med individuellt arbete i stället för interaktion. (Hajer, 2012) 

 
För att illustrera arbetssättet använder Hajer en så kallad fyrfältare i vilken hon placerar ett 
exempel från biologin. Hajer utgår från frågan: “Vad äter du idag?” och visar hur ett språk 
som är vardagligt kontextualiserat med hjälp av lärare och elever kan lyftas in i ett skolspråk 
där ett specifikt fackspråk används (se figur 1).  
 
Liksom Hajer pekar Nilsson (2012) på att elever behöver erbjudas undervisningstid för att 
diskutera ord och begrepp samt resonera om begreppens innebörd: “Den naturveten-
skapliga undervisningen ska alltså i viss mån syfta till att ge välbekanta ord en ny innebörd i 
ett nytt sammanhang” (2012, s. 85).  
 
Kemispråket består av både kemiska begrepp, tecken och symboler samt vardagliga ord 
som ibland har en annan betydelse i kemisammanhang (Markic, Broggy & Childs, 2013). En 
del kemiska begrepp har mer än en betydelse; oxidation kan till exempel definieras som 
ökning av oxidationstal, upptagande av syre, avgivande av elektroner samt avgivande av 
väte. Stavning har stor betydelse, ibland kan endast en bokstav eller en siffra få stora 
konsekvenser (Markic et al., 2013). Alkaner, alkener och alkyner är tre olika organiska 
ämnesklasser med helt olika egenskaper; Mg och Mn är två helt olika metaller. Versaler och 
gemener har betydelse då CO symboliserar den giftiga gasen kolmonoxid som är en molekyl 
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av kol och syre, medan Co symboliserar metallen kobolt. H2O symboliserar vatten, medan 
H2O2 symboliserar väteperoxid som är frätande. 
 

 
Figur 1. Exempel på hur skolspråket kan uppnås med stöd av vardagliga exempel hämtade från 

elevens vardag. (Hajer, 2012, publicerad med tillstånd av Hajer 150314, Hajer & Meestringa, 2014) 
 
Hajer poängterar även att så kallade relationsord (till exempel “således”, “därigenom”) har 
betydelse för elevernas förståelse. Det räcker alltså inte att endast fokusera på ämnes-
språkets specifika ord och begrepp. En elev i årskurs 9 säger om egna arbeten i NO-
undervisningen “det man själv tagit reda på och skrivit om, det kommer man ihåg mycket 
längre. Dessutom måste man förstå det man skriver annars kan man inte skriva något.” 
(Lindahl, 2003, s. 117). Eleven fortsätter “Det man skriver måste man förstå. Först skriver 
man det för hand, sedan kanske på datorn och sen ändrar man i texten och då lär man sig ju 
det.” (Lindahl, 2003, s. 231). 
 
Det finns flera olika sätt att arbeta språkutvecklande i kemiundervisningen (Markic et al., 
2013). När nya begrepp introduceras i kemi kan de presenteras tillsammans med ett 
experiment eller en bild som illustrerar begreppet. Elever kan rita vad som händer i en 
kemisk process, med en bild för varje steg och skriva fullständiga meningar som beskriver 
vad som sker i varje bild. Att rita bilder i kemi kan användas för att resonera och förklara, för 
att kommunicera mellan elever och mellan elever och lärare (Ainsworth, Prain & Tytler, 
2011). Genom att rita, synliggör eleverna sitt tänkande. De måste formulera sin förståelse 
och skapa en extern bild, som kan granskas och korrigeras och leda till ny förståelse. Därför 
kan ritade bilder i kemi både användas som ett sätt för elever att lära sig och som ett sätt för 

Hög kognitiv nivå 
 
 
 
 LYSSNA OCH STÖTTA FORMULERINGAR 
 I TAL OCH SKRIFT                      SKOLSPRÅK, SPECIFIKT 
 Vad händer med maten sedan?   ANVÄNDNING AV FACKSPRÅK 
 
 
 
Mycket stöd      lite stöd 
 
 
 
 
DAGLIGT, KONTEXTUALISERAT 
 
VAD ÄTER VI IDAG? 
TUGGA DIN MAT! 
 
 
 
 
 
                                                                 Låg kognitiv komplexitet 

 
       (c) 2012, maaike.hajer@hu.nl 
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läraren att bedöma elevernas kemikunskaper och begreppsförståelse (Ainsworth et al., 
2011). Elever kan träna på att skapa fullständiga meningar genom att bygga meningspussel 
där pusselbitar med substantiv har en färg, verb en annan färg och sambandsord har en 
tredje färg, eller genom att sätta ihop två delar av en mening med “om… så…” (Markic et al., 
2013). Kemiska begrepp kan tränas genom att eleverna skapar egna begreppskartor, 
samtalar kring begreppsbilder, spelar domino eller memory där ena delen av paret är ordet 
och den andra delen är en bild, formel eller symbol. 
 

Bedömning för lärande 
Bedömning för lärande, ibland kallad lärande bedömning, är formativ till sin karaktär och den 
är till för elevers lärande. Det främsta syftet med formativ bedömning är att läraren ständigt 
kartlägger och synliggör både för sig själv och för eleven var eleven befinner sig i sitt 
lärande. Undervisningen anpassas sedan därefter. Den formativa bedömningens främsta 
förtjänster är att den är framåtsyftande och att den fokuserar på återkopplingen. 
 
Att bedömningen är formativ sätter även lärarens undervisning i fokus. Den respons 
eleverna ger läraren är viktig för hur läraren förstår på vilket sätt eleverna i sin tur förstår 
lärarens undervisning. Detta innebär att respons är en grundbult i formativ bedömning och 
lärare måste vara medvetna om att olika typer av respons påverkar elevers lärande och 
lärares egen undervisning. Bedömningen förflyttas också från elevernas förmågor till 
undervisningens kvalitet vilket innebär att formativ bedömning flyttar ansvaret för lärande-
processen till läraren (Balan & Jönsson 2014; Jönsson, 2013; Lundahl, 2014). Gemensamt 
för dessa studier är att de lyfter fram lärarnas betydelse och relevansen av hur 
undervisningen organiseras.  
 
Om resultaten behöver förbättras är det således hur läraren lägger upp sin undervisning 
som behöver synliggöras (Österberg, 2014). Undervisningen bör organiseras utifrån aktuella 
forskningsrön och bedömning för lärande kan vara en framgångsfaktor. 
 

Elevinflytande 
Redan i förskolan ska barn få möjlighet att påverka sin situation genom att utveckla sin 
förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter, ta ansvar för sina egna handlingar samt delta i 
olika former av samarbete och beslutsfattande för att utveckla sin förmåga att förstå och 
handla efter demokratiska principer (Skolverket, 2011d). I både grundskolan och 
gymnasieskolan har rektorn ansvar för att ”skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt 
elevinflytande gynnas” (Skolverket, 2011e, s. 18; 2011f, s. 15). Lärare ska ”svara för att alla 
elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll” 
(Skolverket, 2011e, s. 15; 2011f, s. 13). I grundskolan ska läraren dessutom svara för att 
elevernas inflytande ökar med stigande ålder och mognad. Konkret kan elevinflytande 
innebära att elever får möjlighet att delta i planering och utvärdering av undervisningen samt 
får möjlighet att välja teman och aktiviteter.  
 
Jeanette Åkerström (2014) har i sin doktorsavhandling studerat 13-19 åriga elevers 
perspektiv på och erfarenheter av delaktighet i skolan. Dessa elever ansåg att 
kommunikation samt att kunna och tillåtas ta ansvar var viktiga aspekter för att de skulle 
uppleva sig delaktiga i skolan. När elever får möjlighet att välja, samt får möjlighet att ta 
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ansvar och vara med och bestämma och påverka innehållet i undervisningen ökar deras inre 
motivation (Turner & Paris, 1995). I Lusten att förstå – Om lärande på människans villkor 
(2010) lyfter Peter Gärdenfors fram motivation som en central aspekt av framgångsrikt 
lärande. 
 
Elever på mellanstadiet och högstadiet anser dock att de har större inflytande i SO-ämnena 
än i NO-ämnena. “Många berättar att det roligaste de haft i NO är när de gjort egna arbeten, 
där de själva har fått bestämma vad de vill arbeta med.” (Lindahl, 2003, s. 117). Eleverna 
uppskattar att få ta eget ansvar och ha inflytande över sitt eget lärande. 
 
”Det innebär också att lärarnas agerande, attityder och förmåga att motivera eleverna 
många gånger är avgörande för hur undervisningen fungerar. Mötet mellan lärarna och 
eleverna kan i detta avseende ses som en kritisk framgångsfaktor i skolan.” (Österberg, 
2014, s. 41) 
 

Framgångsfaktorer i kemiundervisningen – ämnesdidaktik  
Forskning inom naturvetenskapernas didaktik är ett relativt nytt forskningsfält i Sverige. De 
senaste årens forskning har fokuserat på elevers begreppsförståelse, språkets betydelse för 
lärande i naturvetenskap, elevers attityder, lärares ämnesdidaktiska kunskap samt olika 
former av klassrumsforskning. För en översikt av forskning inom naturvetenskapernas 
didaktik se Nilsson (2012). Internationell kemididaktisk forskning har utöver dessa områden 
även fokuserat på kontextbaserad kemiundervisning och laborationens betydelse för 
kemiundervisningen (ECRICE, 2014). Elevers begreppsförståelse och språkets betydelse 
för lärande i kemi samt olika former av klassrumsforskning har diskuterats i det 
allmändidaktiska avsnittet ovan. Nedan presenteras resultat av forskning om elevers 
intresse för kemi, kontextbaserad kemiundervisning, laborationens betydelse för 
kemiundervisningen samt lärares kemididaktiska kunskap. 

Elevers intresse för kemi 
De flesta forskningsstudier har undersökt elevers intresse för naturvetenskap, medan det är 
få forskare som specifikt har studerat elevers kemiintresse. 
  
I en forskningsstudie undersöktes vad 372 gymnasieelever på naturvetenskapsprogrammet 
tyckte om de olika områdena som ingick i dåvarande kurserna Kemi A och Kemi B (Broman, 
Ekborg & Johnels, 2011). Eleverna fick ange de tre mest respektive minst intressanta 
områdena. Eleverna var mest intresserade av biokemi och organisk kemi, och minst 
intresserade av kemisk jämvikt, energi och entalpi. Eleverna lyfte även fram att de ville att 
kemiundervisningen skulle koppla mer till vardagslivet. I en uppföljande studie undersöktes 
vad 495 gymnasieelever på naturvetenskapsprogrammet önskade för att förbättra kemi-
undervisningen på gymnasiet (Broman & Simon, 2014). Även i denna studie framkom det att 
eleverna framförallt önskade att kemiundervisningen skulle koppla mer till vardagslivet, men 
även fler laborationer och mer elevaktiva metoder önskades. Flera elever lyfte fram lärarna 
som viktiga. 
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Kontextbaserad kemiundervisning 
Forskningsresultat av kontextbaserad kemiundervisning har nyligen presenterats i en 
doktorsavhandling (Broman, 2015), en bok om kemiundervisning (Eilks & Hofstein, 2013) 
och två översiktsartiklar (King, 2012; Ültay & Çalık, 2012). De visar att genom att placera in 
kemin i en relevant kontext, blir eleverna mer intresserade av kemi och mer motiverade att 
lära sig kemi. Syftet är att fokusera mindre på utantillkunskaper och istället få ett mer 
meningsfullt lärande.  
 
I en studie där flera ämnen presenterades i tre olika kontexter; personlig, samhällelig 
respektive professionell, valde eleverna oftast den personliga kontexten (Broman & 
Parchmann, 2014). Ett ämne var till exempel smärtstillande läkemedel, där den personliga 
kontexten handlade om vilka egenskaper läkemedlen behöver ha för att kunna transporteras 
runt med blodet i kroppen för att snabbt bli av med huvudvärk, den samhälleliga kontexten 
handlade om vilka egenskaper läkemedlen har som orsakar att de sprids i miljön medan den 
professionella kontexten handlade om vilka egenskaper kemister behöver beakta för att 
framställa läkemedel som kan tas upp och spridas i kroppen. 
 
Även om kemin placeras in i en kontext och kopplas till vardagslivet, anser inte elever 
automatiskt att kemiundervisningen är relevant. För att eleverna ska tycka att det är relevant 
måste det påverka elevernas liv på ett positivt sätt (Stuckey, Hofstein, Mamlok-Naaman & 
Eilks, 2013). Det är också viktigt att kontexten inte endast används som en aptitretare för att 
introducera ett nytt område, eller som ett avslutande tillämpat exempel. Kontexten bör löpa 
som en röd tråd genom hela undervisningen (Nentwig, Demuth, Parchmann, Gräsel & Ralle, 
2007). Ett utvecklingsarbete som har tagit fasta på detta är upplägget med “Min egen 
produkt hemifrån” där elever får ta med sig en valfri produkt hemifrån, som de undersöker en 
hel termin parallellt med sina växande kemikunskaper (Christensson, 2015). 
 
Margareta Ekborg, professor i ämnesdidaktik med naturvetenskaplig inriktning vid Malmö 
högskola, håller med om att innehållet i kemiundervisningen måste vara relevant och beröra 
eleverna (personlig kommunikation, 7 januari 2015). Ekborg anser att det för det första är 
viktigt att hitta tråden så att inte alla begrepp dränker innehållet. Det ska inte handla om 
ordkunskap, utan orden ska vara redskap. För det andra måste inte eleverna förstå allt för 
att kunna börja tillämpa sina kunskaper, annars kommer de aldrig till det intressanta och då 
riskerar man att tappa eleverna på vägen. Därför anser Ekborg att kemilärare bör gå fram 
och tillbaka mellan teori och tillämpning i sin kemiundervisning. 
 

Laborationens betydelse för kemiundervisningen 
Att elever uppskattar att laborera och att det är en viktig del i kemiundervisningen för 
förståelse av kemi finns dokumenterat i olika forskningsrapporter och avhandlingar. Ett 
exempel på detta är Christer Gruvbergs avhandling Kemilaborationens bidrag till förståelse 
(2008). Han har studerat studenter på den första kemikursen på högskolan, men mycket går 
att tillämpa på kemiundervisning och laborationer även på lägre stadier. Gruvberg visar att 
laborationen och rapportarbetet bidrar till förståelsen av ämnet och till måluppfyllelsen om 
studenten förstått syftet med laborationen. Han pekar på vikten av att komma förberedd till 
laborationen och att efterarbeta laborationen. Vivi-Ann Långvik, föreståndare för 
Kemilärarnas Resurscentrum (KRC), är inne på samma linje då hon talar om att elever i 
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grundskolan och gymnasiet “måste kunna se sambandet mellan det laborativa och teorin” 
(personlig kommunikation, 17 december 2014). 
 
Som nämndes i avsnittet om ”Elevers intresse för kemi” ovan, önskade gymnasieelever fler 
laborationer i kemiundersvisningen (Broman & Simon, 2014). Även tidigare studier, där 
elever har fått rangordna olika arbetssätt, har visat att laborationer kommer högt på listan 
(Almström, 2013; Bolte, Streller & Hofstein, 2013). 
 
Även yngre elever uppskattar laborationer. I sin doktorsavhandling presenterar Britt Lindahl 
en longitudinell studie där hon följde 80 elever från årskurs 5 till årskurs 9 och undersökte 
deras lust att lära naturvetenskap och teknik (2003). De flesta eleverna tyckte att det bästa 
med NO-lektionerna var laborationerna, och allra roligast var kemilaborationerna. Det är de 
som gör undervisningen spännande och intressant. Samtidigt är det flera elever som inte 
förstår vad de ska lära sig av laborationerna. 
 
Syftet med laborationer i kemiundervisningen kan variera, det kan till exempel vara att 
illustrera, bekräfta, ifrågasätta, upptäcka eller underhålla (Hofstein, Kipnis & Abrahams, 
2013). I en studie lyfte svenska högstadielärare tre syften med kemilaborationer; de ska öka 
förståelsen hos eleverna, intressera och roa, samt ge eleverna laborativa färdigheter 
(Högström, Ottander & Benckert, 2010). Samtidigt lyfter lärarna flera svårigheter med 
laborativt arbete; möjlighet att låta eleverna planera egna laborationer, lärarnas hantering av 
material, utrustning, lokaler och gruppstorlek, samt tillräckligt med tid för samtal med 
eleverna under genomförandet av laborationerna (Högström et al., 2010). 
 
I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011d) är ett av strävansmålen att barnen ska 
utveckla sin förmåga att urskilja, utforska och dokumentera naturvetenskap. I kursplanen i 
kemi för grundskolan (Skolverket, 2011c) ingår metoder och arbetssätt i det centrala 
innehållet och det finns kunskapskrav för årskurs 3 att eleverna till exempel kan separera 
lösningar och blandningar med enkla metoder, och för årskurs 6 och 9 att eleverna till 
exempel kan planera och genomföra undersökningar och använda utrustning på ett säkert 
sätt. I ämnesplanen i kemi för gymnasiet (Skolverket, 2011g) ingår på motsvarande sätt 
kemins karaktär och arbetssätt i det centrala innehållet, och eleverna får fortsätta utveckla 
sin förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt 
hantera kemikalier och utrustning på ett säkert sätt. Dessutom ingår det experimentella 
arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller i det 
centrala innehållet.  
 
För att eleverna ska kunna nå kunskapskraven att planera och genomföra undersökningar 
och experiment behövs mer öppna laborationer i skolan, där eleverna får eget mandat och 
tvingas tänka efter och diskutera med varandra. Det anser både Margareta Ekborg 
(personlig kommunikation, 7 januari 2015) och Annette Zeidler (personlig kommunikation, 19 
januari 2015) vid Malmö högskola. Ekborg lyfter även problemet med de ökade 
säkerhetskraven på laborationer i skolan, och att dessa krav riskerar att leda till att lärare 
och elever inte vågar laborera. Vivi-Ann Långvik träffar ibland lärare som är rädda för relativt 
vanliga kemikalier och inte vågar genomföra vissa laborationer, och förespråkar därför 
fortbildning inom både det laborativa området och frågor som rör kemikalie- och 
avfallshantering (personlig kommunikation, 17 december 2014). För att vidareutbildningen 
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ska bli effektiv måste den också kunna kopplas till teori och till hur den tar sig uttryck inom 
vad som brukar kallas vardagssammanhang, vilket inte alls är trivialt menar Långvik. 
 
Enligt resultatet från en enkät som lärare besvarar i samband med det nationella provet i 
kemi i årskurs 9, har de praktiska förutsättningarna för att genomföra laborationer förbättrats 
på skolorna i Sverige från 2012 till 2013 (Karin Bårman, personlig kommunikation, 22 januari 
2015). Vårterminen 2013 ansåg ca 90 % av lärarna att de hade bra eller ganska bra 
laborationssalar och laborationsutrustning. Däremot ansåg endast ca 75 % av lärarna att de 
hade bra eller ganska bra gruppstorlek för att genomföra laborationer på sin skola. 
 

Lärares kemididaktiska kunskaper 
En professionell kemilärare behöver ha både djupa ämneskunskaper i kemi och kunskaper i 
kemididaktik, det vill säga hur kemiundervisningen bör ske för att främja elevers förståelse 
(Mamlok-Naaman, Rauch, Markic & Fernandez, 2013). Det kan till exempel handla om att 
vara medveten om hur elever felaktigt överför reaktanters egenskaper till produkterna 
(Talanquer, 2008), hur elever missuppfattar begreppet neutralisation (Drechsler, 2007) eller 
hur elever har svårt med förståelsen av kemisk bindning (Nimmermark, 2014). Men det 
handlar även om hur kemiläraren planerar undervisningen för att motverka de vanligaste 
missuppfattningarna och öka förutsättningarna för att eleverna ska kunna utveckla en 
korrekt förståelse (Drechsler, 2007; Talanquer, 2008; Nimmermark, 2014). 
 
På låg- och mellanstadiet är lärare ofta klasslärare och undervisar sin klass i flera ämnen 
och behöver därför ha kunskap i flera olika ämnesområden. “då många av lärarna ofta har 
sin bästa kompetens inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området tenderar de 
många gånger att lägga mindre vikt vid naturvetenskap. Särskilt kan kemi- och 
fysikundervisningen bli försummad. [...] många lärare i de tidiga årskurserna har haft 
negativa erfarenheter av naturvetenskap under sin egen skolgång, vilket också leder till att 
de aktivt undviker naturvetenskap i sina universitetsstudier.” (Nilsson, 2012, s. 16) Detta 
påverkar naturligtvis lärarnas möjlighet att undervisa eleverna i kemi. Lärarstudenter på låg- 
och mellanstadiet “påstår ofta att de saknar en djupare förståelse för ämnet, vilket gör att de 
inte alltid kan svara på elevers frågor eller ‘spinna vidare’ på de diskussioner som uppstår i 
klassrummet.” (Nilsson, 2012, s. 27) 
 
Med införandet av de nya läroplanerna, det nya betygssystemet, den nya lärarutbildningen 
och kraven på behörighet och lärarlegitimation sker det dock en förändring just nu för låg- 
och mellanstadielärare när det gäller kunskaper i kemi. De som gick lärarutbildningen i 
Umeå med inriktning mot undervisning i grundskolans tidigare år 2001-2011 hade ingen 
obligatorisk NO-utbildning enligt Karolina Broman, universitetsadjunkt vid lärarutbildningen 
på Umeå universitet och ordförande i Sektionen för kemiundervisning i Svenska 
Kemistsamfundet (personlig kommunikation, 9 januari 2015). I den nya lärarutbildningen 
med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ingår obligatorisk 
grundläggande NO-utbildning för alla, med möjlighet till ytterligare fördjupning. Därför 
kommer nya lågstadielärare att ha mer kemi med sig, vilket bör öka deras möjlighet att 
undervisa eleverna i kemi. För mellanstadielärare sker en ännu större förändring. Numera 
sätts betyg i årskurs 6 och från och med 1 juli 2015 måste betygssättande lärare vara 
behöriga i alla ämnen de sätter betyg i. För att undervisa och sätta betyg i kemi i årskurs 6 
måste lärare på mellanstadiet därför ha läst kemi. Lärare utan behörighet måste komplettera 
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sin utbildning. Ett annat alternativ är att skolorna organiserar om så att lärarna endast 
undervisar i de ämnen de är behöriga i istället för att som tidigare vara klasslärare och 
undervisa sin klass i flera ämnen. 
 
Det finns totalt 14 universitet och högskolor i Sverige med tillstånd att utfärda 
ämneslärarexamen i kemi för årskurs 7-9 eller gymnasiet (Alexandersson, 2015). Enligt 
Annette Zeidler, universitetsadjunkt vid lärarutbildningen på Malmö högskola, startas det i 
nuläget bara ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 med 
kemi som andra ämne vart annat år på Malmö högskola, eftersom det är för få sökande 
(personlig kommunikation, 19 januari 2015). Däremot utbildas några lärarstudenter varje år 
som redan har studerat kemi och läser kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Det 
finns inga fortbildningskurser för lärare längre, och en kurs i vardagskemi har lagts ner. 
Däremot finns det utbildning för lågstadielärare med inriktning NO, och där fokuseras på 
förståelse kring partiklar istället för faktainlärning. Karolina Broman har en annan bild av 
kemilärarutbildningen i Sverige (personlig kommunikation, 9 januari 2015). På Umeå 
universitet startas ämneslärarutbildning både med inriktning mot arbete i grundskolans 
årskurs 7-9 med kemi som andra ämne och med inriktning mot gymnasiet varje år. 
Dessutom har de fler kemilärarstudenter nu än för 5-10 år sedan. Däremot bekräftar Broman 
bilden av neddragningar inom kemilärarfortbildning även om det i Umeå finns 
fortbildningskurser i kemi (exempelvis Experimentell kemi för skolan 15 hp), vilket beror på 
att lärare inte får söka dessa eftersom det blir för dyrt för skolorna att låta lärare gå 
fortbildning på universitetsnivå. Det handlar alltså inte om ointresse, varken från lärare eller 
från universitet, menar Broman. 
 
Zeidler har uppfattningen att man inte lyckas fylla upp tjänsterna med behöriga kemilärare 
på högstadiet, vilket innebär att det finns många obehöriga lärare (personlig kommunikation, 
19 januari 2015). Det finns risk att innehållet i kurserna inte blir undersökande eller roligt 
eftersom lärarna inte äger ämnet. Fördelen med grundskolan är att det inte finns fasta 
gränser och att lärarna jobbar med didaktik över gränserna mellan stadierna. På gymnasiet 
är däremot nästan alla kemilärare behöriga. Många brinner för sitt ämne, men en del är inte 
så intresserade av eller har tid för att omsätta didaktiska teorier. Om kemilärarna inte tvingas 
att prata didaktik, kan det leda till att utvecklingen stoppas. Det är till exempel få kemilärare 
som arbetar med att göra mer öppna laborationer, eftersom kunskap saknas. 
 
Även om lärarna har jobbat bra på låg- och mellanstadiet, finns det risk att de obehöriga 
högstadielärarna med sitt faktafokuserade undervisningssätt kan leda till att eleverna förlorar 
intresset för kemi. Högstadiet är väldigt viktigt. Zeidler anser att de bästa kemilärarna, som 
kan se till att det blir en levande och undersökande undervisning, bör placeras på högstadiet 
(personlig kommunikation, 19 januari 2015). Fokus bör ligga på förståelse. Att bygga 
konstruktioner är det viktigaste. I gymnasiet finns intresset redan, så risken är mindre att 
man förlorar elever där. 
 
Vivi-Ann Långvik, föreståndare för Kemilärarnas Resurscentrum (KRC), säger “Det kan inte 
bli någon bra undervisning om ämneskunskaper saknas och då hjälper det nog inte med 
kollegialt lärande” (personlig kommunikation, 17 december 2014). Långvik hänvisar till den 
kommunala inventeringen av ämneskompetens som visade att många skolor saknade lärare 
som skulle få sätta betyg i kemi. Enligt Skolverkets statistik för läsår 2014/15 
(http://siris.skolverket.se) har 62,0 % av drygt 6000 lärare i grundskolan lärarlegitimation och 
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behörighet i kemi. Andelen behöriga kemilärare ligger på motsvarande nivå för de tre olika 
stadierna årskurs 1-3, årskurs 4-6 samt årskurs 7-9. Den pedagogiska behörigheten för 
dessa lärare är 87,8 %. Motsvarande statistik för gymnasiet visar att 75,4 % av knappt 1000 
lärare har lärarlegitimation och behörighet i kemi, och 88,8 % har pedagogisk behörighet. 
Kemi är dock ett av de ämnen med högst andel behöriga lärare som undervisar på såväl 
högstadiet som på gymnasiet (Skolverket, 2014). 
 
På universitet och högskola är det också viktigt att ha lärare med både djupa 
ämneskunskaper i kemi och kunskaper i kemididaktik. Jan-Olle Malm, professor vid 
Kemicentrum, Lunds universitet, berättar att de har de mest erfarna lärarna de första åren 
på civilingenjörsutbildningen i kemiteknik, för att hantera undervisningen då kurserna är 
breda innehållsmässigt samtidigt som studenterna både är studieovana och har olika 
kemikunskaper med sig från gymnasiet (personlig kommunikation, 20 januari 2015). Därför 
är det professorer och lektorer som håller i övningarna också, och inte bara föreläsningarna, 
i de första årskurserna. I högre årskurser innehåller kurserna smalare och djupare 
ämneskunskaper, men studenterna är mer studievana och har mer likvärdig kunskap med 
sig att bygga vidare på. Därför kan det, utöver professorer och lektorer, även finnas 
doktorander som håller i undervisningen i de högre årskurserna. 
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Teoretiska perspektiv, metod och material 
 
Studiens teoretiska ansats vilar på en socio-kulturell grund som bland annat innebär att 
språk- och kunskapsutveckling hör samman. Den socio-kulturella grunden får även 
konsekvenser för valet av metod för empiriinsamling. En förväntan på insamlingsmetoden är 
att den också bör befrämja lärande för dem som deltar i studien.  
 
Ett sätt är att vända sig till lärarna en och en. Vi valde att använda en metod utarbetad av 
Gunnar Berg (2002) som kallas brevmetoden. Ett annat sätt är att använda samtalet som 
metod, vilken grundar sig på teorier om socialt lärande (Wibeck, 2010, s.42; jmf Blossing, 
2013). I föreliggande studie används båda metoderna. 
 
Vi avsåg också använda redan insamlat statistiskt material i Kristianstad kommun. Därtill 
sätter vi kemiresultaten i Kristianstad i ett sammanhang genom att titta på omvärlden. Vi har 
använt oss av metodtriangulering vilket innebär att vi använder en kombination av flera 
metoder, både kvalitativa och kvantitativa. 
 
I undersökningen är avsikten att alla lärare som undervisar i ämnet kemi i Kristianstad 
kommun ska få möjlighet att komma till tals. “Genom reflekterande frågor har lärarna fått 
möjlighet att reflektera över sitt sätt att arbeta. Besöken har präglats av ett utvecklingsinriktat 
förhållningssätt, inte av inspektion och kontroll.” Österberg (2014, s. 111) 
 

Analysmodell  
Jonas Österbergs modell för resultatanalys för skolutveckling har använts som underlag för 
brev, fokusgruppsamtal samt intervjuer (Österberg, 2014). Hans tre kvalitetsdimensioner; 
strukturkvalitet, processkvalitet samt resultatkvalitet har dock modifierats och istället har 
kvalitetsdimensionerna struktur, undervisning samt mål och resultat använts (figur 2). 
 
Strukturen handlar om resurser som nationella mål, lokala mål, antal lärare, personalens 
kompetens, övrig personal, elevgrupp, utrustning, lokaler och laborationssalar. 
Undervisningen handlar dels om kemiundervisningen, dels om skolkulturen. I dessa ingår 
hur det pedagogiska arbetet är organiserat, hur lärare tänker, hur lärare agerar, mötet 
mellan lärare och elever, pedagogiskt ledarskap, planering samt utvärdering. Mål och 
resultat handlar om resultaten av verksamheten, uppfyllelsen av målen i kursplanerna och 
läroplanen samt uppfyllelsen av specifika utvecklingsmål. 
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Figur 2. Analysmodellens tre kvalitetsdimensioner struktur, undervisning samt mål och resultat och 

deras olika faktorer. 
 
Modellen visades för lärarna när projektet presenterades i oktober 2014. 
 
Analysen utfördes genom att material från brev, intervjuer och fokusgruppsamtal 
sammanfördes med statistiskt material som samlats in i kommunen.  
 

Kvalitativ analys 

Brevmetoden 

Brevmetoden är en datainsamlingsmetod som är ett slags mellanting mellan intervju och 
enkät och de informanter som utvalts uppmanas att skriva ett brev till undersökaren. Alla 
lärare, från förskola till komvux, som undervisar i kemi i Kristianstad kommun bjöds in till en 
eftermiddag i oktober 2014 med en inspirationsföreläsning av Ulf Ellervik och en 
presentation av projektet (se bilaga 1). De uppmanades besvara frågeställningen “Hur ser 
du på kemiundervisningen på din skola?” i form av ett brev. Som inspiration visades 
kvalitetsdimensionerna och faktorerna i figur 2. Femtiosex lärare besvarade frågan.  
 
Breven analyserades sedan i enlighet med Gunnar Bergs kulturanalysmetod (Berg, 2002). 
De genomlästes, sorterades och kategorier vaskades fram ur breven.  Ur pedagogernas 
brev hämtades citat och placerades i kategorierna: samverkan, planering och förändring 
som fick utgöra en horisontell indelning. Den horisontella indelningen kategoriserades även 
vertikalt med hjälp av kategorier som den egna arbetssituationen, skolans verksamhet i stort 
samt rektors- och skolledningsrollen. Utöver denna kategorisering vaskades ytterligare 
kategorier fram ur breven. Vi sorterade återigen in citat från breven i dessa nya kategorier. 
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Kvalitetsdimensionerna i Österbergs modell skapade systematiseringen av de nya 
kategorierna. I kvalitetsdimensionen struktur inordnades kategorierna: 
laborationer/utrustning, elevunderlag, tid, lärarkompetens samt läromedel. I 
kvalitetsdimensionen undervisning inordnades kategorierna: tema/arbetssätt, vardagskemi, 
laborationer, läromedel, språk, bedömning för lärande samt elevinflytande.  
 
Citaten, som hämtats från breven till den föreliggande rapporten, är pedagogens egna ord. 
Ingen redigering har skett. 
 
En fördel med metoden är att administrationen är relativt enkel och att flera kan delta i 
undersökningen. Nackdelen är att det inte är möjligt att ställa fördjupande frågor till 
brevskrivaren. Därför kompletterades brevmetoden med samtal i fokusgrupper. 
 

Fokusgrupper 

Avsikten med fokusgrupperna var att fördjupa förståelsen av informationen i breven. 
Fokusgrupperna är ett slags gruppintervjuer (Wibeck, 2010) där avsikten såväl är att samla 
in data till studien som att främja lärande för dem som deltar i studien. Ett urval av 
pedagoger inbjöds att samtala om hur de ser på sin kemiundervisning på sin skola. En 
metodisk styrka hos fokusgruppen är att deltagarna kan stimulera och komplettera varandra 
vad gäller att bidra med erfarenheter om kemiundervisningen. Vid ett sådant tillfälle kan 
såväl utveckling av individernas kunskap (elaboration of knowledge) som gemensamt 
konstruerad kunskap (co-construction of knowledge) förekomma (a a: 42). Även om syftet 
företrädesvis är att samla in data för en studie, och det vid ett enda tillfälle, kan lärande 
förekomma. Samtalet i fokusgruppen kan beskrivas som en strukturerad fokusgrupps-
intervju, en intervjuform där moderatorn ges möjlighet att leda och styra samtalet bland 
annat beroende på gruppens homogenitet och informanternas olika delaktighet (a a: 56f). En 
viss grad av moderatorstyrning möjliggör att önskvärda ämnesaspekter täcks in. 
 
Kvalitetsdimensioner är alltså formulerade i förväg och kan sedan vid intervjutillfället 
vidareutvecklas i den mån informanten väljer att klargöra sina svar (Wibeck, 2010). Att 
moderatorn oavsiktligt kan påverka resultatet i fokusgruppsamtalet kan ses som en svaghet. 
En sådan brist gäller å andra sidan även för andra kvalitativa metoder som till exempel 
individuella intervjuer (Wibeck, 2010, s. 152). Därför genomfördes samtalen med två VIS-
lärare närvarande för att motverka en alltför stark styrning. Den ena VIS-läraren agerade 
moderator medan den andra dokumenterade. Den som dokumenterade såväl samman-
fattade som kommenterade samtalet i slutet av intervjun. 
 
Inför samtalen i fokusgrupperna konstruerades en intervjuguide, vars uppgift har varit att 
fokusera samtalen kring de tre kvalitetsdimensionerna: struktur, undervisning samt mål och 
resultat. Kvalitetsdimensionerna baserades på Österbergs analysmodell (2014) och avsikten 
var att dimensionerna även skulle fungera som analytiska raster (se s. 26 ff). Totalt deltog 
19 lärare i studiens tre fokusgruppsamtal i februari 2015. 
 
Innan intervjuerna påbörjades informerade moderatorn deltagarna i fokusgruppen om syftet 
med samtalet, de etiska aspekterna, och om att en öppen intervju eftersträvades. En kort 
beskrivning av samtalsformen gavs likaså (se bilaga 2). 
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Samtalet inleddes med att deltagarna fick se bilden med kvalitetsdimensionerna igen, 
kompletterad med tid, läromedel, samverkan (kollegialt lärande), vardagskemi, språk-
utvecklande arbetssätt, BFL - bedömning för lärande samt elevinflytande (se figur 3). Dessa 
faktorer hade framkommit i analysen av breven, och inkluderades i figuren för att inspirera till 
en vidare syn på kemiundervisningen än den som lärarna spontant tänkt på vid brev-
skrivandet i oktober 2014. Alla deltagare fick i tur och ordning lyfta den faktor de ansåg vara 
viktigast för kemiundervisningen. Efter det följde ett mer öppet samtal om dessa faktorer. I 
mån av tid lyftes ytterligare faktorer, och samtalet avslutades med att alla fick framföra en 
önskning för att förbättra kemiundervisningen. 
 
 

 
Figur 3. Kvalitetsdimensionerna med faktorer i samtalen i fokusgrupperna. Kursiverade faktorer hade 

framkommit i analysen av breven utöver de ursprungliga faktorerna. 
 
Skolinspektionens granskningar av kommunens skolor utgör också ett underlag för studien. 
År 2014 granskades samtliga skolenheter i Kristianstad kommun. 
 

Kemiresultaten i Kristianstad ur ett större perspektiv 

Personer som på olika sätt har beröring med lärare som undervisar i skolämnet kemi och 
deras elever intervjuades. Kemilärarnas Resurscentrum (KRC) är ett nationellt resurs-
centrum för kemilärare i Sverige, som stöder skolans kemiundervisning genom att arrangera 
kurser, seminarier och work-shops och publicera undervisningsmaterial som kan underlätta 
och fördjupa inlärningen hos elever. Från KRC intervjuades föreståndaren Vivi-Ann Långvik. 
Sektionen för kemiundervisning i Svenska Kemistsamfundet arbetar för att främja intresset 
för kemi som skolämne och vill bidra till att utveckla kemiundervisning genom att arrangera 
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fortbildning för kemilärare. Från Svenska Kemistsamfundet intervjuades Karolina Broman, 
ordförande i Sektionen för kemiundervisning. Broman undervisar dessutom på lärar-
utbildningen på Umeå universitet. För att få ett bredare perspektiv från lärarutbildningen 
intervjuades även universitetsadjunkt Annette Zeidler, som undervisar i kemi, biologi och 
matematik på lärarutbildningen på Malmö högskola, samt Margareta Ekborg, professor i 
ämnesdidaktik med naturvetenskaplig inriktning på Malmö högskola. För att få ett perspektiv 
från kemiundervisningen på universitet och högskolor, intervjuades Jan-Olle Malm, 
professor vid Kemicentrum, Lunds universitet. Då Skolverket är den förvaltningsmyndighet 
som styr och följer upp verksamheten i förskolan och skolan kontaktades även denna. 
Skolverket tar fram måldokument för verksamheterna, kunskapskrav, föreskrifter, allmänna 
råd och nationella prov. Myndigheten ansvarar också för den officiella statistiken på 
skolområdet och genomför nationella uppföljningar och utvärderingar. Skolverket ansvarar 
för svenskt deltagande i internationella kunskapsmätningar. Karin Bårman, undervisnings-
råd, bidrog till studien med efterfrågad information men avböjde deltagande i en intervju.  
 
Syftet med intervjuerna var att sätta in kartläggningen av kemiresultaten i Kristianstad i ett 
sammanhang och därmed möjliggöra en analys i förhållande till omvärlden. Personerna 
intervjuades antingen direkt eller via telefon och intervjuerna spelades in med diktafon. 
Samtalen inleddes med att beskriva projektet, brevmetoden och hur bearbetningen av det 
insamlade materialet hade gjorts. Därefter ställdes den öppna frågan “Hur ser du på 
kemiundervisningen i Sverige?” Under intervjun hade både intervjuare och informant bilden 
med kvalitetsdimensionerna struktur, undervisning samt mål och resultat framför sig. 
 

Kvantitativ analys 
I den kvantitativa analysen användes data som Kristianstad kommun samlat in för årskurs 6, 
årskurs 9 och gymnasiet under perioden 2012 till 2014. Dessa data innehöll för varje elev 
betyg i enskilda ämnen, kön och skola. För varje skola erhölls statistik om andel pojkar på 
skolan, föräldrars utbildningsnivå och andel invandrade elever. Vi har förutom betyget i kemi 
analyserat betygen matematik och svenska. Betygen i svenska och svenska som 
andraspråk jämställdes och sammanfördes i ‘svenskbetyg’. Dessutom har vi jämfört betyg i 
naturvetenskapliga ämnen med de i de samhällsvetenskapliga ämnena. Totalt analyserades 
data från 783 betyg från årskurs 6, drygt 2000 betyg från årskurs 9 och 340 betyg från 
gymnasiet. 
 
Betygen A, B, C, D, E, F omvandlades till 20, 17.5, 15, 12.5, 10 och 0 och betygen MVG, 
VG, G, IG omvandlades till 20, 15, 10 och 0. För de elever som läst en anpassad utbildning 
saknades betyg.  
 
En faktor som togs med i analysen var hur länge eleverna varit i Sverige. Utifrån 
invandringsdatum beräknades antal månader i Sverige. För att kunna göra dessa 
beräkningar gjordes ett antagande att eleven var 14 år när eleven började årskurs 8, 15 år 
när eleven började årskurs 9 och så vidare. Vi beräknade andel elever med annat 
modersmål än svenska som andel elever med utländsk bakgrund födda utomlands plus 
andel elever med utländsk bakgrund födda i Sverige. 
 
SYSTAT 13, SYSTAT Inc. Evanston Illinois, USA användes för att analysera data. Vid 
analysen användes PCA, principal component analysis, ANOVA och linjär regression. 
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PCA används för att ta fram nya, oberoende variabler (principalkomponenter). Detta är ett 
sätt att betrakta hur variabler samvarierar. Om två variabler hamnar nära varandra i ett 
koordinatsystem visar det att de beskriver liknande saker. 
 
ANOVA användes för att leta efter skillnader mellan populationer; till exempel kan man 
analysera om det finns en signifikant skillnad mellan flickor och pojkar avseende ett visst 
betyg. 
 

Etiska överväganden 
Materialet hanteras enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) som talar om 
deltagares rätt att dra sig ur projektet, konfidentialitetskravet, samt de sekretesskrav som 
omgärdar en vetenskaplig undersökning. Konfidentialitetskravet uppfylls så till vida att 
varken skola eller enskild informant namnges i föreliggande rapport. Därför har skolorna 
avidentifierats och benämns i rapporten med grekiska bokstäver; alfa, beta, gamma, delta 
och så vidare. 
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Resultat, analys och teoretisk tolkning 
 
I kommande avsnitt redogör vi för de resultat som den empiriska insamlingen visar. Analys 
av resultaten samt en teoretisk tolkning innefattas också. Första delen av avsnittet fokuserar 
på den kvalitativa delen av studien: brev och fokusgruppsamtal. Kvalitetsdimensionerna 
struktur och undervisning ingår här. Den andra delen av avsnittet fokuserar på kvalitets-
dimensionen mål och resultat. I denna del sammanfogas den kvalitativa delen av studien 
med den kvantitativa. Här bidrar det statistiska material som varit tillgängligt för studien med 
resultat till analysen och kopplas till den insamlade empirin från brev, fokusgrupper och 
övriga samtal. I och med att det empiriska materialet iakttas ur flera perspektiv kan några 
citat återkomma vid mer än ett tillfälle. Då är avsikten att kasta ljus över nya faktorer i 
studien. Citaten, som hämtats från breven till den föreliggande rapporten, är pedagogens 
egna ord. Ingen redigering har skett. Pedagogerna benämns förskollärare, lärare på L för 
lågstadiet, M för mellanstadiet, H för högstadiet, Gy för gymnasiet och komvux för kommunal 
vuxenutbildning. 
 

Struktur 
Nedan presenteras resultatet av analysen av breven och samtalen i fokusgrupperna utifrån 
den första kvalitetsdimensionen, strukturen, som handlar om resurser.  
 

Laborationssalar och utrustning 
Analysen av breven visar att 94 % av lärarna lyfter tillgång till respektive efterfrågan av 
laborationssalar och utrustning. (44 av 47 lärare, förskolan inte medräknad) 
 
Några lärare beskriver tillgången till laborationssalar och utrustning som en förutsättning för 
att kunna bedriva en meningsfull kemiundervisning: 
 

Vi i NO-gruppen har tillsammans med vår förstelärare i NO startat upp vår NO-sal och NO-
prepp. Vi har inventerat material för laborationer samt sett till att det köpt in material som gör 
att vi kan bedriva undervisning i kemi tillsammans med våra elever. (brev från lärare på L) 
 
Vi har två NO-salar till vårt förfogande. Dessa används främst vid laborationstillfällena men 
även vid en del av teoripassen. I salarna finns 10 st labbplatser utrustade med en del 
‘basutrustning’. Detta gör att förberedelsearbetet inför en lab inte blir lika stort och då inte 
upplevs som lika ansträngande. Detta gör i sin tur att vi laborerar mer än vi kanske annars 
skulle gjort. (brev från lärare på H) 
 
Vår skola är alldeles nybyggd och no-lokalerna är väldigt funktionella. Vi fick till stor del vara 
med och påverka hur det ser ut. [...] Skolan är väl utrustad och rektor är öppen för att 
inhandla det som vi tycker att vi behöver. (brev från lärare på H) 

 
Betydligt fler lärare beskriver att de inte har tillgång till fungerande laborationssal och 
utrustning och anger det som ett hinder för att kunna bedriva en meningsfull 
kemiundervisning: 
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Som det ser ut nu har vi ingen laborationssal eller annan sal som skulle kunna fungera till lite 
mer avancerade laborationer utan vi får använda oss av våra klassrum. (brev från lärare på L) 

 
Vårt utbud av material är begränsat och man får köpa in material efter efterhand.  Detta gör 
att man kanske inte experimenterar så mycket som man önskat. (brev från lärare på L) 
 
På skolan finns idag inga speciella lokaler för att bedriva NO-undervisning. Att ha ett ‘NO-
klassrum’ hade underlättat mycket. Förvaringen och tillgängligheten för materialet hade blivit 
mycket bättre. Idag förvaras allt material i lådor som står uppstaplade i ett skåp. Det är 
svårtillgänligt och man drar sig för att plocka fram sakerna. Tyvärr! (brev från lärare på M) 
 
Vi har väldigt dålig utrustning. Det är inte uppdaterat på många år. [...] Det är många 
experiment som vi inte kan genomföra för att vi saknar utrustning. (brev från lärare på M) 
 
Det finns laborationer som inte kan genomföras pga att vi inte har tillgång till rätt utrustning 
och material. (brev från lärare på M) 
 
När jag hittar olika lab.tidningar och företag som säljer NO-utrustning ser jag hur mycket 
material det finns. Allt är jättedyrt men oj vad spännande saker man kunde lockat eleverna 
med. Självklart finns det ingen ekonomi för detta, men drömma kan man ju. (brev från lärare 
på M) 

 
I samtalen i fokusgrupperna lyfter lärare på högstadiet hur viktigt det är att eleverna har 
laborerat innan de kommer till högstadiet, och de ser tydliga förbättringar hos elever som 
kommer från skolor där det skett en förändring på mellanstadiet. Även gymnasielärarna ser 
stora skillnader hos elevernas vana att laborera beroende på vilken högstadieskola eleverna 
kommer ifrån. 
 
I samtalen i fokusgrupperna menar några klasslärare på lågstadiet och mellanstadiet dock 
att de ser en fördel i att inte ha en speciell laborationssal att gå till, utan att istället vara kvar i 
det ordinarie klassrummet. Elever och lärare har då enklare och mer naturlig möjlighet att 
återkoppla till tidigare upplevelser under laborationerna vid senare tillfällen. Det är dock 
viktigt att ha en vask i klassrummet, och att material och utrustning finns organiserat och 
lättillgängligt.  
 
Flera lärare efterfrågar, både i brev och i samtal i fokusgrupperna, material och utrustning 
och poängterar hur viktigt det är att det finns lättillgängligt och genomtänkt. Ett exempel som 
lyfts är NTA (naturvetenskap och teknik för alla), som tillhandahåller temalådor med 
laborativt material anpassade för klassrummet. Dessa kan köpas in av kommunen och 
sedan bokas av lärare för att det ska bli ekonomiskt hållbart. 
 
Kommentar: 
Enligt forskning och styrdokument finns det framförallt tre syften med kemilaborationer i 
skolan; öka elevers förståelse för kemi (Gruvberg, 2008; Högström et al., 2010), öka elevers 
intresse för kemi (Almström, 2013; Bolte et al., 2013; Broman & Simon, 2014; Högström 
et al., 2010) samt ge elever laborativa färdigheter (Högström et al., 2010; Skolverket, 2011c; 
2011d; 2011g). Därför är tillgången till fungerande laborationssal och utrustning viktig.  
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En stor andel av lärarna, framförallt på mellanstadiet, i Kristianstad kommun lyfter bristen på 
fungerande laborationssal och lättillgänglig utrustning som ett hinder för att kunna bedriva en 
meningsfull kemiundervisning. Endast 30 % av lärarna i Kristianstad kommun skrev eller 
berättade att de hade bra eller ganska bra laborationssalar och utrustning. Detta kan 
jämföras med resultatet från Skolverkets enkät som besvaras i samband med det nationella 
provet i kemi i årskurs 9, där 90 % av kemilärarna i Sverige ansåg att de hade bra eller 
ganska bra laborationssalar och laborationsutrustning vårterminen 2013 (Karin Bårman, 
personlig kommunikation, 22 januari 2015). Dessa siffror kan inte direkt jämföras eftersom 
de vilar på olika underlag, men ger en fingervisning om behovet av laborationssalar och 
utrustning i Kristianstad kommun. 
 

Gruppstorlek 
Från analysen av breven framkom det att lärarna anser att möjligheten till undervisning i 
halvklass är en viktig faktor för att kunna bedriva en bra, men framförallt säker, 
kemiundervisning. Det är framförallt lärarna på mellanstadiet som lyfter problem med för 
stora elevgrupper.  

 
Helklassundervisning i stora elevgrupper försvårar (brev från lärare på M) 
 
Hade det funnits möjlighet att bilda grupper om max 10 elever så hade man lättare kunnat 
laborera. (brev från lärare på M) 
 
Resultaten hade säkert kunnat bli bättre om eleverna hade fått laborera i mindre grupper 
(brev från lärare på M) 
 
Det ställs stora krav att genomföra laborationer i helklass, både på eleverna, läraren men 
även tillgången på material. (brev från lärare på M) 
 
Att laborera i helklass, alternativt placera halva klassen utan uppsikt är inget drömläge. 
Reglerna kring vilka laborationer man får lov att genomföra har också skärpts (brev från 
lärare på H) 

 
De flesta lärare på högstadiet och gymnasiet verkar ha möjlighet till halvklass vid 
laborationer. 
 

Eftersom vi har halv klass då de laborerar har jag bra överblick över eleverna och det känns 
tryggt och säkert. (brev från lärare på H) 
 
På schemat så har vi varje/varannan vecka klasserna i halvklass så det ska vara lättare att 
genomföra laborationerna. (brev från lärare på H) 
 
På halvklasspassen försöker vi så långt det är möjligt att arbeta med det naturvetenskapliga 
arbetssättet [...]. Jag tycker att halvklasspassen är viktiga eftersom eleverna då ges möjlighet 
att försöka stå på egna ben och laborera mer självständigt. (brev från lärare på H) 
 
Vi har möjlighet att göra labgrupper som maximalt är 16 personer. Varje vecka har eleverna i 
kemi 1 laboration/ halvklass [...] Detta medför att eleverna har mycket god vana vid att 
använda utrustning och arbeta praktiskt, samtidigt som förståelsen ökar för de teoreriska 
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momenten. Det är oerhört viktigt för att kunna göra experiment på ett säkert och stimulerande 
sätt. (brev från lärare på Gy) 

 
Kommentar: 
Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling är lärare skyldiga att riskbedöma varje 
laboration (AFS 2011:19), och ta hänsyn till bland annat elevgruppens storlek och elevernas 
mognad (Arbetsmiljöverket, 2013). Det finns inget lagstadgat maxantal elever som får 
laborera samtidigt, utan det är upp till varje enskild lärare att bedöma. De flesta lärare är 
dock överens om att de flesta laborationer är för riskfyllda att genomföra i helklass. Därför är 
möjligheten till halvklass vid laborationer viktig. En stor andel av lärarna, framförallt på 
mellanstadiet, i Kristianstad kommun lyfter bristen på möjlighet till laborationer i halvklass. 
Detta kan på motsvarande sätt jämföras med resultatet från Skolverkets enkät som lärare 
besvarar i samband med det nationella provet i kemi i årskurs 9, där 75 % av kemilärarna i 
Sverige ansåg att de hade bra eller ganska bra gruppstorlek för att genomföra laborationer 
vårterminen 2013 (Karin Bårman, personlig kommunikation, 22 januari 2015). Dessa siffror 
kan inte direkt jämföras eftersom de vilar på olika underlag, men visar att möjligheten till 
laborationer i halvklass är ett problem som delas av lärare i övriga Sverige. 
 

Tid 
Både i brev och i samtal i fokusgrupper lyfter lärarna, på framförallt mellanstadiet, högstadiet 
och gymnasiet, tid som en viktig faktor för kemiundervisningen. En del lyfter att själva 
lektionstiden i kemi har minskat, samtidigt som det centrala innehållet har ökat. Dessutom 
upplever flera lärare att den totala undervisningstiden har ökat, vilket har lett till att det har 
blivit mindre tid över för planering av kemiundervisningen (framförallt laborationer), skötsel 
av kemiinstitutionen samt samverkan.  
 

Önskar själv att jag arbetar mer laborativt, men det tar så mycket tid och energi till att leta upp 
passande laborationer, leta eller införskaffa materiel att arbeta med. Inköp tar tid. (brev från 
lärare på M) 
 
Jag kan bli stressad över att jag inte hinner läsa på så mycket som jag skulle vilja, eftersom 
jag undervisar i så många ämnen. [...] Läroplanen ligger till grund för allt vårt arbete, men den 
kräver mycket av oss i alla fyra ‘naturämnena’, och det är väldigt svårt att hinna med alla 
delar, om vi också vill att barnen faktiskt ska ha gjort kunskapen till sin. (brev från lärare på M) 
 
NO har fått mer tid på schemat. [...] När det gäller fördelningen mellan NO-ämnena tar Biologi 
och Fysik större plats tidsmässigt än Kemi. (brev från lärare på M)  
 
Det tar mycket tid att planera NO och teknik [...] tar mer tid än i andra ämnen, mycket 
förarbete och intensivt under lektion och mer efterarbete (samtal med lärare på M) 
 
På min skola avsätts ingen tid till instutitionstid, vilket också försvårar det laborativa arbetet. 
[...] De senaste åren har även usk:en , som inte finns ökat ganska mycket. Detta innebär att 
jag har mindre tid att planera och fler lektioner att hålla. Det är svårt att hinna plocka fram och 
plocka undan. [...] Det känns också som att det är väldigt mycket man ska hinna med på den 
korta tid vi har till varje NO-ämne. Tidigare kunde vi t.ex. låta eleverna fördjupa sig i t.ex. 
läkemedel eller smink när vi läst grundkursen i organisk kemi men detta finns det inte tid till 
längre. (brev från lärare på H) 
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Samverkan handlar om samverkan mellan kemilärare på samma skola, samverkan mellan 
olika ämneslärare på samma skola, samverkan mellan kemilärare på samma stadium men 
på olika skolor och samverkan mellan kemilärare på olika stadier. 
 

Jag tycker det är en brist att vi inte hinner föra pedagogiska diskussioner kring ämnet i 
upplägg såsom t.ex. ‘matematiklyftet’, där vi deltog tillsammans med lärare från olika stadier. 
(brev från lärare på M) 
 
vi hinner ytterst sällan sitta ner och prata igenom ämnet ordentligt (brev från lärare på M) 
 
Önskvärt är att personalen på de olika stadierna i framtiden får tid för ett utökat samarbete 
(brev från lärare på M) 
 
Det hade varit bra om vi hade haft tid att samplanera mer; planera, utvärdera, hjälpas åt, ge 
goda exempel och tips till varandra. Tyvärr räcker inte tiden till, synd eftersom jag tror att det 
hade sparat tid för oss alla. Det blir en ond cirkel. Det hade också varit bra om vi hade 
diskuterat undervisning och ämnesområden med överlämnande skolor. Det är svårt att få 
ihop en bra planering i åk 6 då eleverna jobbat med olika områden. (brev från lärare på H) 
 
Jag personligen skulle väldigt gärna vilja samarbeta och prova nya saker tillsammans med 
andra, men för det mesta skylls det på tid och ork. (brev från lärare på H) 
 
Ämnesintegreringen med andra skolämnen skulle kunna utvecklas då det för tillfället är 
väldigt sparsamt, inte pga ointresse utan troligtvis mer pga tidsbrist. (brev från lärare på H) 

 
Kommentar: 
Pedagogerna i Kristianstad kommun uttrycker önskan att få mer tid för att kunna samarbeta 
kring kemiämnet. De önskar få möjlighet att samplanera, sambedöma, ämnesintegrera med 
mera i högre grad än vad som är möjligt. Den tid som är öronmärkt för kemiundervisningen 
menar man har minskats, antingen genom att timanslaget sänkts eller att arbetsuppgifterna i 
ämnet har ökat. Den tid lärare efterfrågar ska även räcka till för att förankra undervisningen i 
aktuell forskning. 
 
Lärarna är anställda i en skola som ska vila på vetenskaplig grund i 1 kap. 5 § i Skollagen 
(SFS 2010:800) vilket förutsätter att arbetet förankras i aktuell forskning. I en undersökning 
genomförd av Vetenskap & Allmänhet (2013) anger lärarna tidsbrist som största hindret för 
att förankra sin undervisning på vetenskaplig grund, både allmändidaktiskt och 
ämnesdidaktiskt. Majoriteten av lärarna som deltog i undersökningen uttryckte behov av 
kunskap från ny forskning för att kunna utveckla sin undervisning. Sju av tio tillfrågade lärare 
ansåg att tidsbrist utgör ett hinder för att kunna ta in nya forskningsrön i den egna 
undervisningen. Nio av tio lärare i Kristianstad kommun instämmer att tidsbristen gör att det 
inte finns tillräcklig tid för att vidareutveckla undervisningen. ”I det löpande arbetet uppger de 
tillfrågade lärarna att den mest eftersatta arbetsuppgiften är vidareutveckling av 
undervisningen” (Lärarnas Riksförbund, 2014). 
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Lärarkompetens 
Flera förskollärare lyfter i sina brev brist på kompetens och önskar riktad fortbildning. Även 
förskollärare som har studerat naturvetenskapliga kurser på högskolan efterfrågar 
fortbildning. 
 

Personalen har inte någon speciell kompetens men vi kollar på internet, lånar böcker på 
biblioteket. [...] Det vore dock tacksamt om vi pedagoger kunde få mer riktad fortbildning för 
oss som arbetar på förskola. [...] Behovet hos oss pedagoger är att tex få en bra 
inspirationsdag/tillfälle där vi ges förslag på hur vi mer kan introducera kemi i vår 
‘undervisning’. Att får förslag på bra länkar vore också ett bra sätt tänker jag. En annan idé är 
att det kunde vara värdefullt att få kunna utbyta erarenheter förskolor emellan. Önskar någon 
form av fortbildning. (brev från förskollärare) 
 
Anser dock att pedagogerna inom förskolan har för lite kunskap. [...] Kemi finns ju överallt 
men vi har för lite kunskap för att kunna förklara. (brev från förskollärare) 
 
Naturligtvis tror jag inte att jag jobbar med det tillräckligt. Min egen kunskap är för dålig. Om 
jag haft mer kunskap hade jag fått med kemi på ett enklare naturligare sätt oftare. [...] Fler 
kortare utbildningar för oss i förskolan hade varit önskvärt då de inspirerar mkt. (brev från 
förskollärare) 

 
Även flera lärare lyfter brist på kompetens och önskar riktad fortbildning. På alla stadier i 
grundskolan finns lärare som undervisar i kemi utan att ha behörighet i ämnet. Även 
behöriga lärare efterfrågar riktad fortbildning. På lågstadiet och mellanstadiet undervisar 
lärare på en del skolor sina elever i alla ämnen, vilket innebär att lärare i svenska och SO 
även undervisar i NO.  
 

Jag misstänker att många pedagoger känner en stor osäkerhet inför att undervisa i kemi, och 
jag har en känsla av att många lärare väljer att lägga fokus på biologin istället för på kemi, 
fysik och teknik, för att det känns lättare, man är helt enkelt tryggare med det. [...] Det jag kan 
är sådant jag själv har läst mig till, och även om jag är behörig att undervisa i kemi känner jag 
inte att mina kunskaper från lärarhögskolan skulle ha räckt till på långa vägar om jag inte själv 
hade ett intresse av ämnet. [...] Jag tror att många hos oss hade känt sig tryggare med kemin 
om det erbjöds fortbildning i ämnet, som anpassades till den nivån man undervisar i. (brev 
från lärare på M) 
 
Utbildning och djupare kunskaper saknas. Osäkerhet i NO överlag är stor på stadiet jag 
jobbar. (brev från lärare på M) 
 
Av gammal vana så ska jag ärligt säga att jag har en tendens att No undervisningen tenderar 
att bli övervägande åt biologi. [...] Jag känner att biologi ligger närmare en själv och är mer 
verklighetsförankrad än fysik och kemi. (brev från lärare på M) 
 
Begränsande faktor är att lärare ibland känner sig otillräcklig kunskapsmässigt. (brev från 
lärare på M) 

 
Detta har lett till att en del elever som börjar på högstadiet har otillräckliga kemikunskaper 
med sig från mellanstadiet. På en mellanstadieskola undervisar en svenska/SO-lärare och 
en matte/NO-lärare i sina ämnen i två parallella klasser. När denna förändring genomfördes, 
märkte lärarna på högstadiet skillnad hos eleverna. 
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Eleverna vi möter i åk sju har ofta ganska lite förkunskaper i kemi, de är ganska osäkra och 
vågar knappt tända en brännare. Detta har dock blivit lite bättre de senaste åren när även 
mellanstadiet fick ämneslärare. (brev från lärare på H) 

 
Alla lärare som undervisar i kemi på gymnasiet är behöriga i ämnet. 
 
I samtalen i fokusgrupperna framförs ett starkt önskemål om riktad fortbildning. 
Förskollärarna och lärarna efterfrågar framförallt konkreta exempel på experiment som kan 
genomföras med barnen och eleverna i klassrummet och som är anpassade efter de olika 
åldersgrupperna. Samtidigt erbjuder sig några lärare att dela med sig av sina erfarenheter till 
kollegor i kommunen. 
 
I samtalen i fokusgrupperna lyfts även problemet med att lärarnas kompetens inte tas 
tillvara. Fokus uppfattas vara på att få ihop ett schema istället för att ha fokus på 
ämneskompetens, därför blir det inte alltid rätt personer till rätt uppgifter. Detta problem ses 
framförallt på mellanstadiet, där önskan framförs om att bättre utnyttja ämneskompetensen i 
åtminstone årskurs sex. 
 
Kommentar: 
Flera förskollärare och lärare i Kristianstad kommun känner att deras kemikunskaper är 
otillräckliga och att de är osäkra i sin kemiundervisning och efterfrågar fortbildning. Även 
lärare som har ämneskunskapen och är behöriga att undervisa i kemi efterfrågar 
fortbildning. Det är riktad fortbildning med konkreta exempel på experiment som kan 
genomföras med barnen och eleverna i klassrummet och som är anpassade efter de olika 
åldersgrupperna, som efterfrågas. Detta stöds av tidigare forskning som visat att en 
professionell kemilärare behöver ha både djupa ämneskunskaper i kemi och kunskaper i 
kemididaktik, det vill säga hur kemiundervisningen bör ske för att främja elevers förståelse 
(Mamlok-Naaman et al., 2013). Skickliga lärare har även förmågan att identifiera 
väsentligheterna i sina ämnen, sätta höga mål och ge utmanande uppgifter (Håkansson & 
Sundberg, 2012). En undersökning genomförd av Lärarnas Riksförbund (2014) visar att en 
majoritet av de tillfrågade lärarna i Kristianstad kommun anser att de inte får adekvat 
fortbildning i sina respektive undervisningsämnen. 
 
När det gäller ämnet kemi finns även säkerhetsaspekten med. Baserat på 3 kap. 3 § i 
arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och 2 kap. 2 § i miljöbalken (SFS 1998:808) anser 
Arbetsmiljöverket att “Med hänsyn till riskerna bör endast behöriga lärare undervisa i kemi” 
(2013, s. 22). När det gäller låg- och mellanstadiet skriver Arbetsmiljöverket (2013, s. 43) 
”Kemiundervisningen i årskurs 1-5 bör utgå från elevens vardagsmiljö och de kemikalier som 
förekommer där. […] Även i hemmet kan det finnas riskabla eller farliga kemikalier eller 
kemiska produkter. Läraren behöver därför ta reda på hur de ämnen som ska användas i 
experimentellt arbete kan hanteras på ett säkert sätt.” För kemiundervisningen på högstadiet 
skriver Arbetsmiljöverket (2013, s. 44) ”I årskurs 6-9 har kemiska undersökningar och 
experiment en central plats i undervisningen. Även den mest grundläggande 
kemiundervisning kräver att läraren har kompetens för att i klassrumssituationer hantera 
farliga ämnen.” 
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Läromedel 
I breven ges exempel på bra läromedel som används av olika lärare. På förskolan används 
Bertas experimentbok av Anna Gunnarsson och Karin Södergren. På lågstadiet och 
mellanstadiet används Russinhissen, Försök med kemi och Koll på NO av Hans Persson, 
DiNO samt Kemikontorets Trolleri och magi, allt är kemi och Sagan om Gilbert. På 
högstadiet används NO Kombi och Spektrum Kemi, och på gymnasiet används Syntes. 
 

Jag använde mig då av ett läromedel från Kemikontoret, Trolleri och magi, allt är kemi. Sagan 
om Gilbert (det kom också en del2, Kemidetektiven Gilbert, bland skurkar och burkar.). 
Materialet bestod av en saga om draken Gilbert och elevvänliga experiment i anslutning till 
varje kapitlet. Ganska mycket förberedelser men vilket intresse för kemi det väckte. (brev från 
lärare på M) 
 
De första åren har vi klarat oss med Hans Persson lärarhandledningar/kopieringsunderlag 
”Försök med Kemi” osv. Hans har handfasta experiment som inte kräver så mycket 
specialutrustning. Nu har vi köpt in ”Koll på NO” till åk 4 och 5 (pengarna räckte inte längre). 
Ett läromedel med mycket utförlig lärarhandledning. (brev från lärare på M) 

 
På alla stadier efterfrågar dock lärare tips på bra läromedel som är anpassade för 
elevgruppen och den nya läroplanen. 
 

Önskar tips på länkar eller litteratur för att få ökade kunskaper och tips. (brev från 
förskollärare) 
 
Skulle vara roligt om det kunde göras en gemensam hemsida med boktips, experiment mm 
(brev från förskollärare) 
 
En tipsbank i kemiämnet hade varit lysande. (brev från lärare på L) 
 
Skulle behöva tips och råd på vad och var man skaffar material för att kunna bedriva en bra 
kemiundervisning på låg-och mellanstadiet. (brev från lärare på L och M) 
 
Jag skulle även vilja ha lite mer/annat material som visar mer anknytning till vardagen, så 
man fångar elevens intresse lite lättare. Detta tycker jag är bland det viktigaste. (brev från 
lärare på H) 
 
På Internet finns Khan-academy på engelska, men det hade varit väldigt bra om kemilärarnas 
resurscentrum hade gjort motsvarande youtube-filer på svenska. Gärna också 
kemiexperiment som är filmade och kan ligga på youtube (brev från lärare på Gy) 

 
Kommentar: 
I en sammanställning av lärares användning av läroböcker i undervisningen i 
naturvetenskapliga ämnen på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet framkom att 
läroboken är viktig för lärares planering av undervisningen (Nelson, 2006; Oskarsson, 
Jidesjö, Strömdahl & Karlsson, 2009). Innehållet i svenska läroböcker i kemi har analyserats 
för mellanstadiet (Skolinspektionen, 2011) respektive gymnasiet (Vesterinen, Aksela & 
Lavonen, 2013). Skolinspektionen visade bland annat att en tredjedel av skolorna använde 
otidsenliga läroböcker. Med tidsenliga läroböcker avsågs de som var ”anpassade efter 
rådande styrdokument samt uppdaterade i relation till senare tids forskning och nya rön” 
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(Skolinspektionen, 2011, s. 39). Därför finns det ett behov att få tillgång till bra läromedel 
som är anpassade för elevgruppen och den nya läroplanen, vilket lärare på alla stadier i 
Kristianstad kommun också efterfrågar. 
 

Undervisning 
Nedan presenteras resultatet av analysen av breven utifrån den andra kvalitetsdimensionen, 
undervisning, som handlar dels om kemiundervisningen, dels om skolkulturen. Utifrån 
breven har följande kategorier kopplade till kemiundervisning tagits fram; 
arbetssätt/temaarbete, vardagskemi, (laborationer), språkutvecklande arbetssätt, bedömning 
(för lärande) samt elevinflytande. När det gäller skolkulturen har Bergs (2002) kategorier 
samverkan, planering samt förändring använts. 
 
Arbetssätten som lärarna använder i sin kemiundervisning varierar. En del fokuserar på teori 
och demonstrationer, medan andra fokuserar på praktiska laborationer. Någon använder 
animeringar för att åskådligöra kemin. Både förskollärare och lärare på alla stadier 
presenterar exempel på hur de utgår från olika teman i sin kemiundervisning. 
 

Vatten: I vilka olika former förekommer vatten –flytande, fast, gas/ånga. Vi har bla använt oss 
av rörelse/gympa för att få känna på hur det är att vara ’molekyler’ i dess olika former. 
Kokande vattendans är kul! Kemi måste få vara roligt och lärorikt samtidigt, gäller nog alla 
åldrar. Genom att arbeta tematiskt så kan man försöka planera in upplevelser av 
’ämnet/temat’ för att stimulera de olika sinnena. (brev från förskollärare) 
 
Vi försöker skapa helheter i undervisningen genom att integrera olika ämnen i teman t ex 
’hållbar utveckling’, ’kropp och hälsa. (brev från lärare på M) 
 
Jag brukar bygga upp det som ett tema som sträcker sig över en termin. T ex kan vi ha tema 
vatten en hel termin och då arbetar vi med vatten, miljö, syror och baser etc. (brev från lärare 
på H) 

 
Några lärare lyfter elevers förväntningar på vad kemi är. 
 

Eleverna har en föreställning att har man kemi så ska det låta, smälla, pysa och fräsa. 
Framförallt ska man blanda saker med varandra. Ofta får vi förklara för eleverna att kemi inte 
alltid är det utan det ingår så mycket annat också. (brev från lärare på M) 
 
Jag vill gärna låta något spännande hända på lektionerna typ elda magnesium, panga eller 
låta syror/baser ändra färg. (brev från lärare på H) 

 
Kommentar: 
Karolina Broman anser att det är viktigt att ämnet görs intressant och relevant och att detta 
kan vara svårare att göra i kemi (personlig kommunikation, 9 januari 2015). Man kan göra 
ämnet intressant om man gör det mer vardagsnära och till exempel pratar om maten och 
kroppen. Det är också viktigt att lärare lär sig att se kemin runt omkring sig. Broman anser 
också att kemiundervisningen kan fokusera för mycket på faktakunskaper och att det 
naturligtvis måste finnas, men man får inte fastna där. Hon får medhåll av Annette Zeidler 
som anser att faktabaserad kemiundervisning bör undvikas och att man istället ska fokusera 
på förståelse (personlig kommunikation, 19 januari 2015). Margareta Ekborg tillägger att 
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kemilärare bör gå fram och tillbaka mellan teori och tillämpning (personlig kommunikation, 7 
januari 2015). Timperley (2013) lägger ansvaret på skolledarna för lärares möjlighet att lära 
sig effektiva undervisningsmetoder: ”En viktig utmaning som alla ledare möter handlar om 
att skapa situationer där lärare kan tillägna sig sådan kunskap om undervisningsmetoder 
som gör skillnad för eleverna” (Timperley, 2013, s. 98).  
 

Vardagskemi 
Några enstaka lärare presenterar exempel på hur de i sin kemiundervisning på olika sätt 
kopplar kemin till elevernas vardag. 
 

Vi arbetar med att öka barns omvärlduppfattning och då är kemi något som finns runt oss 
alltid. Vetenskapen om materian och dess egenskaper. Omvandling, uppbyggnad och 
blandning.[...] Vi har även bakat och genom att utesluta någon ingrediens i tex sockerkaka 
visat vilka egenskaper de har. (brev från förskollärare) 
 
Undervisningsmaterialet är till största del sådant man kan hitta hemma i köket eller i 
städskåpet. (brev från lärare på M) 
 
Jag tycker att det är väldigt roligt att undervisa i no eftersom eleverna får möjlighet att ta reda 
på så många spännande saker i sin omgivning. De finns alltid saker som händer i världen 
som man kan hänga upp undervisningen på. (brev från lärare på H) 
 
Den organiska kemin, som leder fram till en förståelse om varför vi äter, vad vi bör äta och 
vad som händer om man inte äter, tycker jag är bland det viktigaste inom kemin. Här kan man 
även samarbeta med hemkunskaps och gymnastiklärarna, och även med ämnet biologi. 
(brev från lärare på H) 
 
Vi försöker koppla undervisningen till vardagshändelser och samhällshändelser i allmänhet 
(brev från lärare på H) 
 
Vad jag skulle vilja utveckla med min kemiundervisning är att verklighetsförankra kemin. (brev 
från lärare på H) 
 
vi är även måna om att förankra kemiämnet med ämnen och händelser i vardagslivet [...] 
experiment inom vardagskemi (brev från lärare på Gy) 
 
Viktiga delar är att skapa förståelse och utnyttja vardagliga livet för att förstå kemin utifrån det 
centrala innehållet enligt skolverkets ämnesplaner (där detta är möjligt). (brev från lärare på 
komvux) 

 
Kommentar: 
Forskning visar att elever önskar att kemiundervisningen ska koppla mer till vardagslivet 
(Broman et al., 2011; Broman & Simon, 2014) samt att elever blir mer intresserade av kemi 
och lär sig mer kemi med kontextbaserad kemiundervisning (Broman, 2015; Eilks & 
Hofstein, 2013; King, 2012; Ültay & Çalık, 2012). Syftet med ämnet kemi i grundskolan är att 
utgå från elevernas lust att veta mer om sig själva och omvärlden, och en del av det centrala 
innehållet handlar om kemin i vardagen och samhället där exempel som tas upp är mat, 
kretslopp, bränsle, material i vardagliga föremål, vanliga kemikalier samt livscykelanalys av 
vanliga produkter (Skolverket, 2011b; 2011c). Trots det är det endast några enstaka lärare i 
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Kristianstad kommun som nämner att de kopplar sin kemiundervisning till elevernas 
vardagsliv. Genom att förändra sin kemiundervisning och koppla den mer till elevernas 
vardagsliv, skulle högre måluppfyllelse i ämnet kemi kunna uppnås. Även om kemin 
placeras in i en kontext och kopplas till vardagslivet, anser inte elever automatiskt att 
kemiundervisningen är relevant. För att eleverna ska tycka att det är relevant måste det 
påverka elevernas liv på ett positivt sätt (Stuckey et al., 2013). Elever kanske inte är 
intresserade av kretslopp och bränsle bara för att det handlar om kemin i vardagen och 
samhället. Det gäller att hitta mer relevanta kopplingar till elevernas vardagsliv också. 
 

Språkutvecklande arbetssätt 
Flera lärare presenterar exempel på hur de arbetar på ett språkutvecklande sätt i sin 
kemiundervisning. Andra lärare önskar tips på hur de skulle kunna arbeta mer 
språkutvecklande och lyfter utmaningen med många elever med svenska som andraspråk. 
På förskolan knyter förskollärarna språkanvändningen till dokumentationen. 
 

Dokumentationen är viktig. Barnens tankar skrivs ner så att de blir synliga för alla. På olika 
sätt får barnen återberätta det som de blir nyfikna på, ett sätt är att de får rita processer. Vårt 
uppdrag är att på ett lustfyllt sätt rikta blicken mot, använda sakens rätta termer och 
tydliggöra olika begrepp i ämnet kemi. Detta gör också att språket blir berikat. (brev från 
förskollärare) 
 
Barnen pratar efteråt mycket om våra experiment och berättar gärna för andra om dem (brev 
från förskollärare) 
 
Det är oerhört viktigt att arbeta konkret med yngre elever men använda rätt ord och begrepp. 
[...] Det är viktigt att dokumentera med bild och text så för min del är det viktigt att involvera 
svenskämnet parallellt. (brev från lärare på L) 
 

Några lärare skriver om bristen på kemimaterial som är begripligt språkligt. Konsekvensen 
för andra lärare blir att eget material produceras.   
 

På min skola arbetar vi med barn som läser svenska som andraspråk, och det är svårt att 
hitta material som ligger på en begriplig nivå (språkligt) för våra elever. (brev från lärare på M) 
 
Vi har ca 50 % elever med ett annat modersmål än svenska. Därför arbetar jag mycket med 
språket och tydliggör med bl a bilder, film och Power point (brev från lärare på H) 
 

Den bristande språkförståelsen hos eleverna gör att undervisningen tar längre tid. 
 
I en klass med stor andel invandrarbarn, går det inte lika lätt att undervisa i den takt man kan 
ha i en klass, där svenskan inte är ett problem. Om språket är svårt, lär sig ingen, så det 
gäller där att fokusera på det som är viktigt. [...] Oftast kan det vara ett eller flera ord som gör 
att allt blir obegripligt, och då måste man stoppa där, genast, så att alla kan förstå vad vi 
pratar om. (brev från lärare på H) 
 

Någon lärare menar att om eleverna skulle läsa mer skulle det naturvetenskapliga språket i 
förlängningen också kunna bli tillgodosett. 
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Det naturvetenskapliga språket är inte alltid så lätt att förstå. Många elever läser knappt 
böcker eller tidningar. Vi måste få eleverna att på ett lustfyllt och intressant sätt läsa mer och 
speciellt om naturvetenskap. Läroboken är ofta ganska tråkigt skriven även om det finns 
exempel från verkligheten. Det man kan göra är att skaffa sig en bank av enkelt skrivna 
artiklar som man låter eleverna läsa. En bra tidskrift som många elever gillar är illustrerad 
vetenskap, lätt skriven och lätt läst. Frågor kan väckas som man sen kan använda i 
undervisningen. (brev från lärare på Gy) 

 
I samtalen i fokusgrupperna tar lärare på alla stadier upp språkutvecklande arbetssätt som 
en viktig faktor för att kunna bedriva en bra kemiundervisning och nå målen. En del skolor 
har få elever med svenska som modersmål, och skulle vilja ha tolkar på olika språk som till 
exempel arabiska och bosniska. Även lärare på skolor med en hög andel elever med 
svenska som modersmål menar att ett språkutvecklande arbetssätt är viktigt, eftersom 
läsförståelsen generellt har sjunkit hos alla elever. Lärarna har olika förslag på hur man kan 
arbeta språkutvecklande. Förskollärare tycker att det är lättare, eftersom alla barn i den 
åldern ska lära sig språket. Tidigare förenklade en del lärare språket, men nu försöker de 
istället använda rätt begrepp från början. På lågstadiet försöker lärarna inkludera NO-ämnen 
i sagor. Behovet av tillgång till laborationsutrustning och laborationssal anses ännu viktigare 
för elever som inte har svenska som första språk, för att kunna visa experiment och för att 
eleverna själva ska kunna genomföra experiment och därmed lättare kunna förstå orden. 
Eleverna kan sedan skriva och berätta om sina experiment. 
 
Kommentar: 
Lärarna talar om språkutvecklande arbetssätt på samtliga stadier och ger exempel på hur de 
jobbar med språket. Flera pedagoger lyfter ordförståelsen som viktig för kemiundervisningen 
vilket forskningen stöder (Markic et al., 2013) men Hajer (2012) pekar på att för att 
språkutveckling ska kunna ske så krävs kontextualisering av stoffet, diskussion kring 
begrepp och begreppsrelationer och en undervisningsorganisation som gör elevernas 
kunskaper synliga och medger att läraren kan ge återkoppling är språkutvecklande (Hajer, 
2012). Att förenkla språket som någon lärare gör medan en annan påpekar att hen inte gör 
bidrar inte till språkutveckling. Att förkorta texter, förklara själv eller använda light versions är 
inte effektivt. Viktigt är att få stöd att synliggöra tänkande i ämnet. Praktisk förankring i ett 
teoretiskt ämne som kemi kan ske i form av laboration eller genom att rita (Markic et al., 
2013; Ainsworth et al., 2011). Vivi-Ann Långvik (personlig kommunikation, 17 december 
2014) har deltagit som expertstöd i ett projekt kring kemiämnet kallat BUR (bild, upplevelse, 
rörelse) där bland annat elever med annat modersmål skulle få stöd i förståelsen av ämnet. 
Att just ämnet kemi valdes för projektet var att det ansågs som det svåraste skolämnet. 
Genom att fokusera på multisensoriell undervisning ville man ge elever med språk- och 
koncentrationssvårigheter flera ingångar till förståelse. 
 
En svårighet i kemiämnet är att alla fenomen sker på det mikroskopiska planet varför man 
måste föreställa sig vad som händer. Förmåga till abstrakt tänkande är därför viktig. En 
undersökning som gjorts på gymnasiet (Andersson, 2006) visade att majoriteten av eleverna 
blev hjälpta av bilder när de skulle förklara och förstå kemibegrepp. Av de elever som kunde 
definiera vad de tyckte karakteriserade en bra bild, svarade många att de föredrog 
sekvenser av bilder som beskriver ett förlopp. Detta stämmer med tidigare forskning som 
visat att just sekvensbilder är effektiva vid inlärning (Mayer & Anderson, 1992). 
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I grundskolan ska eleverna bland annat utveckla sin förmåga att använda sina kunskaper i 
kemi ”för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, 
hälsa och samhälle” samt använda begrepp ”för att beskriva och förklara kemiska samband i 
samhället, naturen och inuti människan.” (Skolverket, 2011c). Enligt kunskapskraven i 
grundskolan ska eleverna bland annat kunna beskriva, samtala, berätta, diskutera, föra 
resonemang, motivera samt argumentera. På flera ställen i Kommentarmaterial till 
kursplanen i kemi lyfts att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt språk (Skolverket, 
2011b). På gymnasiet ska eleverna på motsvarande sätt få möjlighet att utveckla sin 
förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera samt för att granska och 
använda information (Skolverket, 2011g). Enligt kunskapskraven på gymnasiet ska eleverna 
bland annat kunna redogöra, beskriva, diskutera, argumentera samt använda ett 
naturvetenskapligt språk. 
 
Maria Eriksson har i sin licentiatavhandling (2015) studerat hur framförallt andraspråkselever 
klarar av uppgifterna i delprov A i det nationella provet i kemi för årskurs 6. Detta delprov 
prövar elevernas förmåga att kommunicera i kemi med de tre delförmågorna att samtala och 
diskutera, att söka information samt att använda information. Eriksson drar slutsatsen att 
elever måste få träna på att kommunicera i NO-undervisningen, och poängterar att det är 
viktigt att andraspråkselever får utveckla sina ämneskunskaper på svenska så tidigt som 
möjligt. ”Språket bör alltså utvecklas tillsammans med ämneskunskaperna i en 
kontextualiserad språkutvecklande undervisning” (Eriksson, 2015, s. 99). 
 

Bedömning (för lärande) 
Flera lärare beskriver hur de utvärderar och bedömer ett arbetsområde, att bedömningen 
har ökat med den nya läroplanen och att lärare tillsammans tittar på bedömning. Få lärare 
lyfter bedömning för lärande, som snarare handlar om att ta reda på vad eleverna lär sig 
under tiden som lärandet pågår och anpassa undervisningen efter det samt att ge eleverna 
kontinuerlig återkoppling så att de kan nå nästa steg i sitt lärande. 
 
Några lärare kopplar i första hand bedömning till provuppgifter och arbetsuppgifter. Någon 
talar även om bedömning som formativ. 

 
När det gäller resultat så har jag varken varit med att rätta nationella prov eller satt betyg i 
No-ämnena. Men jag vet att kemiprovet i fjol tyckte många elever var svårt. Vi diskuterade att 
vi har haft mer fokus på fysik och biologi än vi har haft på kemi. (brev från lärare på M) 
 
Vi försöker konstruera bedömningsuppgifter som kan lösas på samtliga nivåer samt vara 
tydliga med kopplingen till kunskapskraven. Vi försöker även koppla uppgifterna till aktuella 
samhällsfrågor samt elevernas vardag. Vi jobbar också väldigt formativ och eleverna får 
bearbeta sina arbeten efter respons från oss. (brev från lärare på H) 
 
Vi utformar många arbetsuppgifter på egen hand med utgångspunkt i någon samhällsfråga 
där eleverna ska resonera. Den typen av uppgifter är vi ganska bra på att tillverka med 
koppla till förmågorna och att bedöma. Värre är det med den laborativa delen där vi känner 
att vi inte hinner leta upp, planera och förbereda labar i tillräcklig utsträckning. När det gäller 
bedömningen av den laborativa delen gör vi så att vi ibland bedömer planeringen, ibland 
utförandet, ibland utvärderingen och ibland flera eller alla delar. (brev från lärare på H) 
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Genom att vi är många kemilärare på institutionen, kan vi hjälpas åt att konstruera prov och 
bedömningen av elevsvar blir mera rättsäker (brev från lärare på Gy) 
 

Andra lärare använder i första hand bedömningen för att bedöma och utvärdera ett 
ämnesområde. 
 

Efter varje temaområde har vi en bedömning och därefter gör vi lärare en utvärdering både i 
arbetssätt, metoder och utfall. Som vi tar med till nästa område eller nästa gång vi kör samma 
område. (brev från lärare på L). 
 
Vi har jobbat mycket med målen och har börjat diskutera bedömningen av arbetsområdena. 
(brev från lärare på M) 

 
Vi använder oss av DiNO materialet både i planering, genomförande och 
utvärdering/bedömning/respons i olika former (brev från lärare på M). 
 

Någon lärare kopplar också förmåga och förståelse till planering av ämnesområdet. 
 

Jag delar ut en pedagogisk planering där förmågorna står samt kunskapskraven. Jag försöker 
ge eleverna så mycket feedback som möjligt både muntligt och skriftligt. [...] När jag tänker 
tillbaka på mina första år som kemilärare och nu så är det stor skillnad. Nu är det självklart 
förmågorna och förståelse som gäller medan ”förr” var det mycket ”innantill” kunskap. (brev 
från lärare på H). 

 
Att bedöma formativt tar mycket tid menar flera lärare, både i planeringsfas och 
genomförandefas.   
 

Mycket tid som lärare går åt till att återkoppla och bedöma. (brev från lärare på H) 
 
Utvärderingen har jag mycket att arbeta på. Jag har ingen bra struktur än på ordentlig 
medbedömning av eleverna. Jag kan se fördelarna med det, men har inte hittat en bra 
struktur på det än. (brev från lärare på H) 

 
Bedömning kan också ses som något som är negativt för undervisningen. 

 
Och, för att anknyta till Ulf Ellervik, att väcka intresse var kanske det viktigaste i 
sammanhanget, något vi lätt glömmer bort idag när bedömning blivit den nya ledstjärnan. 
(brev från lärare på M) 

 
Även i samtalen i fokusgrupperna lyfts bedömning. Några lärare berättar om hur de 
samarbetar med bedömningen och diskuterar vad de kräver för de olika betygsnivåerna. De 
rättar och bedömer gemensamt prov för att öka säkerheten gentemot eleverna. I samtalen 
är lärarna överens om att bedömningen tar betydligt mer tid nu med den nya läroplanen, 
jämfört med tidigare. 
 
Kommentar: 
Skolinspektionen (2014) visar i sin inspektion av skolorna i Kristianstad att det finns stora 
skillnader i hur lärare hanterar bedömning och betygsättning. Inspektionen pekar på att det 
skiljer sig både när det gäller hur kunskapskraven ska tolkas och hur och hur ofta eleven nås 
av informationen om sin kunskapsutveckling. Det främsta syftet med bedömning för lärande 
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är att läraren ständigt kartlägger och synliggör både för sig själv och för eleven var eleven 
befinner sig i sitt lärande. Undervisningen anpassas sedan därefter. Responsen utgör här en 
grundbult (Balan & Jönsson, 2014). Med anledning av att pedagogerna i föreliggande studie 
i huvudsak talar om bedömning i samband med bedömning av prov, bedömning av 
ämnesområden samt knyter bedömning till utvärdering kan det tyda på att bedömningen i 
första hand används summativt. Arbete med den formativa bedömningen, bedömning för 
lärande där både summativ och formativ bedömning ingår, framträder inte. Timperley (2013) 
skriver att när ”en lärare inte förstår teorin bakom en strategi fullt ut blir dessa anpassningar 
/till bedömning för lärande/  troligtvis oförenliga med den teori som ligger till grund för dem, 
och därmed mindre effektiva” (Timperley, 2013, s. 74). Margareta Ekborg, professor i 
ämnesdidaktik med naturvetenskaplig inriktning vid Malmö högskola, anser att det på många 
skolor har blivit “bedömningshysteri” (personlig kommunikation, 7 januari 2015). Om Ekborg 
har rätt i att bedömning används väldigt frekvent på skolor i Sverige ökar kraven på att 
bedömningen genomförs på ett sådant sätt att elevens lärande ökar. Den bedömnings-
praktik som flera brev och fokusgruppsamtal tenderar att uppvisa stöds inte av aktuell 
forskning kring bedömning för lärande.  
 

Elevinflytande 
Flera lärare beskriver i sina brev hur de utgår från elevernas intressen eller frågor i sin 
kemiundervisning, och hur de försöker möta elevernas individuella behov. 

 
vi planerar vår aktivitet utifrån barnens intresse och vi gör vad vi kan för att få in så mycket 
som möjligt i den vardagliga planeringen och ser till att alla får sina behov tillfredsställda (brev 
från förskollärare) 
 
Eftersom vi lär oss olika fort är det viktigt att alltid stimulera de elever som är duktiga, annars 
är det lätt att dessa tappar sugen. Till dem kan man ge enstaka uppgifter som man kan låta 
dem ta reda på, och sedan diskutera med dem eller låta dem förmedla i klassen. (brev från 
lärare på H) 
 

Några lärare beskriver hur eleverna får vara med och planera eller utvärdera 
undervisningen. 

 
Inför varje område visar jag eleverna vad vi arbetar med i det centrala innehållet samt vilka 
kunskapskrav de arbetar mot. Därefter får eleverna planera och skriva ner hur de vill arbeta 
mot målen samt hur de vill visa att de nått målen. Sedan skriver jag en arbetsbeskrivning 
utefter elevernas önskemål och denna arbetar vi efter under en tid. Efter att arbetsområdet är 
klart och eleverna fått visa sina kunskaper utvärderas arbetsområdet så att jag får veta vad 
som varit bra och vad som kan bli bättre. (brev från lärare på M) 
 
Jag bjuder in mina elever till att vara delaktiga ända från planeringsstadiet. Det centrala 
innehållet som ska behandlas väljer jag eftersom det är lättare för mig att se kronologin och 
den röda tråden. Sedan får eleverna ha synpunkter på arbetssätt och redovisningssätt. Jag 
gör delutvärderingar och slututvärderingar och en stor del av eleverna tycker att 
undervisningen är intressant, ibland även rolig och att de gilla att få vara med och påverka sin 
undervisning. (brev från lärare på H) 

 
Några lärare påpekar att det i den nya läroplanen ingår momentet att eleverna själva ska 
planera en laboration. 
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eleverna är numera betydligt mera delaktiga i att utforma laborationerna utifrån hypoteser och 
frågeställningar de har (brev från lärare på M) 
 
Ofta får eleverna Själva skapa Labbar och alltid försöka hitta egna hypoteser. (brev från 
lärare på H) 
 
Eleverna tycker det är svårt med att planera laboration. På min skola har vi elever från många 
andra länder där de inte alltid haft kemiundervisning. Då blir det jättesvårt att planera en 
laboration som ska kunna vara genomförbar. (brev från lärare på H) 
 

I samtal i fokusgrupperna tar några lärare upp elevinflytande. Det är något som 
skolledningen ofta trycker på, men samtidigt känner sig lärarna osäkra på vad eleverna ska 
ha inflytande på. Några lärare tycker att de måste bestämma innehållet, men att eleverna 
kan ha inflytande på till exempel arbetssättet. 
 

Ibland får de önska arbetssätt [...] enats om tre olika arbetssätt, genomgång plus prov, 
grupparbete, eller enskilt arbete. Alla behöver inte göra på samma sätt. I början valde de 
flesta att jobba med grupparbete, men nu är det flest som väljer genomgång plus prov. 
(samtal med lärare på H) 

 
En lärare anser att elevinflytande tar tid från den ordinarie undervisningen.  
 

Kemikursen är tight, skulle vi ägna oss åt elevinflytande skulle vi behöva ta på något annat ur 
innehållet (samtal med lärare på Gy) 

 
En lärare har en vidare syn på begreppet elevinflytande. 
 

I elevinflytande ingår även att ha avstämning med eleverna, hur har eleverna lärt sig. Vad är 
det till exempel för skillnad mellan ‘grundläggande’ och ‘utvecklande’? (samtal med lärare på 
H) 

 
Kommentar: 
Skolinspektionen (2014) kritiserar i sin tillsyn flera av skolorna i Kristianstad för ett bristande 
elevinflytande. Inspektionens uppmaning är att se till att eleverna har ett reellt inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Lärarna uttrycker en svårighet med 
att förstå vad elevinflytande innebär samtidigt som några lärare presenterar hur de lyckas 
med att arbeta med elevinflytande. I grundskolans läroplan (Lgr 2011) uttrycks tydligt att 
eleverna har rätt till inflytande över allt som rör deras utbildning och lärande. I detta ligger att 
elever har rätt till inflytande även i kemiundervisningen. “Det är rektorn i egenskap av ledare 
för utvecklingsarbetet som har ett särskilt ansvar för att så sker. Lärmiljö och läroprocesser 
är frågor som är viktiga för eleverna men de deltar sällan i samtal som rör lärandet. Det 
gäller även för det systematiska kvalitetsarbetet som ska genomsyra all verksamhet där 
elevernas närvaro och deltagande bör stärkas.” (Skolverket, 2013, s. 80). 
 

Samverkan (kollegialt lärande) 
I breven från förskollärare och lärare på samtliga stadier lyfts både att samverkan fungerar 
väl och att samverkan fungerar mindre väl. Övervägande kommentarer visar att samverkan 
inte prioriteras högt, ibland på grund av att tid saknas och ibland på grund av att ledningen 
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inte prioriterar ämnessamverkan. I avsnittet Tid ovan, beskrevs lärarnas upplevda brist på tid 
för samverkan i olika former. 
 
Flera pedagoger uttrycker samverkan i någon form. 
  

På förskolan arbetar vi ofta tematiskt eller i olika projekt. (brev från förskollärare) 
 

Vi i NO-gruppen har även varit tydliga med och förespråkat vikten av det kollegiala lärandet, 
det vill säga att ta hjälp av varandras kunskaper och erfarenheter. Dela med sig av sina 
laborationstips och lektionsplaneringar. (brev från lärare på L) 
 
Vi sköter all planering tillsammans där struktur och innehåll tas fram. [...] Då vi inte har egna 
kemisalar underlättar vårt samarbete när det gäller att samla ihop material till laborationer. 
Ämnet upplevs som omständligt. (brev från lärare på M) 

 
Vi är två MaNO-lärare på min skola och vi samarbetar mycket kring planering av 
arbetsområde, arbetsuppgifter, bedömning mm. Vi tycker att det är viktigt med likvärdigheten 
på skolan samt att vi känner att två hjärnor är bättre än en. (brev från lärare på H) 
 
En tydlig och tidig struktur och ämnesplanering har räddat oss. Det är svårt att mötas och 
planera ihop, tiden läggs på annat. (brev från lärare på M) 
 
Samtal om lektioner och laborationer förs dagligen (med kollegor) samt vi har minst ett 
gemensamt prov på varje kurs. (brev från lärare på Gy) 

 
Några pedagoger uttrycker avsaknad av samverkan. 
 

För övrigt på min skola; Jag vet inte, alla gör någon form av experiment under olika perioder 
under läsåret. (brev från förskollärare) 

 
var och en ordnar vad den behöver (brev från lärare på L) 

 
Annars tror jag de flesta arbetar med mest teoretisk undervisning respektive att läraren visar 
ett experiment… [...] Det är ett ensamt ”arbete” att vara NO-lärare. (brev från lärare på M) 
 
På min skola har vi inte ett så aktivt ämneslag i kemi. Vi sköter lokalerna tillsammans och 
pratar lite förstrött ibland om undervisningen, men i stort kör var och en sitt eget race. (brev 
från lärare på H) 

 
Vi drar åt olika håll då vissa lärare inte anser sig kunna uppnå kunskapskraven i gy 11. 
Ämnessamverka är inte heller prioriterat. Samverkan kring laborationer fungerar endast 
genom att vi gör samma labb och då delar på utrustningen. Vi har inte samsyn på begreppen 
och vilka som ska användas. (brev från lärare på Gy) 

 
I samtal i fokusgrupperna tas olika former av samverkan upp för att väcka elevers intresse 
för kemi. En mellanstadielärare har tidigare samverkat med gymnasiet. Mellanstadie-
eleverna fick göra studiebesök på gymnasiet, där gymnasieeleverna tog hand om dem och 
visade experiment i teknik och kemi. En gymnasielärare har utbyte med högskolan i 
Kristianstad i form av föreläsningar och olika laborationer. En förskollärare har haft besök av 
äldre elever, som kom i sina vita labbrockar och demonstrerade experiment och inspirerade 
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barnen på förskolan. Även tips på samverkan utanför skolan framförs, som till exempel 
Kreativum i Karlshamn och Vattenhallen i Lund. De är två av Sveriges nitton Science 
Center, där barn och elever kan få prova på experiment inom naturvetenskap och teknik. 
 
I samtal i fokusgrupperna lyfts starka önskemål om organiserad samverkan. Lärare vill 
samverka med andra kemilärare på samma skola och ha pedagogiska diskussioner om 
metoder och didaktik, och inte bara prata om vad som ska köpas in eller andra praktiska 
eller administrativa frågor som ämnestiden oftast används till idag. Lärare vill samverka 
mellan kemilärare på olika skolor men på samma stadium, de vill veta hur kemiunder-
visningen bedrivs på andra skolor, hur andra har löst olika problem. Dessutom önskar 
lärarna samverkan mellan kemilärare på olika stadier.  
 

Jag skulle önska mer samverkan med högstadiet. Vi har mycket problem när eleverna 
kommer i årskurs ett, vissa elever har laborerat jättemycket och kan mycket, andra har 
knappt haft någon kemi så det är väldigt heterogena grupper. (samtal med lärare på Gy) 
 
Jag önskar mer samverkan med gymnasiet, vad ni har för förväntningar på eleverna i ettan 
och även vilka förväntningar ni kan ha på dem. (samtal med lärare på H) 

 
Motsvarande framförs även av lärare på mellanstadiet och högstadiet. Framförallt betonas, 
av flera lärare från alla stadier, behovet av organiserad samverkan från skolledningen. Det 
behövs regelbundna tillfällen för samverkan, det räcker inte med enstaka tillfällen eller att 
det ska vara upp till respektive lärare att försöka samverka. Lärarna saknar det pedagogiska 
centret som fanns tidigare, och önskar att det återinförs igen med en NO-didaktiker som 
skulle kunna organisera samverkan mellan skolor och stadier. 
 
Kommentar: 
Enligt skolförfattningarna ska undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att 
eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet. Lärarna ska 
samverka med varandra i arbetet med att nå utbildningsmålen och för att ge överblick och 
sammanhang. Samverkan bör ske både kollegor emellan på samma stadium och mellan 
stadier för att eleverna ska kunna stödjas i att se helheter. Skolinspektionen pekar på att 
flera skolor i Kristianstad brister i samverkan, såväl inom samma ämnesområde, mellan 
ämnesområden som mellan stadieövergångar (2014). Både brev och samtal visar att 
pedagogerna lyfter samma problemområden som Skolinspektionen.  
 
Samverkan i förskola och skola innebär att pedagoger måste samarbeta på olika sätt. 
Samverkan kan också bidra till kollegialt lärande om samarbetstillfällen tas tillvara som ett 
sådant. Med kollegialt lärande menar Skolverket (2013) att kollegor arbetar genomtänkt, 
strukturerat samt problemlösningsfokuserat med utvecklingsarbetet. Väsentlig är också 
återkopplingen som ska vara systematiserad. En utomstående handledare bör stödja och 
leda diskussionerna som fokuserar på en vald gemensam aspekt åt gången. Handledarens 
uppgift är att utmana och föra gruppens samtal framåt. Pedagogerna i studien efterfrågar 
organiserad samverkan kemilärare emellan med externt stöd men de använder sällan 
begreppet kollegialt lärande i brev och fokussamtal. De gånger de beskriver kollegialt 
lärande visar de inte att de menar att begreppet är liktydigt med Skolverkets definition. Den 
systematiserade återkopplingen samt betydelsen av en extern handledare är osynligt. 
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Planering 
Breven visar att en systematiserad planering av kemiundervisningen tar större plats ju äldre 
barnen eller eleverna är. Bland de små barnen riktar sig planeringen mot enskilda aktiviteter 
medan lärare på högstadium och gymnasium i högre grad talar om regelbundna planerings-
möten i ämnet kemi samt hur de planerar kemiämnet i förhållande till styrdokumenten.  
 
Planering i förskolan 

 
Vi pedagoger har läst in oss på olika saker för att förstå vad vi vill att barnen ska förstå. (brev 
från förskollärare) 
 
vi planerar vår aktivitet utifrån barnens intresse och vi gör vad vi kan för att få in så mycket 
som möjligt i den vardagliga planeringen och ser till att alla får sina behov tillfredsställda. 
(brev från förskollärare) 

 
Planering på lågstadiet 
 

Vi har ämneslärarträff en gång i månaden. I början av höstterminerna grovplanerar vi våra 
möten. Vi representerar 1-3, 4-6, 7-9. (brev från lärare på L) 
 
På skolan har vi delat upp de nationella målen på olika årskurser och får på så vis 
ansvarsområden så att när de lämnar skolan säkert har fått med sig alla delar inom ämnet 
(brev från lärare på L) 
 

Planering på mellanstadiet 
 
Att det har blivit så är för att jag har bättre koll på det arbete som görs i klassrummet eftersom 
det är jag som planerar upp innehållet. Laborationerna hjälps vi åt att planera. Jag 
grovplanerar sedan detaljplanerar vi tillsammans. (brev från lärare på M) 
 

Planering på högstadiet 
 
Vid våra träffar skapar vi nya övningar, skriver gemensamma bedömningsmatriser samt 
ibland hjälps åt med viss bedömning. Allt för att försöka säkerställa kvaliteten och samsynen. 
(brev från lärare på H) 
 
En timme i veckan har vi schemalagd ”ämnestid” för gemensam planering. Ofta sätter vi då 
ihop kurser där vi kan ämnesintegrera med de olika NO-ämnena eftersom de har en hel del 
gemensamma beröringspunkter i de nationella målen. (brev från lärare på H) 
 
Tycker själv att kemiundervisningen har blivit mer teoretisk och tråkigare. De få labbar vi gör 
hinner man knappt planera. (brev från lärare på H) 
 
I nuläget planerar vi större arbetsområden i årskurserna. Det kan t.ex. vara områden som 
Material, Organisk Kemi, Syror och Baser, Grundläggande Kemi och Papperstillverkning, där 
vi emellanåt integrerar med andra ämnen. Detta för att spara tid och underlätta 
bedömningsarbetet. (brev från lärare på H) 
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Planering på gymnasiet 
 
Schemaläggning (alltså logistiska förutsättningar) funkar också bra och jag ser hur viktigt 
detta är (brev från lärare på Gy) 
 
Gemensamma möten med andra Ke/No-lärare på samma stadier. Tips-möten under samtal, 
tror jag på. T ex Ma.lyftet har verkligen varit bra. Där finns ett färdigt upplägg att följa. 
Intressant att höra andra berätta. Bra med självreflektion [...] Blir meningsfullt med träffar 
varje vecka. [...] Jättebra att NP-prov har kommit, så att man kan få riktlinjer för sin 
undervisning. Objektivitet behövs i bedömningarna! (brev från lärare på Gy) 
 

Det framgår från brev och fokussamtal att kemilärare planerar större arbetsområden 
tillsammans, att man gör pedagogiska planeringar. I fokussamtalen tas inte planering upp 
särskilt ofta men väl samarbete. Det som särskilt tas upp när det gäller kemiämnet och 
planering är att det tar mycket tid att planera, genomföra, efterarbeta och utvärdera 
laborationer. Ämnet anses speciellt i detta fall. 
 

håller även med om att det tar mycket tid att planera no och teknik till båda klasser, tar mer tid 
än i andra ämnen, mycket förarbete och intensivt under lektion och mer efterarbete (samtal 
med lärare på M) 

 
jag har mindre tid att planera och fler lektioner att hålla. Det är svårt att hinna plocka fram och 
plocka undan (brev från lärare på H) 
 
När det gäller kemi tar det mycket tid att planera (samtal med lärare på L) 
 
önskar mer tid till planering (samtal med lärare på H) 

 
På någon skola har tillsättandet av förstelärare påverkat den gemensamma planeringen på 
ett positivt sätt. 
 

Vi i NO-gruppen har strukturerat upp det centrala innehållet i kemi och tydliggjort för våra 
kollegor i vilken årskurs man ska arbeta med vilka mål och vilka förmågor. (brev från lärare på 
L och M) 

 
Ytterligare en högstadielärare lyfter tiden, planera laboration, utföra och utvärdering samt 
“att man ska göra det i halvklass” i samtal i fokusgrupp. Detta gör att läraren själv måste 
planera och organisera detta. 
 
Kommentar: 
Planering är ett centralt inslag i samtliga skolverksamheter. Pedagoger planerar tillsammans 
både övergripande och på enskild aktivitetsnivå. Ju äldre barnen eller eleverna är, ju mer blir 
planeringen systematiserad och en regelbundenhet framträder i den gemensamma 
planeringstiden. Till planeringen är utvärdering intimt förknippad men det lyfts inte i samma 
grad av kemilärarna i brev och samtal. Skolverket och OECD kopplar dock alltid planering till 
utvärdering vilken omfattar självvärdering, utvärdering av undervisning liksom planering för 
lärares professionella utveckling. Alla länder, menar OECD, bör på nationell nivå bygga upp 
system för hur det ska gå till och sedan skapa nationella kanaler för att sprida kunskaper 
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kring självvärdering, utvärdering av undervisning och planering av lärares professionella 
utveckling (Skolverket, 2013). 
 
I Skolverkets Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen (Skolverket, 
2011a, s. 12) står att lärare vid planeringen av undervisningen bör 

• tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet 
ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och 
behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i 
förhållande till kunskapskraven 

• identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det 
aktuella arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper, 

• skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och 
kontinuerligt ge återkoppling på deras arbete, 

• välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning 
mot de övergripande målen i läroplanens andra del, 

• utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen, 
• utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som 

undervisningen ska behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över 
undervisningen 

• samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen 
blir rimlig för eleverna”  

 
Stöd för hur man kan arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet finns i Skolverkets 
allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete (2012). I denna pekar Skolverket på att 
verksamhetens resultat behöver följas upp och analyseras i förhållande till vad vetenskap 
och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt, men även att det vid planering och 
prioritering av lokala utvecklingsinsatser är viktigt att ta hänsyn till aktuell forskning 
(Skolverket, 2012). 
 

Förändring 
I breven skriver förskollärare och lärare om förändring, både förändringar som har 
genomförts på skolorna och sådana förändringar de önskar ska ske. Förändringarna kan 
både vara av strukturell art och fokusera på förändring av undervisningen. Pedagogernas 
kommentarer kring den strukturella förändringen av kemiämnet omfattar resurser som 
nationella mål, lokala mål, antal lärare, personalens kompetens, övrig personal, elevgrupp, 
utrustning, lokaler och laborationssalar. Pedagogernas kommentarer kring undervisningen 
handlar här om kemiundervisningen. I detta ingår hur det pedagogiska arbetet är 
organiserat, hur lärare tänker, hur lärare agerar, mötet mellan lärare och elever, pedagogiskt 
ledarskap, planering samt utvärdering. Under rubriken “Förändring” samlar vi citat som 
pekar framåt och som visar vilka önskningar och behov pedagogerna i Kristianstad kommun 
uttrycker.  
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Strukturella förändringar 

 
Laborationssalar och utrustning 
 

Det hade även varit önskvärt att vara fler personal i salen när man laborerar. (brev från lärare 
på H) 

 
Gruppstorlek 
 

Hade det funnits möjlighet att bilda grupper om max 10 elever så hade man lättare kunnat 
laborera. (brev från lärare på M) 
 

Tid 
 

Ämnesintegreringen med andra skolämnen skulle kunna utvecklas då det för tillfället är 
väldigt sparsamt, inte pga ointresse utan troligtvis mer pga tidsbrist. (brev från lärare på H) 
 
Det behövs en anställd institutionstekniker som kan hjälpa till med förberedelser för 
laborationer, reparation och underhåll av material. (brev från lärare på Gy) 
 
Förbättringar som önskar […] fler undervisningstimmar i kemi 1, eftersom det är svårt att 
hinna med det centrala innehållet. (brev från lärare på Gy) 

 
Lärarkompetens 
 

Om jag haft mer kunskap hade jag fått med kemi på ett enklare naturligare sätt oftare. [...] 
Fler kortare utbildningar för oss i förskolan hade varit önskvärt då de inspirerar mkt. [...] Jag är 
nu med i ett EU-projekt där vi fick givna ämnen. [...] Efter denna erfarenheten tror jag inte ngt 
är för svårt för våra barn det är bara att anpassa det och göra det intressant. (brev från 
förskollärare)  
 
Två av skolans verksamma lärare har under läsåret 2013/2014 gått lärarlyftet och utbildat sig 
till behöriga lärare inom kemi, biologi, fysik och teknik. (brev från lärare på L) 
 
Jag tror att många hos oss hade känt sig tryggare med kemin om det erbjöds fortbildning i 
ämnet, som anpassades till den nivån man undervisar i. (brev från lärare på M) 

 
Läromedel 
 

Hur jag skulle vilja förändra undervisningen är genom ett material som heter NTA. Det finns 
hemsida på det. Där finns det massa roliga temalådor med laborativt material anpassade för 
klasser som man köper in till kommunen som sedan bokas för att det ska bli hållbart rent 
ekonomiskt. Detta material hade vi tillgång till i förra kommunen och det var väldigt om tycket 
av alla lärare inom de naturvetenskapliga ämnena både i alla åldrar från f-9. Jag skulle vilja 
bli sammordnare av NTA lådor i kommunen då jag har utbildning på flertalet av dem sedan 
min förra arbetsplats. Skulle även kunna hålla i utbildningen för andra pedagoger. (brev från 
lärare på M) 
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Förändringar i undervisningen 

 
Det vore dock tacksamt om vi pedagoger kunde få mer riktad fortbildning för oss som arbetar 
på förskola. Upplevelsebaserat lärande med praktiska exempel tror jag är en 
”undervisningsmetod” för barn i förskoleåldern. (brev från förskollärare) 
 
En tipsbank i kemiämnet hade varit lysande. Enkla experiment och förklaringar på vad som 
händer hade jag gärna fått till mig i form av fortbildning. (brev från lärare på L) 
 
Skulle behöva tips och råd på var man skaffar material för att kunna bedriva en bra 
kemiundervisning på låg och mellanstadiet. (brev från lärare på M) 
 
Praktiska exempel och mer elevlitteratur skriven på enkel svenska hade varit alldeles utmärkt 
hos oss. Exempellektioner hade varit fantastiskt att få ta del av! (brev från lärare på M) 
 
Jag tror det hade varit bra om man i arbetslaget hade haft pedagogiska diskussioner och 
utbytt erfarenhet kring kemiundervisningen. (brev från lärare på L) 
 
Jag skulle även vilja ha lite mer/annat material som visar mer anknytning till vardagen, så 
man fångar elevens intresse lite lättare. (brev från lärare på H) 
 
Jag skulle önska mer tid för att hinna planera en kemiundervisning där man får in ”roliga” och 
nyttiga experiment att utgå från.  (brev från lärare på H) 
 

Vardagskemi 
 

Vad jag skulle vilja utveckla med min kemiundervisning är att verklighetsförankra kemin. (brev 
från lärare på H) 
 
Jag skulle även vilja ha lite mer/annat material som visar mer anknytning till vardagen, så 
man fångar elevens intresse lite lättare. (brev från lärare på H) 

 
Språkutvecklande arbetssätt 

 
Vi har med åren blivit mer tydliga i vår undervisning och vi tränar begrepp som är centrala för 
de när de blir äldre. (brev från lärare på L) 
 

Bedömning för lärande – BFL 
 

Jag upplever att lektioner idag ger elever mer lab-vana och framför allt förmågan att 
analysera och reflektera men mindre kemikunskaper (hos de flesta). De år jag gjort nationella 
har det bara varit ett kemiprov så jag känner inte att jag kan se om elevresultaten ändrats 
efter att vi ändrat undervisningen. (brev från lärare på H) 
 
Vad jag skulle vilja utveckla med min kemiundervisning är att [...] gör eleverna mer medvetna 
och sitt lärande och vilka förmågor som de utvecklar. (brev från lärare på H) 
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Elevinflytande 
 

Mitt drömscenario är en liten grupp, intresserade elever, som tillsammans i smågrupper själva 
planerar att genomföra ett experiment, ställa hypoteser om vad som ska eller kan hända och 
sedan först tänka till själva för att sedan tillsammans dra slutsatser och lära oss varför vissa 
saker händer. Att kunna vara två lärare som tillsammans genomför detta hade också varit 
perfekt. Jag skulle vilja få eleverna mer självgående med att jobba på ett naturvetenskapligt 
sätt och som hela tiden frågar mig efter nya saker och fördjupningar. (brev från lärare på M) 

 
Samverkan 
 

jag och en förstelärare till utveckla NO-biten (brev från lärare på M) 
 
Vi ska också se till att våra ”småskolor” som tillhör vårt upptagningsområde jobbar på likartat 
sätt så eleverna kommer väl utrustade till åk 6-9. (brev från lärare på M) 
 
Det hade också varit bra om vi hade diskuterat undervisning och ämnesområden med 
överlämnande skolor. Det är svårt att få ihop en bra planering i åk 6 då eleverna jobbat med 
olika områden. (brev från lärare på H)  
 
Samarbete med grundskolan. Vissa grundskolor i kommunen är klart underrepresenterade i 
sökbilden till gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program. Information måste gå ut 
till studievägledare, och resurser måste avsättas så att gymnasielärare som undervisar på 
naturvetenskapliga programmet/ tekniska programmet kan komma ut på grundskolor för att 
informera om utbildningen. Man måste också se till vad den naturvetenskapliga utbildningen 
kan leda till i form av yrkesval. (brev från lärare på Gy) 
 
Önskan: Gemensamma möten med andra Ke/No-lärare på samma stadier. Tips-möten under 
samtal, tror jag på. T ex Ma.lyftet har verkligen varit bra. (brev från lärare på M) 
 
måste ämnestiden ägnas åt diskussioner kring metoder och didaktik, inte som det är idag vad 
som ska köpas in och prov. (brev från lärare på Gy) 
 
Jag personligen skulle väldigt gärna vilja samarbeta och prova nya saker tillsammans med 
andra. Det kollegiala lärandet är för mig a och o för skolutveckling. (brev från lärare på H) 
 
Ämnesintegreringen med andra skolämnen skulle kunna utvecklas då det för tillfället är 
väldigt sparsamt, inte pga ointresse utan troligtvis mer pga tidsbrist (brev från lärare på H) 
 
Det hade varit bra om vi hade haft tid att samplanera mer; planera, utvärdera, hjälpas åt, ge 
goda exempel och tips till varandra. (brev från lärare på H) 
 
Möjligheten är att samarbeta mer med att ta fram laborationer med olika syften och innehåll. 
(brev från lärare på Gy) 

 
Underrubrikerna till rubrikerna ”Strukturella förändringar” och ”Förändringar i 
undervisningen” har behandlats var för sig tidigare i detta avsnitt. Innehållet i avsnittet 
”Förändringar” återkommer senare i texten under rubriken ”Sammanfattning och förslag på 
åtgärder”.  
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Mål och resultat 
I avsnittet “Mål och resultat”, som är en del av “Resultat, analys och teoretisk tolkning” 
sammanför vi den kvalitativa delen av studien med den kvantitativa. Här får det statistiska 
material som varit tillgängligt för studien öka förståelsen för den information som brev och 
fokussamtal givit och vice versa. Kvalitetsdimensionen “Mål och resultat” fokuserar på 
uppfyllelsen av målen i läroplanen. Eftersom de pedagoger som i huvudsak uttalar sig om 
betyg arbetar i skolan och inte i förskolan kallas de i avsnittet “Mål och resultat” för lärare. 
 
I breven skriver en del lärare att det är svårt att hinna med alla delar i den nya läroplanen, 
och att det är svårt att nå alla målen. Andra lärare påpekar att det blir problem när elever 
inte har med sig tillräckliga kunskaper från tidigare stadier. För att fördjupa förståelsen av 
kommentarerna i breven tillfrågades lärarna i fokusgruppsamtalen om hur de ser på 
betygsresultaten. På en direkt fråga i samtal i fokusgrupper tycker varken lärare på 
högstadiet eller gymnasiet att betygen har sjunkit. Eventuellt blev det en dipp när det nya 
betygssystemet infördes, men inte sett i ett längre perspektiv. Lärarna jämför även det 
gamla betygssystemet med IG, G, VG och MVG med det nya betygssystemet med F, E, D, 
C, B och A. Nu är det fler elever som tippar över och får E istället för F efter de nationella 
proven. Lärarna själva har haft högre krav på eleverna, men enligt de nationella proven 
räcker det att ha “lite koll” för att få godkänt. Samtidigt är lärarna inte säkra på att eleverna 
som nu får E kan mindre än eleverna som tidigare fick G, det går inte direkt att översätta 
eftersom det är andra kunskaper de ska kunna nu. 
 
Lärarna tycker inte att betygen i kemi har sjunkit så svaret på föreliggande studies 
övergripande frågeställning: “Vilka är orsakerna till de låga resultaten i ämnet kemi inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad?” ger därför inte kemilärarna spontant 
uttryck för i brev eller fokusgruppsamtal. 
 
Lärarna har dock antaganden om betygen i NO-ämnen i förhållande till betygen i SO-ämnen. 
Enligt några lärare ligger betygen i SO-ämnena generellt högre än i NO-ämnena på 
högstadiet. Statistiken visar att lärarnas antaganden stämmer. Medelbetyget i både årskurs 
6 och årskurs 9 var högre i SO-ämnena historia, religion, samhällskunskap och geografi än i 
NO-ämnena biologi, fysik och kemi 2014 (se figur 4 och 5). Medelbetyget i kemi och fysik 
var lägst i årskurs 6, medan medelbetyget i kemi och matematik var lägst i årskurs 9. 
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Figur 4. Medelbetyg i olika ämnen i årskurs 6 i Kristianstad kommun 2014. 

 

 
Figur 5. Medelbetyg i olika ämnen i årskurs 9 i Kristianstad kommun 2014. 

 
Lärarna på gymnasiet har en bild av att fler gymnasieelever får F i matematik och i de 
naturvetenskapliga ämnena, vilket stämmer med statistiken (se figur 6). Antal elever med 
underkänt betyg i Kemi 1 har ökat från en 2012, till fyra 2013, till tio 2014. Under samma 
period har antal elever med underkänt betyg i Matematik 1 ökat från 31 elever 2012, till 
37 elever 2013 respektive 58 elever 2014. Under samma period ökade antalet elever med 
runt 6 %. Det kan också poängteras att betydligt fler elever läser kursen Matematik 1 
(ca 800 elever) än Kemi 1 (140 elever) 2014. 
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Figur 6. Antal underkända elever i kurserna Kemi 1 och Matematik 1 på gymnasiet i  

Kristianstad kommun under perioden 2012 till 2014. 
 
I samband med detta samtalas det även kring stöd till elever. Lärarna anser att det är fler 
elever nu än tidigare som söker sig till det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet, 
trots att de har svårigheter med matematik och de naturvetenskapliga ämnena och därför är 
i behov av stöd. Samtidigt har timmarna för stöd dragits ner på gymnasiet och flera elever 
får F i matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Lärarna lyfter problemet med att 
eleverna i görligaste mån ska få sitt första val till gymnasiet, vilket grundas på den nya 
skollagen: “Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är 
möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.” (SFS 2010:800 30 §). Lärarna 
ger följaktligen själva svar som visar på en av förklaringarna till varför elevernas betyg har 
sjunkit i gymnasieskolans kurser. 
 

Betyg på mellanstadiet 
För att söka få svar på frågan: “Vilka är orsakerna till de låga resultaten i ämnet kemi inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad?” börjar vi titta på betygsresultaten på 
mellanstadiet. Först presenteras “Medelbetyg i Kemi i Kristianstad kommun”. Därefter visas 
“Betygsfördelning i kemi i Kristianstad kommun jämfört med riket” och slutligen söks 
“Samband mellan betyg och andra faktorer”. 
 

Medelbetyg i kemi i Kristianstad kommun 
I Kristianstad kommun ges betyg i ämnet kemi i årskurs 6 på nitton olika skolor. 2014 var 
medelbetyget i kemi 11,8 i årskurs 6, vilket är lägre än i Sverige där medelbetyget i kemi var 
12,4, näst lägst av alla ämnen. I linjediagrammet i figur 7 nedan kan noteras hur medel-
betyget, inte bara i kemi utan även i flera andra ämnen, sjönk mellan 2013 och 2014. 
Betygen är beräknade på de elever som faktiskt fick betyg; utöver dessa gick 29 elever 2013 
och 28 elever 2014 en anpassad utbildning och är därför inte med i statistiken.  
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Figur 7. Medelbetyg i olika ämnen i årskurs 6 i Kristianstad kommun under perioden 2012 till 2014. 

Inga betyg sattes i årskurs 6 år 2012. 
 

Betygsfördelning i kemi i Kristianstad kommun jämfört med riket 
I stapeldiagrammet i figur 8 visas betygsfördelningen i kemi i årskurs 6 i Kristianstad jämfört 
med Sverige. Skolverket rapporterar att 1 % av eleverna saknar betyg. Motsvarande siffra i 
Kristianstad är 0,7 %. Förutom dessa elever går 28 elever en anpassad utbildning och är 
inte med i underlaget. Diagrammet visar att andelen F är högre i Kristianstad jämfört med 
Sverige samt att färre höga betyg (A, B) har utdelats i kommunen. 
 

 
Figur 8. Fördelning av betyg i kemi i årskurs 6 i Kristianstad kommun 2014 (n=783)  

jämfört med riket (n=71304) (siffror från Skolverket; Tab16ABC_2014). 
 

Samband mellan betyg och andra faktorer 
För att få en bild av hur betygen kan relateras till andra faktorer tecknar vi illustrativa 
exempel nedan av tre olika mellanstadieskolor i Kristianstad kommun. Dessa skolor kallar vi 
Omega, Psi respektive Chi. 
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På skola Omega hade eleverna i årskurs 6 medelbetyget 9,8 i kemi 2014 och låg därmed 
betydligt lägre än riksgenomsnittet. Skolan har en hög andel elever med annat modersmål 
än svenska. Denna skola saknar flera av de strukturella faktorer som främjar kemiunder-
visningen. Eleverna har ingen tillgång till laborationssalar och undervisningen sker i helklass 
i stora elevgrupper. Lärarkompetensen är låg. Det är först med Lgr 2011 som kemi har 
inkluderats i NO-undervisningen. Lärarna önskar arbeta mer laborativt, men de menar att 
det tar för mycket tid att ta fram passande laborationer under rådande förutsättningar. Vidare 
önskar lärarna gemensamma möten med andra kemi- och NO-lärare på mellanstadiet. 
 
På skola Psi hade eleverna i årskurs 6 medelbetyget 13,5 i kemi 2014 och låg därmed högt 
både i Kristianstad kommun och i Sverige. Skolan har en låg andel elever med annat 
modersmål än svenska. Denna skola saknar också, precis som skola Omega, flera av de 
strukturella faktorer som främjar kemiundervisningen. Eleverna har ingen tillgång till 
laborationssalar och undervisningen sker i helklass i stora elevgrupper. Lärarkompetensen 
är låg. Däremot har lärarna ett gott samarbete och sköter all planering tillsammans där de 
bygger upp lektionerna utifrån “de nationella målen och vad som kan gagna våra elever på 
bästa sätt” och samlar ihop material till laborationer. 
 
På skola Chi hade eleverna i årskurs 6 medelbetyget 12,2 i kemi 2014 och låg därmed över 
medel i Kristianstad kommun. Skolan har en andel elever med annat modersmål än svenska 
som ligger mellan de båda andra skolorna. Denna skola har flera av de faktorer som främjar 
kemiundervisningen. Eleverna har tillgång till laborationssal där all utrustning finns, och 
laborerar i halvklass. Lärarna har ämneskompetens i matematik och NO 1-7. Lärarna 
samarbetar med kemilärare på högstadiet. 
 
Andel elever med annat modersmål än svenska varierar stort mellan skolorna, vilket skulle 
kunna vara en förklaring till skillnaden i medelbetyg i kemi. Ingen av lärarna från dessa 
skolor nämner något i sina brev om språkutvecklande arbetssätt. Bortsett från detta verkar 
tillgång till laborationssal och utrustning, möjlighet till laboration i halvklass samt hög 
lärarkompetens främja elevers högre måluppfyllelse i kemi. En annan slutsats som kan dras 
är att ett gott samarbete mellan lärare kring planering av lektioner med fokus på elevernas 
bästa samt de nationella målen, till viss del kan kompensera frånvaro av de strukturella 
förutsättningarna.  
 

Betyg på högstadiet 
För att söka få svar på frågan: “Vilka är orsakerna till de låga resultaten i ämnet kemi inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad?” tittar vi även på betygsresultaten på 
högstadiet. En liknande genomgång som tidigare gjorts av betygen på mellanstadiet görs 
nedan på högstadiets kemibetyg. Först presenteras “Medelbetyg i Kemi i Kristianstad 
kommun”. Därefter visas “Kemibetyget jämfört med betyg i andra ämnen”, följt av 
“Betygsfördelning i kemi i Kristianstad kommun jämfört med riket” och slutligen söks 
“Samband mellan betyg och andra faktorer”. 
 

Medelbetyg i kemi i Kristianstad kommun 
På högstadiet läser man ämnet kemi vid fjorton olika skolor i Kristianstad kommun. 
Medelbetyget i kemi som gavs till elever i årskurs 9 var 13,0 (2012), 12,3 (2013) och 12,5 
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(2014). En minskning kan noteras mellan 2012 och 2013 då betygssystemet förändrades. 
Denna minskning på 0,7, som i det nya betygssystemet motsvarar ungefär en tredjedels 
betygssteg, är signifikant (p=0,001). Återhämtningen som ses från 2013 till 2014 är inte 
statistiskt signifikant (p=0,34). Det kan noteras att 2012 gavs inga IG i årskurs 9, däremot är 
det flera elever som saknar betyg. Detta skulle kunna förklara minskningen i medelbetyg 
från 2012 till 2013. Medelbetyget i kemi för respektive skola finns i tabell i bilaga 3. 
 

Kemibetyget jämfört med betyg i andra ämnen 
I figur 9 visas ett linjediagram över medelbetyg i olika skolämnen i årskurs 9 i Kristianstad 
från 2012 till 2014. Noteras kan att kemi ligger något lägre än övriga ämnen. I 
betygsunderlaget finns ett antal poster (elever) som saknar betyg av för oss okänd 
anledning. Dessa är inte inräknade i Kristianstads statistik. Betyget i svenska som redovisas 
i diagrammet är ett värde som beräknats genom att svenska och svenska som andraspråk 
likställts som tidigare redovisats.  
 

 
Figur 9. Medelbetyg i olika ämnen i årskurs 9 i Kristianstad kommun under perioden 2012 till 2014. 

 

Betygsfördelning i kemi i Kristianstad kommun jämfört med riket 
I figur 10 visas ett stapeldiagram över fördelningen av betyg i kemi i årskurs 9 i Kristianstad 
kommun jämfört med riket 2014. 6,0 % F, 33,0 % E, 18,9 % D, 22,5 % C, 11,4 % B och 
6,1 % A. 
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Figur 10. Fördelning (%) av betyg i kemi i årskurs 9 i Kristianstad kommun 2014 (n=702)  

jämfört med riket (n=93198) (siffror från Skolverket; Tab28ABC_2014). 
 
Medelbetyget i Sverige för de elever i årskurs 9 som faktiskt fick ett betyg 2014 var enligt 
Skolverkets siffror 12,6. Om man inte tar hänsyn till de som saknar betyg i Kristianstad så är 
medelbetyget 12,5 i årskurs 9 samma år. Enligt dessa beräkningar ligger kemibetygen i 
Kristianstad på ungefär samma nivå som kemibetyget i Sverige i övrigt. Däremot är det en 
högre andel elever som saknar betyg i Kristianstad. Om man skulle ta med dessa 44 elever i 
beräkningarna skulle medelbetyget sjunka till 11,7. 
 

Samband mellan betyg och andra faktorer 
En analys har gjorts för att studera sambanden mellan kemibetyg och andra faktorer. De 
tydligaste sambanden visar sig mellan kemibetyg och matematikbetyg (r=0,75, p=0,000) å 
ena sidan, men även mellan kemibetyg och svenskbetyg (r=0,63, p=0,000). Dessa tre betyg 
är alltså ganska starkt korrelerade, vilket skulle kunna tyda på att man behöver såväl den 
analytiska förmågan som den språkliga förmågan för att tillgodogöra sig och klara kemin. 
Däremot ser vi inte att tid i Sverige (antal månader) inverkar på kemibetyget. I diagrammet i 
figur 11 nedan visas resultat från en PCA-analys. Att betygen i kemi, matematik och svenska 
är korrelerade syns genom att dessa grupperar sig i diagrammet. Bra betyg i matematik och 
svenska gynnar alltså kemibetyget. Variabeln som beskriver antal månader i Sverige ligger 
inte i närheten av kemi, matematik och svenska, vilket visar att den inte korrelerar med 
dessa variabler. Resultaten tyder på att det är svenskbetyget i sig (oavsett om eleven läst 
svenska eller svenska som andraspråk) och inte tiden i Sverige som betyder något för 
kemibetyget. 
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Figur 11. PCA-analys av betygen i kemi, matematik och svenska samt antal månader i Sverige för 

elever i årskurs 9 i Kristianstad under perioden 2012 till 2014. Betyget i svenska har beräknats genom 
att svenska och svenska som andraspråk har likställts. 

 
När data från olika skolor i Kristianstad analyseras vad gäller betyg i kemi hittas signifikanta 
skillnader mellan dessa (se tabell i bilaga 4). Analys mellan kemibetyg och kön visar att i 
årskurs 9 har flickor i medeltal högre betyg (+0,51) än pojkar och denna skillnad är 
signifikant (p=0,000).  
 
Sammanfattningsvis finns det skillnader mellan skolor, flickor har högre betyg än pojkar och 
både svenskbetyget och matematikbetyget har en koppling till kemibetyget så att höga betyg 
i svenska och matematik gynnar kemibetyget. 
 
För att på högstadiet få en bild av hur betygen kan relateras till andra faktorer görs på 
samma sätt som när betygen på mellanstadiet beskrivs ovan: vi tecknar illustrativa exempel 
av fyra olika högstadieskolor i Kristianstad kommun. Dessa skolor kallar vi Alfa, Beta, 
Gamma respektive Delta. Följande analys har gjorts för elever i årskurs 9, 2012-2014. 
 
Skolorna har olika förutsättningar både när det gäller strukturella förutsättningar och 
förutsättningar för kemiundervisning. Även betygsmässigt skiljer sig skolorna åt. Medelbetyg 
i kemi 2012-2014 är för Alfa 13,1, för Beta 11,5, för Gamma 12,8 och för Delta 12,5. 
Stapeldiagram med betygsfördelningen för respektive skola och år finns i bilaga 5. 
 
Skolorna Alfa och Beta har liknande förutsättningar när det gäller strukturella förutsättningar 
därför gör vi först en jämförelse mellan dessa båda men medelbetyget på de båda skolorna 
skiljer med ca 1,5. Frågan vi ställer lyder följaktligen:  
 
Varför ligger medelbetyget på skola Alfa ca 1,5 högre än på skola Beta över treårsperioden 
2012-2014 trots liknande strukturella förutsättningar?  
 
Brev, fokusgruppsamtal och statistikmaterial visar att skolorna är ungefär lika stora, andelen 
pojkar ungefär densamma och föräldrarnas utbildningsnivå densamma. Båda skolorna har 
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laborationssalar där halvklassundervisning bedrivs. Lärarna beskriver laborationssalarna 
som bra och de upplever inga hinder för planering av laborationerna. I skola Alfa laborerar 
man i halvklass två gånger i veckan och lärarna gör de inköp de behöver för laborationerna, 
vilket rektor stöder, men i skola Beta laborerar eleverna från årskurs 8 i halvklass (80 min 
varannan vecka). När eleverna går i årskurs 7 har de kemi i helklass vilket enligt lärarna 
omöjliggör genomförandet av laborationer i denna årskurs på grund av gruppens storlek. 
Laborationerna är centrala för förståelsen av kemiämnet så avsaknaden av 
laborationstimmar i årskurs 7 på skola Beta kan vara en faktor som inte gynnar elevernas 
lärande. Lärarna på båda skolorna är ämnesutbildade.  
 
Båda skolorna har relativt hög andel elever med annat modersmål, Alfa ca 50 % och Beta ca 
40 %1, vilket lärarna på Alfa ser som utmanande då de säger att de måste vara medvetna 
om språket i klassrummet. De förtydligar med bland annat bilder, film och Power Point i sin 
undervisning men de säger samtidigt att det ställer till med en hel del problem. “Om språket 
är svårt, lär sig ingen, så det gäller där att fokusera på det som är viktigt” säger en av 
lärarna. De har därför svårt att hinna med innehållet i kurserna. Här blir lektionstiden 
begränsande för elever med annat modersmål.  
 
På skola Beta talar inte lärarna om att språket skulle vara ett hinder för förståelsen trots den 
relativt höga andelen elever med annat modersmål än svenska. Huruvida lärarna på skola 
Beta arbetar språkutvecklande säger de inte själva, men Skolinspektionen (2014) lyfter både 
elevers och lärares kommentarer kring att de nyanlända eleverna som ett exempel på en 
grupp elever som är i behov av anpassningar och särskilt stöd. Elever i årskurs 9 på skola 
Beta menar att det varierar i vilken utsträckning de får reda på vad de ska kunna och även i 
vilken utsträckning de förstår vad de ska kunna (Skolinspektionen, 2014). Kan ett 
språkutvecklande arbetssätt vara avgörande för vissa elevgrupper i skolan och deras 
förståelse av kemiämnet? 
 
När lärare på skola Alfa beskriver sin undervisning talar de både om nyfikenhet och glädje 
och hur de knyter sin undervisning till “spännande saker i sin omgivning”, vilket skulle kunna 
kallas vardagskemi. Lärare på skola Beta talar inte om verklighetsanknuten 
kemiundervisningen. Både Alfalärare och Betalärare berättar om hur de arbetar med 
bedömning för lärande men när Skolinspektionen besöker Beta påpekar man att det finns en 
variation mellan lärare hur de kommunicerar mål och kunskapskrav med eleverna. I 
Skolinspektionens rapport (2014) syns inte vilka skolämnen som avses men om bedömning 
för lärande ska kunna genomsyra en verksamhet bygger det på att strukturer finns som 
stödjer ett formativt förhållningssätt i alla kurser och ämnen och för alla lärare.  
 
På skola Beta träffas lärarna varje vecka för en timmes schemalagd ämnestid och 
gemensam planering. Lärarna önskar ytterligare gemensam planeringstid och en önskan att 
i högre grad få samverka över ämnesgränserna. Vad som står på agendan under den 
mötestid som redan finns framkommer inte i studien. Skola Alfa lyfter inte frågan om tid för 
samverkan mellan kollegor. Samverkan och samarbete, där kollegialt lärande får vara en 
bärande verksamhet, kan vara en framgångsfaktor för utveckling av undervisning och i 
förlängningen även av elevernas lärande. Det krävs en organisation som planerar för 

                                                
1 Procentsatserna är en sammanslagning av elever födda utomlands och elever med utländsk 
bakgrund som är födda i Sverige. 
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mötestid liksom strukturer för hur mötestiden ska disponeras. I det kollegiala lärandet möts 
kollegor för att genomtänkt, strukturerat samt problemlösningsfokuserat få möjlighet att både 
reflektera kring utvecklingsarbetet samt genomföra en systematiserad återkoppling. En 
fördel är om en utomstående handledare kan leda och vara stödjande i diskussionerna.   
 
Elevinflytandet och stimulans av duktiga elever talar Alfalärarna om.  
 
Kartläggningen av strukturella förutsättningar och förutsättningar för en framgångsrik 
undervisning på skolorna Alfa och Beta visar på att trots goda strukturella förutsättningar 
(tillgång till laborationssal, undervisning i halvklass med mera) så kan organiseringen av 
undervisningen vara avgörande för om eleverna ska nå ett högre resultat. Till exempel är ett 
språkutvecklande arbetssätt, kemi anknuten till vardagen samt bedömning för lärande inte 
beskrivet som välförankrade i skola Beta vilket skulle kunna vara en förklaring till elevernas 
lägre resultat.  
 
Medelbetyget på skola Gamma (12,8) och Delta (12,5) är likvärdiga över treårsperioden 
2012-2014. Däremot steg medelbetyget något på de båda skolorna 2013: Gamma (13,3) 
och Delta (13,0) och sjönk 2014: Gamma (12,4) och Delta (11,7).  
 
Varför sjunker medelbetygen på skolorna Gamma och Delta? 
 
Initialt bör sägas att en medelbetygsförändring över ett år bör analyseras med försiktighet 
men vi ser framskrivningen av de fyra skolorna som illustrativa exempel för att kunna 
diskutera framgångsfaktorer i kemiundervisningen. Vi väljer genom att ta hänsyn till 
medelbetygsförändringen att peka på några möjliga hinder för en framgångsrik 
kemiundervisning. 
 
Gamma är en mindre skola och har 25 % färre elever än Delta men andelen pojkar är större 
på Gamma (ca 60 %). Analysen av statistik mellan kön och betygsresultat ovan talar för att 
skola Gamma därmed skulle ha ett lägre medelbetyg eftersom andelen pojkar är högre på 
Gamma än på Delta. Så är inte fallet. Föräldrarnas utbildningsnivå är jämförbar på de båda 
skolorna, (ca 2) liksom andelen elever med annat modersmål (under 5 %).   
 
Båda skolorna har laborationssalar, men laborationer i halvklass bedrivs endast på Gamma. 
Gammas kemiinstitution beskrivs som bra av lärarna. När klasserna laborerar finns 
dessutom två NO-lärare tillgängliga så att klassen kan delas i halvklass. Deltas 
laborationssalar har utrustning från 1980-talet. Där berättar lärarna om hur kemiämnet har 
förändrats från att ha varit laborativt till att bli mer teoretiskt på grund av att restriktionerna 
kring laborerandet skärpts. Lärarna tycker att det blivit en ökad administration kring 
riskbedömningarna. Samtidigt har man dragit in på antal timmar i kemiämnet, varför alla 
laborationer sker i helklass. Lärarna säger att de inte hinner leta upp, planera och förbereda 
laborationer i tillräcklig utsträckning. Det är omständligt. Lärarna på Delta berättar att 
generellt är förutsättningarna för att kunna laborera sämre än för några år sedan.  
 
Att kemilaborationerna bedrivs i helklass och att timantalet minskat skulle kunna vara en 
förklaring till att medelbetyget sjunker på Delta 12,9 (2012), 13,0 (2013) och 11,7 (2014) i 
högre grad än på Gamma 12,9 (2012), 13,3 (2013) och 12,4 (2014).  
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En annan förklaring, menar lärarna på Delta, kan vara elevernas låga förväntan på ämnet. 
Det finns ganska många förutfattade meningar om kemi, till exempel att det är svårt och 
tråkigt. Det kan vara som de själva skriver att eleverna de möter i årskurs 7 ofta har “ganska 
lite förkunskaper i kemi, de är ganska osäkra och vågar knappt tända en brännare. Detta har 
dock blivit lite bättre de senaste åren när även mellanstadiet fick ämneslärare”. Lärarna på 
Gamma talar om att de kopplar sin kemiundervisning till vardagshändelser och samhälls-
händelser i allmänhet samtidigt som de säger att eleverna tycker det är roligt med kemi.  
 
Lärarna på Delta utformar många arbetsuppgifter på egen hand med utgångspunkt i någon 
samhällsfråga där eleverna ska resonera. Den typen av uppgifter kopplar de till förmågorna 
för att sedan bedöma. När det gäller bedömningen av den laborativa delen bedöms en del 
av laborationen i taget. Ibland bedöms planeringen, ibland utförandet, ibland utvärderingen 
och ibland flera eller alla delar. Skolinspektionen (2014) påpekar att det på Delta finns stor 
variation mellan lärares hantering av betyg och betygsättning. De lärare som deltar i 
föreliggande studie beskriver hur de arbetar tillsammans och att de arbetar med bedömning. 
Lärarna på Gamma säger att eleverna blir lika bedömda på skolan och att man genomför 
gemensamma prov. De menar också att eleverna vet att lärarna bedömer tillsammans och 
att diskussioner förs om betygsnivåer. De använder skriftliga planeringar med definierade 
kunskapskrav. 
 
I lärarnas beskrivning av hur bedömningen genomförs finns en antydan till att bedömningen 
är av mer summativ natur än av formativ. Bedömning för lärande innebär att den formativa 
bedömningen finns med i både planeringsfas, genomförandefas och utvärderingsfas, som 
ett responsverktyg som stöder elevernas lärande. Resonemanget hos lärarna antyder en 
liknande inställning på båda skolorna. Kan ett mer systematiskt arbete med bedömning för 
lärande öka måluppfyllelsen och därmed elevernas betyg?  
 
Båda skolorna är försedda med god kemilärarkompetens. Gamma har tre NO-lärare, varav 
två är behöriga till årskurs 7 och en lärare till årskurs 9. På Delta arbetar två Ma/NO-lärare. 
Tid är avsatt för en lärare med institutionsansvar på Gamma (40 min). Här påpekar man 
också vikten av säkerhetstänkande kring laborationer men på Delta är ingen tid avsatt. 
 
Skolorna har få elever med annat modersmål, men lärarna på Delta talar om ett 
språkutvecklande arbetssätt. Däremot säger lärarna på Delta att eleverna inte läser så 
mycket skönlitteratur som förr. Kan ett språkutvecklande arbetssätt trots allt vara avgörande 
för vissa elevgrupper i skolan även om de inte har annat modersmål än svenska? 
 
Elevinflytande arbetar man med på Gamma men det tar tid. Det är svårt att få in eleverna 
och vad ska eleverna ha inflytande på? Lärarna på Gamma önskar samverkan med andra 
kollegor i denna fråga. 
 
Lärarna på skola Gamma och skola Delta talar om det goda samarbetet mellan kollegorna 
inom de respektive skolorna. De lyfter samarbete kring betyg och bedömning, kring 
lektionsuppgifter samt kring hur man arbetar för att öka elevernas förväntan på kemiämnet. 
Lärarna visar medvetenhet om flera viktiga faktorer för att göra kemiundervisningen 
framgångsrik. Det som skiljer lärarnas möjligheter till framgångsrik kemiundervisning är 
skillnader i undervisningstid samt tillgång till aktuellt material. Finns det ett samband mellan 
att medelbetyget sjunker på skola Delta sjunker i högre grad med att laborationerna där 
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bedrivs i helklass, att undervisningstiden har blivit lägre samt att laborationssalarna är 
utrustade med material från 1980-talet. Vi menar att det är en rimlig förklaring. 
 

Betyg på gymnasiet 
För att söka få svar på frågan: “Vilka är orsakerna till de låga resultaten i ämnet kemi inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad?” tittar vi även på betygsresultaten på 
gymnasiet. En liknande genomgång som tidigare gjorts av betygen på mellanstadiet och 
högstadiet görs nedan på gymnasiets kemibetyg. Först presenteras “Medelbetyg i kemi i 
Kristianstad kommun”. Därefter visas “Betygsfördelning i kemi i Kristianstad kommun jämfört 
med riket” följt av “Samband mellan betyg och andra faktorer” och “Högskoleförberedande 
studier”. 

Medelbetyg i kemi i Kristianstad kommun 
Ämnet kemi läses i Kristianstad för närvarande enbart på naturvetenskapsprogrammet och 
teknikprogrammet vid Österängsgymnasiet. Här har det skett en förändring de senaste tre 
åren, eftersom det bedrevs kemiundervisning vid fem skolor läsåret 2011/2012 och vid två 
skolor läsåret 2012/2013. Samtidigt som antalet skolor som bedriver kemiundervisning har 
minskat, så har antalet elever som läser kemi ökat ganska kraftigt (Kemi 1 med 62 %, 
Kemi 2 med 42 %). 
 
Medelbetyget för Kemi 1 i Kristianstad kommun 2012-2014 uppvisar inte någon stor 
förändring; det har legat kring 14,3-14,4. Medelbetyget i Kemi 2 har ökat från 12,3 till 15,3 
under samma period. Ökningen, som motsvarar ett helt betygssteg i det nya betygs-
systemet, för Kemi 2 är signifikant (p=0,000). 
 

Betygsfördelning i kemi i Kristianstad kommun jämfört med riket 
Betygen i gymnasiet har inte minskat de senaste tre åren, utan tvärtom, åtminstone när det 
gäller Kemi 2. Hur ser det då ut i jämförelse med övriga landet? I figur 12 visas procentuell 
fördelning av betygen i Kemi 1 i Kristianstad respektive Sverige 2014.  
 

 
Figur 12. Procentuell fördelning av betyg i Kemi 1 i Kristianstad (n=149) och  

Sverige (n=19727) 2014 (siffror från Skolverket; Tab14bbfk2014) 
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Diagrammet visar att Kristianstad har en något högre andel elever med icke godkänt betyg i 
kemi och att det delades ut färre höga betyg (A och B), men andelen C var betydligt högre i 
Kristianstad jämfört med hur det såg ut i riket. 
 
I figur 13 visas motsvarande stapeldiagram för Kemi 2. Här ser man att ungdomarna i 
Kristianstad presterar minst lika väl som de gör i resten av riket; Kristianstad kommun ligger 
över riket när det gäller andelen höga betyg (C, B, A) och har lägre andel underkända 
elever. Medelbetyget i riket är 14,6 jämfört med Kristianstads medelvärde på 15,3. 
 

 
Figur 13. Procentuell fördelning av betyg i Kemi 2 i Kristianstad (n=81) och  

Sverige (n=10726) 2014 (siffror från Skolverket; Tab14bbfk2014) 
 

Samband mellan betyg och andra faktorer 

Kemi 1 

Flickor har i medeltal högre betyg (+0,54) än pojkar i Kemi 1 och denna skillnad är signifikant 
(p=0,019). 
 
Man kan se att både matematikbetyg (Matematik 1) och svenskbetyg är kopplat till betyget i 
kemi, så att ett högt betyg i matematik gynnar ett högt betyg i kemi (r=0,69, p=0,000) och att 
elever med ett högt svenskbetyg har ett högre kemibetyg (r=0,56, p=0,000). Sambandet 
mellan kemibetyg och antal månader i Sverige är svagt (r=0,17, p=0,000), vilket tyder på att 
det är svenskkunskaperna i sig som är viktiga för att lyckas med kemistudierna. 
 

Kemi 2 

Betygen i Kemi 2 har som beskrivits ovan ökat de senaste tre åren. Spridningen är dock stor 
och en analys har utförts för att se vilka andra faktorer som hänger samman med 
kemibetyget.  
 
Precis som för Kemi 1 gynnas de elever som är duktiga i matematik (r=0,58, p=0,000) och 
svenska (r=0,45, p=0,000). Antal månader i Sverige har ingen inverkan på kemibetyget 
(r=0,002). Flickorna har högre betyg än pojkarna (+0,59), men skillnaden är inte signifikant 
(p=0,09) vilket tyder på stor spridning inom grupperna. 
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Högskoleförberedande studier 
Ett av syftena med kemiundervisningen på gymnasiet är att förbereda eleverna för 
högskolestudier. Syftet med betygen i Kemi 1 och Kemi 2 på gymnasiet är att spegla vilka 
kemikunskaper eleverna har uppnått. Ett mått på resultat och måluppfyllelse skulle kunna 
vara hur väl studenterna klarar sina högskolestudier. 
 
Enligt Jan-Olle Malm, professor vid Kemicentrum, Lunds universitet och med lång erfarenhet 
av undervisning på civilingenjörsutbildningen i kemiteknik, saknar många studenter ”den 
kemiska verktygslådan” och förmågan att genomföra kemiska beräkningar (personlig 
kommunikation, 20 januari 2015). Därför ägnas en stor andel av tiden i början av 
högskolestudierna i kemi åt att befästa det kemiska språket, begreppsförståelsen, så att de 
kan diskutera med varandra, samt utföra kemiska beräkningar.  
 
Studenternas bristande kunskaper kan peka på att kemiundervisningen på gymnasiet inte 
förbereder eleverna i så stor utsträckning som högskolestudier i kemi kräver. 
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Sammanfattning och förslag på åtgärder 
 
Som inledning till avsnittet där vi sammanfattar studien och ger förslag på åtgärder vill vi 
lyfta ett citat ur Skolverkets skrift Forskning för klassrummet – Vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet i praktiken (2013). Där står att läsa: 
 

Att utveckla sin praktik är centralt för alla som utövar ett professionsyrke. Den amerikanske 
forskaren Andy Hargreaves argumenterar i Teaching in the Knowledge Society: Education in 
the Age of Insecurity att lärare som inte lär sig på annat sätt än genom ”trial and error” i sitt 
eget klassrum är en belastning för sina elever. Det läraren gör i sitt klassrum måste vila på 
systematisk kompetensutveckling och samarbete med kollegor. Hargreaves ser 
professionsutveckling som en individuell skyldighet och en institutionell rättighet. Med detta 
menar han att enskilda lärare har ansvar för att utvecklas i sin profession men även att 
skolsystemet måste vara uppbyggt så att läraren har verkliga möjligheter att utvecklas. 
(Skolverket, 2013, s. 9) 

 
Med citatet vill vi visa pedagogens betydelse för barn och elever, vikten av att pedagogen 
utvecklas och nödvändigheten i att pedagogen får möjlighet därtill. Att både pedagogen och 
skolsystemet har ansvar för att professionsutveckling understöds är även ett viktigt resultat i 
föreliggande studie. 
 
Uppdraget var att kartlägga orsaker till de låga resultaten i ämnet kemi inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen i Kristianstad kommun samt lägga fram förslag på åtgärder för att 
förbättra barns och elevers möjligheter till högre måluppfyllelse i ämnet kemi. 
 
Analysen visar att elevernas betyg i kemi ligger lågt jämfört med betygen i övriga ämnen på 
grundskolan. Däremot ligger elevernas betyg i kemi i Kristianstad kommun på motsvarande 
nivå som elevers betyg i kemi i övriga Sverige. 
 
Vilka är orsakerna till att betygen i kemi ligger lägre än i övriga ämnen? 
 

Orsaker till låga resultat i ämnet kemi 
Ämnet kemi har sina särdrag i förhållande till övriga skolämnen och vi vill lyfta tre områden 
som vi anser är utmärkande för kemiämnet och därmed kan ligga till grund för varför 
betygen är lägre i detta ämne jämfört med andra ämnen. 
 
För det första är kemiämnet ett laborativt ämne. Det kräver tillgång till laborationssalar och 
utrustning, men även tid för förberedelser och efterarbete. Dessutom kräver det att lärare 
har goda kunskaper om olika kemikalier för att kunna riskbedöma laborationer och hantera 
kemikalier så att eleverna kan genomföra laborationer på ett säkert sätt. 
 
För det andra rör sig kemiämnet mellan tre olika nivåer; den makroskopiska nivån som kan 
observeras med de olika sinnena syn, hörsel, lukt, smak och känsel, den submikroskopiska 
nivån som beskriver på partikelnivå vad som händer med molekyler, atomer, joner och till 
och med elektroner när kemiska reaktioner sker, samt den symboliska nivån med kemiska 
beteckningar och reaktionsformler. Lärare växlar ofta snabbt och enkelt mellan dessa tre 
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nivåer, medan elever kan ha svårt att följa med och förstå vilken nivå det handlar om. Detta 
kräver dessutom ett abstrakt tänkande hos eleverna, eftersom mycket av det som sker inte 
kan ses med blotta ögat utan måste kunna föreställas. Detta kräver kunskap i kemididaktik 
hos lärare och ett samspel mellan teori och praktik med demonstrationer, laborationer, bilder 
och animeringar samt ett språkutvecklande arbetssätt. 
 
För det tredje uppfattas kemiämnet som något som är främmande och inte berör elever. 
Detta kräver att kemiundervisningen verklighetsförankras för att beröra eleverna så att de 
kan ta den till sig. Detta kräver att lärare tar fram exempel som visar kemins betydelse för 
individ och samhälle.  
 
Kemilärarna i Kristianstad kommun är engagerade och bedriver en god kemiundervisning, 
men är intresserade av att vidareutveckla och förbättra sin kemiundervisning. De lyfter flera 
faktorer som är viktiga för dem. Dessa och andra faktorer som framkommit i studien 
påverkar barns och elevers möjligheter till högre måluppfyllelse i ämnet kemi. Figur 14 visar 
analysmodellens tre kvalitetsdimensioner. De faktorer som vi menar har starkast påverkan 
på elevers lärande i kemi är framträdande i figuren och lyfts i texten nedan. 
 
 

 
Figur 14. Analysmodellens tre kvalitetsdimensioner struktur, undervisning samt mål och resultat. 

Faktorer som framkommit i studien och som påverkar barns och elevers möjligheter till högre 
måluppfyllelse i ämnet kemi lyfts i sammanfattningen och är därför markerade. 
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Kemilärarna i Kristianstad kommun önskar  
● bättre tillgång till laborationssalar och utrustning 
● möjlighet till undervisning i halvklass 
● konkret och praktisk fortbildning om vad de kan göra i klassrummet med sina elever 
● tips på lämpliga läromedel som är anpassade för elevgruppen och den nya 

läroplanen 
● organiserad samverkan 
● fortbildning i språkutvecklande arbetssätt 

 
Alla dessa önskningar kan förankras i forskning, styrdokument eller omvärldsperspektiv.  
 
Tillgången till fungerande laborationssalar och utrustning är viktig för att kunna bedriva en 
intresseväckande och meningsfull kemiundervisning. Enligt forskning och styrdokument 
finns det framförallt tre syften med kemilaborationer i skolan; öka elevers förståelse för kemi 
(Gruvberg, 2008; Högström et al., 2010), öka elevers intresse för kemi (Almström, 2013; 
Bolte et al., 2013; Broman & Simon, 2014; Högström et al., 2010) samt ge elever laborativa 
färdigheter (Högström et al., 2010; Skolverket, 2011c; 2011d; 2011g). Dessa tre syften 
främjar barns och elevers möjligheter till högre måluppfyllelse i ämnet kemi. En stor andel av 
lärarna, framförallt på mellanstadiet, i Kristianstad kommun lyfter bristen på fungerande 
laborationssal och lättillgänglig utrustning. 
 
Möjlighet till undervisning i halvklass är viktig för att kunna genomföra säkra laborationer. 
Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling är lärare skyldiga att riskbedöma varje 
laboration (AFS 2011:19), och ta hänsyn till bland annat elevgruppens storlek och elevernas 
mognad (Arbetsmiljöverket, 2013). Det finns inget lagstadgat maxantal elever som får 
laborera samtidigt, utan det är upp till varje enskild lärare att bedöma. De flesta lärare är 
dock överens om att de flesta laborationer är för riskfyllda att genomföra i helklass. En stor 
andel av lärarna, framförallt på mellanstadiet, i Kristianstad kommun lyfter bristen på 
möjlighet till laborationer i halvklass. Detta kan leda till att undervisningen blir mer teoretisk, 
vilket minskar elevers möjlighet till högre måluppfyllelse i kemi. 
 
En professionell kemilärare behöver ha både djupa ämneskunskaper i kemi och kunskaper i 
kemididaktik, det vill säga hur kemiundervisningen bör ske för att främja elevers förståelse 
(Mamlok-Naaman et al., 2013). “Med hänsyn till riskerna bör endast behöriga lärare 
undervisa i kemi” (Arbetsmiljöverket, 2013 s. 22). Flera förskollärare och lärare i Kristianstad 
kommun känner att deras kemikunskaper är otillräckliga och att de är osäkra i sin 
kemiundervisning och efterfrågar fortbildning. Även lärare som har ämneskunskapen och är 
behöriga att undervisa i kemi efterfrågar fortbildning. Det är riktad fortbildning med konkreta 
exempel på experiment som kan genomföras med barnen och eleverna i klassrummet och 
som är anpassade efter de olika åldersgrupperna, som efterfrågas. 
 
Läroböcker är viktiga för lärares planering av undervisningen (Nelson, 2006; Oskarsson 
et al., 2009), samtidigt visar en analys av läroböcker i kemi för mellanstadiet ett behov av 
tidsenliga läroböcker som är ”anpassade efter rådande styrdokument samt uppdaterade i 
relation till senare tids forskning och nya rön” (Skolinspektionen, 2011, s. 39). Därför finns 
det ett behov att få tillgång till bra läromedel som är anpassade för elevgruppen och den nya 
läroplanen, vilket lärare på alla stadier i Kristianstad kommun också efterfrågar. 
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Enligt skolförfattningarna ska undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att 
eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet. Lärarna ska 
samverka med varandra i arbetet med att nå utbildningsmålen och för att ge överblick och 
sammanhang. Samverkan bör ske både kollegor emellan på samma stadium och mellan 
stadier för att eleverna ska kunna stödjas i att se helheter. Skolinspektionen pekar på att 
flera skolor brister i samverkan, såväl inom samma ämnesområde, mellan ämnesområden 
som mellan stadieövergångar (2014). Kemilärarna i Kristianstad kommun lyfter starka 
önskemål om organiserad samverkan. Lärare vill samverka med andra kemilärare på 
samma skola och ha pedagogiska diskussioner om metoder och didaktik, och inte bara 
prata om vad som ska köpas in eller andra praktiska eller administrativa frågor som 
ämnestiden oftast används till idag. Lärare vill samverka mellan kemilärare på olika skolor 
men på samma stadium, de vill veta hur kemiundervisningen bedrivs på andra skolor, hur 
andra har löst olika problem. Dessutom önskar lärarna samverkan mellan kemilärare på 
olika stadier. Framförallt betonades, av flera lärare från alla stadier, behovet av organiserad 
samverkan från skolledningen. Det behövs regelbundna tillfällen för samverkan, det räcker 
inte med enstaka tillfällen eller att det ska vara upp till respektive lärare att försöka 
samverka. Lärarna saknar det pedagogiska centret som fanns tidigare, och önskar att det 
återinförs igen med en NO-didaktiker som skulle kunna organisera samverkan mellan skolor 
och stadier. 
 
Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där de ämnesmässiga målen och 
språkfärdighetsmålen är explicita. Undervisningen mot dessa mål är kontextrik, full av rika 
möjligheter till interaktion och innehåller språklig stöttning, skriver Maaike Hajer (2012). Det 
naturvetenskapliga språket är inte alltid så lätt att förstå, vilket innebär att pedagogerna 
måste vara särskilt medvetna om språkets möjligheter och hinder. I kemiämnet är 
ordförståelsen viktig liksom förmåga till abstrakt tänkande. Lärarna i Kristianstad talar om att 
elever, både med annat modersmål än svenska och med svenska som modersmål, behöver 
hjälp att förstå kemispråket. Att förenkla språket genom att förkorta texter eller byta ut 
fackorden stöder inte elevernas språkutveckling. Stödjande är däremot praktisk förankring 
som i ett ämne som kemi kan ske i form av en laboration eller genom att rita (Markic et al., 
2013; Ainsworth et al., 2011). För att språkutveckling i kemiämnet ska kunna ske så krävs 
kontextualisering av stoffet, diskussion kring begrepp och begreppsrelationer och en 
undervisningsorganisation som gör elevernas kunskaper synliga och medger att läraren kan 
ge återkoppling (Hajer, 2012). Pedagogerna uttrycker att de är i behov av lektionsmaterial 
som kan vara stöd i det språkutvecklande arbetet. I skolområden där många elever har 
annat modersmål än svenska önskar lärarna tolkar i ämnet. Men att ha tillgång till 
laborationssalar med möjlighet att laborera är särskilt viktigt. 
 
Med utgångspunkt i vad kemilärarna uttrycker i studien och med stöd av forskning och 
styrdokument anser vi att Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad även behöver 
utveckla följande för att förbättra barns och elevers möjligheter till högre måluppfyllelse i 
ämnet kemi 

● arbetssätt som inkluderar vardagskemi 
● förståelsen för bedömning för lärande 
● strukturer för kollegialt lärande 
● elevers möjlighet till inflytande 
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Forskning visar att elever önskar att kemiundervisningen ska koppla mer till vardagslivet 
(Broman et al., 2011; Broman & Simon, 2014) samt att elever blir mer intresserade av kemi 
och lär sig mer kemi med kontextbaserad kemiundervisning (Broman, 2015; Eilks & 
Hofstein, 2013; King, 2012; Ültay & Çalık, 2012). Syftet med ämnet kemi i grundskolan är att 
utgå från elevernas lust att veta mer om sig själva och omvärlden, och en del av det centrala 
innehållet handlar om kemin i vardagen och samhället där exempel som tas upp är mat, 
kretslopp, bränsle, material i vardagliga föremål, vanliga kemikalier samt livscykelanalys av 
vanliga produkter (Skolverket, 2011b; 2011c). Trots det är det endast några enstaka lärare i 
Kristianstad kommun som nämner att de kopplar sin kemiundervisning till elevernas 
vardagsliv. Genom att förändra sin kemiundervisning och koppla den mer till elevernas 
vardagsliv, skulle högre måluppfyllelse i ämnet kemi kunna uppnås. Även om kemin 
placeras in i en kontext och kopplas till vardagslivet, anser inte elever automatiskt att 
kemiundervisningen är relevant. För att eleverna ska tycka att det är relevant måste det 
påverka elevernas liv på ett positivt sätt (Stuckey et al., 2013). Elever kanske inte är 
intresserade av kretslopp och bränsle bara för att det handlar om kemin i vardagen och 
samhället. Det gäller att hitta mer relevanta kopplingar till elevernas vardagsliv också. 
 
Bedömning för lärande innebär i första hand att lärare ständigt kartlägger och synliggör både 
för sig själv och för eleven var eleven befinner sig i sitt lärande. Undervisningen anpassas 
sedan därefter. Den formativa bedömningens främsta förtjänster är att den är framåtsyftande 
och att den fokuserar på återkopplingen. Kemiämnets karaktär gör att eleverna ofta behöver 
mycket stöd för att kunna lära, vilket pekar på betydelsen av en skicklig lärare som håller 
hög kvalitet på sin undervisning. En framgångsfaktor är arbete utifrån bedömning för 
lärande. Bedömningen förflyttas från elevernas förmågor till undervisningens kvalitet, vilket 
innebär att formativ bedömning flyttar ansvaret för lärandeprocessen till läraren (Balan & 
Jönsson, 2014; Jönsson, 2013; Lundahl, 2014). Många av kemilärarna i studien berättar hur 
de arbetar formativt men resultaten visar att bedömningen ofta är summativ till sin karaktär. 
Den bedömningspraktik som flera brev och fokusgruppsamtal tenderar att uppvisa stöds inte 
av aktuell forskning kring bedömning för lärande. Några kemilärare uttrycker att de skulle 
vilja utveckla kemiundervisningen genom att göra eleverna mer medvetna om sitt lärande 
och vilka förmågor de utvecklar. Detta undervisningsmål stöds av ett formativt arbetssätt så 
för att möjliggöra en förbättring av kemiresultaten bör fokus på hur läraren lägger upp sin 
undervisning synliggöras (Österberg, 2014). Timperley (2013) skriver att när ”en lärare inte 
förstår teorin bakom en strategi fullt ut blir dessa anpassningar /till bedömning för lärande/  
troligtvis oförenliga med den teori som ligger till grund för dem, och därmed mindre effektiva” 
(Timperley, 2013, s. 74). Kommunens pedagoger bör erbjudas en långsiktig 
utbildningsinsats kring bedömning för lärande. 
 
Samverkan i förskola och skola innebär att pedagoger måste samarbeta på olika sätt. 
Samverkan kan också bidra till kollegialt lärande om samarbetstillfällen tas tillvara som ett 
sådant. Med kollegialt lärande menar Skolverket (2013) att kollegor arbetar genomtänkt, 
strukturerat samt problemlösningsfokuserat med utvecklingsarbetet. Väsentlig är också 
återkopplingen som ska vara systematiserad. En utomstående handledare bör stödja och 
leda diskussionerna som fokuserar på en vald gemensam aspekt åt gången. Handledarens 
uppgift är att utmana och föra gruppens samtal framåt. Pedagogerna i studien efterfrågar 
organiserad samverkan kemilärare emellan med externt stöd, men de använder sällan 
begreppet kollegialt lärande i brev och fokussamtal. De gånger de beskriver kollegialt 
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lärande visar de inte att de menar att begreppet är liktydigt med Skolverkets definition. Den 
systematiserade återkopplingen samt betydelsen av en extern handledare är osynligt. 
 
Redan i förskolan ska barn få möjlighet att påverka sin situation genom att utveckla sin 
förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter, ta ansvar för sina egna handlingar samt delta i 
olika former av samarbete och beslutsfattande för att utveckla sin förmåga att förstå och 
handla efter demokratiska principer (Skolverket, 2011d). Lärare ska ”svara för att alla elever 
får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll” (Skolverket, 
2011e, s. 15; 2011f, s. 13). Rektor har ansvar för att ”skolans arbetsformer utvecklas så att 
ett aktivt elevinflytande gynnas” (Skolverket, 2011e, s. 18; 2011f, s. 15). I föreliggande studie 
beskriver flera lärare hur de utgår från elevernas intressen eller frågor i sin kemiundervis-
ning, och hur de försöker möta elevernas individuella behov. Eleverna får vara med och 
planera eller utvärdera undervisningen men samtidigt känner sig lärarna osäkra på vad 
eleverna ska ha inflytande på. Åkerström (2014) visar att 13-19 åriga elever anser att 
kommunikation samt att kunna och tillåtas ta ansvar är viktiga aspekter för att de ska 
uppleva sig delaktiga i skolan. När elever får möjlighet att välja, samt får möjlighet att ta 
ansvar och vara med och bestämma och påverka innehållet i undervisningen ökar deras inre 
motivation (Turner & Paris, 1995). Skolinspektionen (2014) kritiserar i sin tillsyn flera av 
skolorna i Kristianstad för ett bristande elevinflytande. Uppmaningen är att se till att eleverna 
har ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Ett reellt 
och konkret elevinflytande kan innebära att elever i ökad grad får möjlighet att kommunicera 
kring och delta i planering och utvärdering av undervisningen samt får möjlighet att ta ansvar 
för att välja teman och aktiviteter.  
 

Förslag på åtgärder 
Nedan listas förslag på åtgärder inom varje orsakspunkt som diskuterats i avsnittet ovan. 

Tillgång till laborationssalar och utrustning 
• Se till att alla elever på lågstadiet och mellanstadiet har tillgång till sal med material-

lådor och vask, och att alla elever på högstadiet och gymnasiet har tillgång till 
laborationssal med modern utrustning. 

• Tänk på vikten av att mellanstadieelever genomför laborationer i en för dem bekant 
och trygg miljö. Kemilärare med utbildning för högstadiet bör få möjlighet att 
kompetensutvecklas för att anpassa undervisningen till elever i årskurs 6. 

• Se till att det finns en lärare som har ansvar för material och utrustning, så att det som 
behövs finns och fungerar och därmed blir lättillgängligt. Se till att det finns tid till detta. 

 

Möjlighet till undervisning i halvklass 
• Se till att alla elever har möjlighet till laborationer i halvklass. 

 

Konkret och praktisk fortbildning samt tips på lämpliga läromedel 
• Utnyttja kompetensen som finns hos kemilärarna i Kristianstad kommun. Flera av dem 

har erbjudit sig att dela med sig av sina erfarenheter till kollegor på andra skolor. 
• Genomför en riktad fortbildningsdag med tips på lämpliga experiment anpassade efter 

barnen och eleverna på respektive stadium, där förskollärarna respektive lärarna 
själva får möjlighet att genomföra experimenten. 
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• Inför en kontinuerlig fortbildning där förskollärarna och lärarna skulle kunna träffas 
någon gång i månaden under en längre period och få hjälp av en handledare att 
utveckla en tipsbank med enkla experiment som inte kräver så mycket utrustning. De 
träffas, får idéer, går hem och genomför dessa, kommer tillbaka och diskuterar hur det 
har gått. Idéerna sammanställs till en tipsbank där deltagarnas egna idéer också finns 
med. 

• Se till att alla lärare får fortbildning i säkerhetstänkande och riskbedömning.  
 
Se även separat avsnitt ”Förslag på lämplig fortbildning och undervisningsmaterial” nedan. 
 

Strukturer kring organiserad samverkan 
Generellt behövs en organiserad samverkan för att lyfta kemiresultaten i Kristianstad 
kommun.  

• Tillsätt en NO-didaktiker med samordnande funktion som skulle kunna organisera 
samverkan mellan lärare på olika skolor och stadier.  

• Inför organiserad samverkan inom varje skola. Det behövs regelbundna tillfällen för 
samverkan, det räcker inte med enstaka tillfällen eller att det ska vara upp till 
respektive lärare att försöka samverka. Förstelärare i NO eller kemi kan hjälpa till att 
organisera och driva utvecklingen på skolorna. 

 

Fortbildning i språkutvecklande arbetssätt 
• Utöka antalet forskningscirklar i språkutvecklande arbetssätt och låt fler kemilärare 

delta. 
• Använd förstelärare, lektorer eller arbetslagsledare som är utbildade i 

språkutvecklande arbetssätt till att driva ett språkutvecklande arbetssätt på skolorna. 
 

Vardagskemi 
För att utveckla kemiundervisningen och koppla den mer till elevernas vardag behöver 
kemilärarna få tips på hur detta kan göras på ett intresseväckande sätt. 

• Inför diskussionsgrupper där kemilärare kan ge varandra tips och tillsammans planera 
lektioner och områden relaterade till vardagen som känns relevant och berör elever i 
olika åldrar. De kan till exempel inspireras av vad som finns i badrum eller kök, eller 
utgå från aktuella händelser i TV och tidningar, eller hitta kopplingar till olika 
fritidsintressen. 

 
Se även separat avsnitt ”Förslag på lämplig fortbildning och undervisningsmaterial” nedan. 
 

Bedömning för lärande (BFL) 
Ett sociokulturellt perspektiv på lärande förutsätter att både elever och lärare är delaktiga i 
bedömningen. För att kunna arbeta med bedömning för lärande krävs att: 

• strukturer skapas på skolorna som möjliggör för förskollärare och lärare att mötas 
kring nyckelstrategierna i BFL så att lärarna tillsammans kan tydliggöra mål och 
kunskapskrav, synliggöra lärandet, återkoppla, aktivera eleverna som lärresurser för 
varandra samt att aktivera eleven som ägare till sin egen lärprocess. 



Kemiämnet i Kristianstad – Vilka faktorer är viktiga för en framgångsrik undervisning? 

 71 

• lärare har ett ämnesdidaktiskt djup och en medvetenhet om BFL som ett förhållnings-
sätt och inte enbart en metod. Skolledningen kan i medarbetarsamtal använda BFL i 
sitt förhållningssätt till lärarens arbete och lärarens arbete tillsammans med eleverna. 

 

Kollegialt lärande 
För att få långsiktighet, systematik och fokus i det kollegiala lärandet i kemi föreslår vi att 
kemilärare ges möjlighet till 

• auskultation hos varandra med återkoppling och kollegial handledning. 
• learning study där undervisningens innehåll fokuseras. 

Båda åtgärderna förutsätter en systematiserad återkoppling där processerna med fördel leds 
av en extern handledare. 
 

Elevinflytande 
Rektor ansvarar för att skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas. 
Sådana former kan vara: 

• eleverna deltar i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och får välja 
kurser, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande 
och ta ansvar. (Lgr 2011, kap 1; Gy 2011, kap 1). 

 
Flera av åtgärdsförslagen ovan handlar om att kemilärarna ska få möjlighet att träffas 
organiserat och kontinuerligt under en längre period för att utveckla sin kemiundervisning 
och dela med sig till samt lära av varandra, vilket på sikt kan leda till förbättrade möjligheter 
för barn och elever i Kristianstad kommun till högre måluppfyllelse i ämnet kemi. 
 

Förslag på lämplig fortbildning och undervisningsmaterial 
Kreativum i Karlshamn håller i kemifortbildning för pedagoger i förskola, lågstadiet och 
mellanstadiet (http://www.kreativum.se/kemifortbildningar-pa-kreativum/). Utbildningen 
varvar praktik och teori och utgår från draken Berta. Tisdagen den 19 maj 2015 kl 16.00-
19.00 är det dags för nästa tillfälle (http://www.kreativum.se/lararfortbildning/).  
 
Sagoböckerna om drakarna Berta och Gilbert vänder sig till barn och elever från förskolan till 
mellanstadiet (http://www.draknet.nu/index.htm). Till varje saga finns ett experiment som är 
kopplat till vardagskemi och som är lätt att genomföra. 
 
Sveriges Kemiingenjörers kemiteknikpris 2015 gick till Anna Gunnarsson “för sitt arbete att 
med stor entusiasm utbilda lärare i förskola och skola genom att visualisera kemin och på så 
sätt bidra till att tidigt väcka intresset för kemi- och kemiteknik hos barn och ungdomar. Hon 
har skrivit de populära böckerna om Berta Drake med lätta, vardagsanknutna kemi-
experiment för barn. Anna Gunnarsson visar vad pedagogik och entusiasm kan 
åstadkomma och är en fantastisk förebild, inte minst för kemilärare.” 
(http://www.chemsoc.se/page166.aspx)  
 
En annan källa till lämpliga experiment för förskolebarn är boken “Amanda, Lovisa och Tage 
experimenterar” där enkla experiment som kan genomföras med vanlig köksutrustning 
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presenteras (Almström & Martinsson, 2015). Boken lämnar även utrymme för egna 
anteckningar, foton eller teckningar. 
 
Hans Persson och Birgitta Fröberg föreläser om “Kreativ och inspirerande matematik och 
NO F-6” på Yllan Mäss och Konferens i Kristianstad torsdagen den 23 april 2015 kl 16.00-
19.00 (https://www.liber.se/event/Kreativ-och-inspirerande-matematik-och-NO-Kristianstad/).   
 
Hans Persson har tagit fram flera läroböcker i kemi, biologi, fysik och teknik för låg- och 
mellanstadiet (http://www.hanper.se). På hans hemsida finns även flera filmer som visar 
olika experiment. Hans Persson har fått flera pedagogiska priser. 
 
NTA (naturvetenskap och teknik för alla), som tillhandahåller temalådor med laborativt 
material anpassade för klassrummet (http://www.ntaskolutveckling.se). Dessa kan köpas in 
av kommunen och sedan bokas av lärare för att det ska bli ekonomiskt hållbart. De bör dock 
skötas av samordnare i kommunen. 
 
DiNO är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i de naturorienterande ämnena i 
årskurs 1-6. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar och 
bedömningsmatriser 
(http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/kemi/uppgifter-i-dino-
1.230547).  
 
Kemilärarnas Resurscentrum (KRC) är ett nationellt resurscentrum för kemilärare i Sverige, 
som stöder skolans kemiundervisning genom att arrangera kurser, seminarier och work-
shops samt publicera undervisningsmaterial som kan underlätta och fördjupa inlärningen 
hos elever. Exempel på undervisningsmaterial är kompendier med olika teman samt 
laborationer och demonstrationer för olika elevgrupper från lågstadiet till gymnasiet. De 
fortbildar även lärare i “Säkerhet i skolans kemi och NO-undervisning”, som är en 
distanskurs i samarbete med Stockholms universitet. (http://www.krc.su.se)  
 
En annan källa till olika laborationer är Skolkemi som är en satsning av Svante Åberg, 
universitetslektor vid Umeå Universitet. Svenska Kemistsamfundet tilldelade Svante Åberg 
Gunnar Starck-medaljen 2013 för framstående pedagogisk verksamhet på kemins område, 
för sina spännande och vardagsnära experiment tillgängliga på nätet. 
(http://school.chem.umu.se/)  
 
Sektionen för kemiundervisning i Svenska Kemistsamfundet arbetar för att främja intresset 
för kemi som skolämne och vill bidra till att utveckla kemiundervisning genom att arrangera 
fortbildning för kemilärare. (http://www.chemsoc.se/skola-och-kemi.aspx)  
 
Kemikalendern består av tolv filmer med ett tema för varje månad, samt 
undervisningsmaterial med fakta och laborationsinstruktioner anpassade för elever från 
lågstadiet till gymnasiet. Kemikalenderns filmer producerades av Untamed Science i ett 
samarbetsprojekt med Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Molecular 
Frontiers samt Universeum. (http://www.moleclues.org/sv/kemikalendern) Filmerna är 
användbara i kontextbaserad kemiundervisning (Christensson & Sjöström, 2014). Även 
laborationerna i undervisningsmaterialet finns filmade. 
(https://www.youtube.com/user/kemikalendern)  
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“Min egen produkt hemifrån” är ett upplägg där elever får ta med sig en valfri produkt 
hemifrån, som de undersöker en hel termin parallellt med sina växande kemikunskaper 
(Christensson, 2015). Kemin placeras in i ett vardagssammanhang som är relevant för 
eleverna, vilket gör dem mer intresserade av kemi vilket leder till att de lär sig mer kemi. 
Upplägget är flexibelt och kan anpassas till elever på olika stadier. 
(http://www.skolporten.se/app/uploads/2015/03/Undervisning_Larande_2_2015.pdf)  
 
Skolverket har tagit fram ett utvecklingspaket för att stödja lärare i alla skolans ämnen i 
grundskolan att arbeta på ett språkutvecklande sätt. (http://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/sprakutvecklande-
arbetssatt). Där finns bland annat en film med fokus på språk- och kunskapsutvecklande 
arbete i kemi (https://www.youtube.com/watch?v=zdz5kF4D2z8&list=PLoRTp-
jkn2OiwvZ3UCSvMDlV008iCRafA&index=6) 
 
På Pauli gymnasium i Malmö har sju lärare arbetat med språkutvecklande ämnesundervis-
ning i kemi, fysik, matematik och naturkunskap och tagit fram ett kompendium med konkreta 
klassrumsövningar (Almström, Andersson, Erlandsson, Hovenberg, Kouns, Olofsson & 
Törnberg, 2011). Ett konkret exempel ur kompendiet handlar om “Att träna eleverna i olika 
begrepp vid fasövergång”. Först utförs ett relevant katederexperiment och därefter får 
eleverna sitta i mindre grupper och diskutera vad som hänt och förklara för varandra. Varje 
elev kommer med ett förslag. Därefter görs experimentet om och varje elev skriver ner en 
förklaring som lämnas in och kommenteras av läraren. Direkt efter inlämningen diskuterar 
läraren experimentet och relevanta begrepp med eleverna. 
 
Ulf Ellervik har skrivit populärvetenskapliga artiklar i Kemivärlden Biotech med Kemisk 
Tidskrift, som kan användas på gymnasiet. En del av dessa kan laddas ner som pdf. 
(http://www.kemivarldenbiotech.se/intressant-artikel/)  
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Bilaga 1 – Inbjudan till kemilärarna i 
Kristianstad kommun 
 

 

Bilagt'finns'en'inbjudan'till'ett'arrangemang'vilket'utgör'startskottet'för'den'kartläggning'av'
kemiundervisningen'som'förvaltningschefen'beslutat'om. 
' 
För'att'få'ett'kvalitativt'tillräckligt'underlag'för'den'första'fasen'i'kartläggningen'(vilken'alltså'genomförs'

denna'eftermiddag)'ska'varje'skolområde'representeras'av'ca'20'kemilärare. 
Fördelningen'görs'gärna'som'så'att'4B6'förskollärare,'4B6'lågstadielärare,'4B6'mellanstadielärare'och'4B6'
högstadielärare'utses'per'skolområde,'samt'15B20'kemilärare'från'gymnasiet.''Lärarna'ska'undervisa'i'

ämnet'kemi'under'detta'läsår,'men'det'är'inte'nödvändigt'att'de'är'legitimerade'kemilärare.'För'
förskolan'gäller'att'lärarna'arbetar'med'att'utveckla)barnens)förståelse)för)naturvetenskap)och)samband)
i)naturen…)samt)enkla)kemikaliska)processer… 
) 
Har'du'frågor'ang'kartläggningen'eller'13'oktober'kontakta'undertecknad 
' 
Anmälan'enligt'bilagan'senast'3'oktober 
 
Åsa Melkersson |Utvecklingschef 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kristianstads kommun 
291 80 Kristianstad 
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 
Tel 044 13 52 62 | Mobil: 0733 13 52 62 | asa.melkersson@kristianstad.se 
www.kristianstad.se/buf 
' 
' 
) 
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Inbjudan till dig som undervisar i ämnet kemi i 

Kristianstads kommun 
 
 
Måndag 13 oktober kl 14.00-17.00, lokal meddelas direkt till anmälda deltagare 
 
14.00 Föreläsning Ulf Ellervik, prof i organisk kemi vid Lunds Universitet 
15.00 Eftermiddagsfika 
15.30 Hur kan vi tillsammans utveckla undervisningen i kemiämnet? 
Samtliga kemilärares erfarenheter av undervisningen i ämnet är omistliga.  
Medtag dator/ipad/mobil för att skriva in text digitalt.  
 
!
Arrangemanget utgör startskottet för ett arbete som genomförs med syfte att utveckla 
undervisningen i kemiämnet. Arbetet ska utmynna i en rapport, i vilken förslag på fortsatta 
insatser ska ges. Rapporten presenteras i februari 2015. Arbetet genomförs av VIS  
http://www.visvis.se/ på uppdrag av förvaltningschefen.  
 
Under eftermiddagen kommer du som kemilärare dels ges inspiration för din undervisning, 
dels ges möjlighet att framföra dina erfarenheter, tankar och idéer om kemiundervisning. Det 
senare kommer användas för att kunna ta fram ett grundläggande kvalitativt underlag.  
 
Senare i höst kommer några av kemilärarna bjudas in till sk fokusgrupper för ett fördjupat 
resonemang kring kemiundervisningen. 
 
Skolchef beslutar hur anmälan från respektive skolområde ska hanteras. Anmälan med namn, 
förskola/skola och ev allergier, meddelas asa.melkersson@kristianstad.se senas 141003. 
 
Välkommen! 
 
Åsa Melkersson 
Utvecklingschef 
0733-135262 
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Bilaga 2 – Samtalsstruktur 
 
Nedanstående punkter presenteras för deltagarna inför intervjun: 
 
● Syftet med samtalet. Vi är intresserade av att fördjupa informationen i de brev som ni 

skrev till oss den 13 oktober 2014. Frågan löd: Hur ser du på kemiundervisningen på din 
skola? 

● Etiska aspekter. Deltagarna kommer att vara anonyma. Vi arbetar med ljudupptagning 
som stöd för minnet. Vid eventuella citat får de fingerade namn. 

● Det är en öppen intervju där vi eftersträvar ett samtal mellan de som deltar. Deltagarna får 
gärna fylla i och ställa frågor till varandra. Vår uppgift är att leda samtalet och att se till att 
alla kommer till tals. 

● Samtalsformen. En av oss leder samtalet, den andra skriver. Den som skriver är 
uppmärksam på vad som sker i samtalet och ställer följdfrågor vid behov. 
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Bilaga 3 – Medelbetyg i kemi i årskurs 9 på 
skolnivå 
 
Medelbetyg i kemi i årskurs 9 vid olika skolor (avidentifierade) i Kristianstad kommun under 
perioden 2012 till 2014. Antal betyg (n) inom parentes. 
 
Skola Medelbetyg 

(2012) 
Medelbetyg  

(2013) 
Medelbetyg 

(2014) 
Alfa 13,7 (75) 12,7 (93) 13,0 (69) 
Beta 12,3 (68) 10,7 (72) 11,6 (62) 
Gamma 12,8 (51) 13,3 (55) 12,4 (35) 
Delta 12,9 (40) 13,0 (44) 11,7 (50) 
Epsilon 12,0 (10) 9,3 (24) 13,0 (19) 
Zeta 14,3 (62) 13,3 (64) 13,2 (60) 
Eta 12,7 (86) 12,4 (101) 12,2 (119) 
Theta 12,8 (84) 11,7 (83) 11,6 (58) 
Jota 15,0 (19) 13,9 (29) 12,0 (55) 
Kappa 12,7 (43) 13,9 (51) 14,8 (49) 
Lambda 12,4 (27) 12,0 (34) 12,9 (38) 
My 12,7 (54) 11,5 (54) 11,6 (41) 
Ny 12,6 (42) 11,3 (33) 13,0 (47) 
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Bilaga 4 – Resultat från PCA-analys av data från 
årskurs 9 
 
Resultat från PCA-analys av data från årskurs 9, 2012-2014. 
 
Data for the following results were selected according to 
SELECT ( ÅRSKURS = 9) 
 
 
Latent Roots (Eigenvalues) 
 
1       2       3       4     
----------------------------- 
2,379   0,968   0,401   0,252 
 
Component Loadings 
 
            ¦     1        2 
------------+--------------- 
KEMIBETYG   ¦ 0,894    0,115 
SVENSKBETYG ¦ 0,849    0,000 
MATTE       ¦ 0,891    0,162 
MåNADER     ¦ 0,257   -0,964 
 
Variance Explained by Components 
 
1       2     
------------- 
2,379   0,968 
 
Percent of Total Variance Explained 
 
1        2      
--------------- 
59,484   24,210 
 
Resultat från ANOVA, analys av skillnad mellan kön för årskurs 9, 2012-2014. 
 
Dependent Variable ¦ KEMIBETYG 
N                  ¦     2 123 
Multiple R         ¦     0,125 
Squared Multiple R ¦     0,016 
 
Estimates of Effects B = (X'X)-1X'Y 
 
Factor   ¦ Level    KEMIBETYG 
---------+------------------- 
CONSTANT ¦             12,563 
KöN$     ¦ Flicka       0,510 
 
Analysis of Variance 
 
Source ¦ Type III SS      df   Mean Squares   F-Ratio   p-Value 
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-------+------------------------------------------------------- 
KöN$   ¦     550,566       1        550,566    33,613     0,000 
Error  ¦  34 740,844   2 121         16,379                    
 
Durbin-Watson D-Statistic   ¦ 1,930 
First Order Autocorrelation ¦ 0,035 
 
 
Betyg i Kemi 1 och Kemi 2 2012-2014. 
 
Results for AVGåNGSåR = 12,000 
 
                  ¦  KEMI1    KEMI2 
-------------------+---------------- 
N of Cases         ¦     92       75 
Minimum            ¦  0,000    0,000 
Maximum            ¦ 20,000   20,000 
Arithmetic Mean    ¦ 14,348   12,267 
Standard Deviation ¦  4,272    5,712 
 
Results for AVGåNGSåR = 13,000 
 
                  ¦  KEMI1    KEMI2 
-------------------+---------------- 
N of Cases         ¦    108       70 
Minimum            ¦  0,000    0,000 
Maximum            ¦ 20,000   20,000 
Arithmetic Mean    ¦ 14,352   14,500 
Standard Deviation ¦  5,028    5,656 
 
Results for AVGåNGSåR = 14,000 
 
                  ¦  KEMI1    KEMI2 
-------------------+---------------- 
N of Cases         ¦    140       81 
Minimum            ¦  0,000    0,000 
Maximum            ¦ 20,000   20,000 
Arithmetic Mean    ¦ 14,286   15,309 
Standard Deviation ¦  3,462    3,921 
 



Kemiämnet i Kristianstad – Vilka faktorer är viktiga för en framgångsrik undervisning? 

 85 

Bilaga 5 – Betygsfördelning i kemi i årskurs 9 
 
Nedan presenteras betygsfördelningen i kemi i årskurs 9 för fyra skolor med de fingerade 
namnen Alfa, Beta, Gamma och Delta för åren 2012, 2013 samt 2014. 
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