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Abstract 
This study is about pupils’ perception and interest in the chemistry topic and their understanding 
of the content of the lessons. This is made by studying pupils’ understanding and motivation 
based on two lessons in chemistry, a theoretical lesson and a practical lesson. The pupils’ get 
more curious about the subject of chemistry and environment when working with NTA-box. 
Eight pupils divided into two groups with four in each, have been interviewed in this study. The 
pupils in the first group have read a factual text in the science book about red cabbage juice and 
answered some questions about it. The second group have examined the chemical properties of 
some substances with the help of red-cabbage juice. The results from the pupil’s answers has 
shown that motivation of second group was higher, because most pupils thought that laboratory 
work is fun and they have learned a lot from the studies. However, the pupils who have read 
the book have been able to understand the text and explain their answers in a clear way.  
Keywords 
Understanding, motivation, pupils, chemistry, NTA-box.  



 

Sammanfattning 
Denna studie beskriver elevernas uppfattning om, samt intresse för kemiämnet och deras 
förståelse av innehållet i lektionerna. Det sker genom att studera elevers kunskap och 
motivation utifrån två lektioner i kemiämnet, en teoretisk lektion och en praktisk lektion. I 
studien har eleverna delats in i två grupper, en teoretisk grupp och en experimentell grupp, 
fyra elever i varje grupp, totalt åtta elever har intervjuats. Eleverna i första gruppen har läst en 
faktatext i NO boken om rödkålsaft och svarat på några frågor utifrån texten som de har läst. 
Andra gruppen har arbetat utifrån en NTA-låda. Med hjälp av NTA-lådan har eleverna 
undersökt de kemiska egenskaperna hos några ämnen med hjälp av rödkålsaft. De har även 
använt sig av kemipåsar och undersökt de kemiska egenskaperna hos de ämnena som har 
funnits i burkarna. Resultatet har visat att motivationen hos den andra gruppen är större än 
den första, eftersom de flesta eleverna har tyckt att laborationer är intresseväckande och de 
har lärt sig mycket från undersökningarna. Däremot har eleverna i första gruppen som har läst 
i boken kunnat förstå texten och förklarat sina svar på ett tydligare sätt. 
Nyckelord 
Förståelse, motivation, elever, kemi, NTA-lådan.  
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Inledning 
Elevens förståelse är en viktig del i lärandet, det vill säga att hur eleverna uppfattar lektionens 
innehåll är något som läraren bör ta hänsyn till. Lundin (2012) har studerat laborationers roll i 
naturvetenskaplig undervisningen och de förutsägelser som eleverna kan framföra innan 
laborationen. Lundin (2012) har också tagit upp att elevernas förståelse kan öka genom att 
förstå syftet med laborationen eller med undervisningen. Författaren har använt sig av 
följande begrepp ”`nature of science` (NOS)”. Med begreppen lyfter författaren teori och 
forskning i samband med skolexempel, där förståelse för naturvetenskap i samarbete med 
laborationer synliggörs som en fördel för eleverna (Lundin, 2012). Kunskapsutveckling beror 
på flera olika faktorer, där begreppsförståelse är en av de viktiga faktorer som spelar en stor 
roll och påverkar elevernas förståelse. Under kemilektioner används många ord såsom 
hypotes eller förutsägelse och det finns elever som behöver en förklaring till orden för att 
kunna uppfatta lektionen/laborationen. En annan faktor som påverkar elevernas förståelse är 
hur laborationen presenteras. Dessutom är kommunikationen i klassrummet en viktig del i 
elevernas utveckling, som läraren behöver tänka på för att kunna bidra till ett tydligare 
språkspel. Enligt Lundin (2012) har språkspelet en stor betydelse i NO undervisningen, när 
eleverna är införstådda i hur språkspelet fungerar och utifrån det effektivt kan välja det som är 
värt att diskuteras i sammanhanget. Språkspel handlar om användningen av flera ord i olika 
kontexter för att exempelvis förklara ett fenomen närmare (Lundin, 2012). 
 
Motivationen är enligt Hansson (2012) en viktig faktor som hjälper eleverna att kunna 
utveckla sin förståelse för innehållet i undervisningen. Hansson (2012) betonar även vikten av 
världsbilder för eleverna i NO undervisningen. När existentiella frågor gällande elevers 
världsbilder tas upp uppstår ett större intresse hos eleverna menar Hansson (2012). Under 
lektionerna jag deltagit i under mina studier som denna studien bygger på har jag märkt att 
elevernas förståelse ökar när de uppfattar de grundläggande dimensionerna i undervisningen, 
det vill säga vad eleverna ska göra, varför och hur det ska genomföras. När eleverna vet 
varför de ska lära sig exempelvis om syror och baser, vad lektionen ska handla om och hur 
eleverna ska arbeta under lektionen kan de förstå lektionen på ett bättre sätt. Detta stöder 
Lindströms och Pennlerts (2012) arbetsmetod. Den här studien har handlat om att studera 
elevernas förståelse och motivation i klassrummet. Att öka elevens förståelse och intresse för 
kemiämnet är en viktig faktor som bör fokuseras på eftersom detta har en stor inverkan på 
elevernas kunskapsutveckling samt bidrar till en god miljö i klassrummet. Samtidigt kan 
läraren förbättra sina lektioner och strukturera dem på ett sätt som passar elevernas behov och 
förutsättningar. Klasser är olika och har olika behov och för att kunna hjälpa elever på bästa 
sätt ska vi ta hänsyn till deras förståelse och tankar kring vår undervisning.  

Bakgrund 
Förkortningen NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla. För ungefär 20 år sedan 
startade ett samarbete mellan Linköpings kommun, kungliga vetenskapsakademin (KVA) och 
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) som ledde fram till NTA-lådan (NTA skolutveckling). 
Sedan 1997 har NTA-lådor varit ett sätt som har ändrat och utvecklat skolans verksamhet. 
Detta har varit ett nytt sätt som kan öka elevens förståelse i ämnena teknik, kemi, matematik, 
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biologi och fysik. NTA-lådans verksamhet har visat en utveckling för kemiämnet men även 
för andra ämnen. 
 
I USA har det sedan 1960 funnits lådor som innehåller material för undervisning som är 
Sveriges motsvarighet till NTA-lådan enligt Mellander och Svärdh (2015). Den amerikanska 
motsvarigheten till NTA är enligt Mellander och Svärdh (2015) ”Science and Tecknology for 
children (STC)”. Mellander och Svärdh (2015) har jämfört STC program med NTA program 
och funnit att antalet försök som finns i STC är mer än de försök som finns i NTA programet. 
De fann också att NTA brister i stöd för skolledare i jämförelse med STC (Mellander & 
Svärdh 2015).  
 
NTA- lådor är ett viktigt material som både läraren och eleverna kan ha nytta av. I skolor som 
kommit i kontakt med har ett varierat arbetsmaterial och använder NTA regelbundet. Eleverna 
använder materialet som finns i NTA-lådorna och gör försök i sina egna klassrum, det vill 
säga att med hjälp av NTA-lådan experimenterar eleverna med nya arbetsområden. Mellander 
& Svärdh (2015) har utifrån sin forskning uppvisat att eleverna lär sig naturvetenskapliga ord 
och begrepp när de laborerar genom NTA arbetet på mellanstadiet som sedan visat fördelar i 
högre årskurser då eleverna bli mer självgående. Enligt Johansson och Wikman (2012) har 
flera studier visat att undersökning är en viktig del inom naturvetenskapliga ämnen. Från 1960 
talet har skolan i USA fokuserat på undersökningar under lektionen, och från och med 1980 
talet har Storbritannien fokuserat mycket på de experiment som kan öka elevernas förmågor i 
naturvetenskapliga ämnen (Johansson & Wickman, 2012).  

Syfte  
Syftet med studien är att studera elevers förståelse av kemiämnet samt motivationen för ämnet 
vid olika upplägg utav en lektion, vid användning av NTA-låda alternativt en teoretisk lektion.  
 

Frågeställningar 
 

1- Hur påverkas elevernas förståelse och uppfattning av kemiämnet när de arbetar praktisk 
med NTA-lådor jämfört med en teoretisk lektion?  

2- Hur påverkas elevernas motivation vid användning av NTA-lådor respektive vid teore-
tisk lektion? 

Forsknings- och litteraturgenomgång 
Från praktiska försök som eleverna arbetar med kan de lära sig mer om skolämnena, tänka 
självständigt, lära sig mer begrepp, kommunicera och samarbeta med varandra. Det skapar 
och ökar intresset hos eleverna eftersom elever lär sig på olika sätt och enligt läroplanen Lgr 
11 syftar kemiundervisningen till att öka elevernas engagemang för kemi (Skolverket, 2016). 
Alla de kunskaper som eleverna får från kemiundervisning ökar deras förståelse för 
kemivärlden. Det vill säga att genom kemiförsök ökar elevernas förståelse och intresse för 
kemin som finns i vår vardag samt hur kemin kan användas i dagens yrken (NTA Stockholm, 
2019). NTA är ett givande material att använda sig utav i undervisningen och även om alla 
uppdrag i ett tema inte passar alla elevgrupper så finns det en möjlighet för läraren att anpassa 
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utifrån sin elevgrupp och dess nivå, det vill säga att läraren bör utgå från elevernas behov för 
att kunna stödja/hjälpa dem. Elevernas förståelse ökar också när de arbetar i grupper. I 
samband med laborationerna sker diskussioner mellan eleverna vilket ökar deras förståelse för 
kemi. Enligt Sund (2016) som forskat om laborations roll, skriver i sin artikel att ”syftet med 
laborationer är att elever ska utveckla sin förståelse för naturvetenskap och vetenskapliga 
processen, men också att de ska lära sig grunderna för praktiskt arbete i laboratorium” (Sund, 
2016). Laborationer har en påverkan på elevernas förståelse och ett praktiskt arbete kan 
påverka bedömningen enormt mycket. Boesdorfer och Livermore (2018) forskning har 
uppvisat samma resultat, det vill säga att ett konkret material med tydliga mål gynnar 
elevernas lärande och motivation.  
 
Säljö (2012) förklarar vikten av ”learning by doing” och att lektionerna är en kombination av 
två delar: teoridelen och den praktiska delen. Det med fördel för eleverna som lär sig att vara 
både fysisk- och psykisk aktiva i undervisningen. I boken Lärande skola bildning har Säljö 
(2012) också förklarat Deweys koncept. Dewey menar att med hjälp av exempelvis 
experiment som görs kan eleverna tillägna sig kunskaper enklare. Säljö (2012) har förklarat 
vidare vikten av ”learning by doing”, att det kan hjälpa elever med särskilda behov som 
vanligtvis lär sig teori enklare i kombination med praktiska uppgifter.  
 
Gunnarsson (2012) tar boken Skola och naturvetenskap upp vikten av ”learning by doing” 
som metod. Där förklarar hen att eleven behöver både läsa och undersöka för att se med sina 
egna ögon, att uppleva laborationen som eleven läser om i kemiboken. En laboration som 
eleverna gör består av flera steg som läraren går igenom i undervisningen. Stegen påverkar 
elevernas förståelse för undervisningen (Gunnarsson, 2012). De instruktioner som läraren ger 
eleverna ökar elevernas förståelse för kemin och fördjupar deras kunskap i de olika materialen 
som används i laborationen samt arbetsgången och hur eleverna dokumenterar resultat. 
Instruktionsdelen har en stor betydelse i laborationen, utifrån den kan eleverna få en förståelse 
kring hur man pratar kring laborationen och dess begrepp (Gunnarsson, 2012).    
  
Gunnarsson (2012) har förklarat i kapitlet ”några klassrumsinteraktioner” om Deweys åsikt 
gällande utvecklingsgången, det vill säga de delarna som påverkar lärandeprocessen eller 
elevernas förståelse för lektionen, exempelvis vilka problem som kan uppstå samt vilka 
lösningar som kan finnas (Gunnarsson, 2012). Kommunikationen mellan läraren och eleverna 
är också betydelsefull och hjälper eleverna att förstå innehållet tydligare. Dessutom kan 
samtal mellan elev och lärare vara en bra metod för att öka förståelsen hos eleven 
(Gunnarsson, 2012).  
 
Elevernas förståelse för ämnet kemi påverkas av flera förutsättningar, alla elever är olika och 
förstår på olika sätt och lär sig bäst med olika metoder. Med hjälp av ”tydliga och förklarande 
bilder har kognitiv inverkan både på vårt minne och på uppfattning och förståelse” 
(Häggström & Örtegren 2017, s.12). Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) nämner 
liknande resonemang i boken Att förstå barns tankar om de olika faktorer som hjälper läraren 
att uppfatta elevernas idéer. Författarna har tagit upp vikten av kommunikation och att ge 
eleven tid och utrymme för att kunna tänka och uttrycka sig. Författarna har vidare förklarat 
vikten av samtalsteknik och de frågorna som läraren ställer till eleverna. Med hjälp av 
frågorna som läraren ställer kan eleven finna ett stöd i hur hen ska uttrycka sig på ett bättre 
sätt (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012).  
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I boken Undervisa för att lära har Newton (2003) berättat om en forskning som har visat att 
motivationen hos barnen kan påverka deras resultat i ämnena, det vill säga att eleverna som är 
aktiva i undervisningens alla delar uppnår högre resultat än godkänd. Utifrån Boesdorfer och 
Livermore (2018) forskning framkommer det att laborativt arbete i kemi där eleverna arbetar 
med konkret material uppvisar en större motivation till lärande.    
 
Forskning har visat att elevernas förståelse kan påverkas av flera olika utgångspunkter, det vill 
säga att till exempel genom learning study. Learning study är en metod som bidrar till elevers 
kunskapsutveckling genom att läraren utvecklar sin undervisning. Elevernas förståelse av 
naturvetenskapliga ämnen påverkas av lärarens undervisning samt på vilket sätt läraren 
introducerar eller arbetar med innehållet i ämnet (Skolverket, 2012). Learning study handlar 
om hur pedagoger tillsammans kan utvärdera sin undervisning på ett sätt som hjälper eleverna 
att förstå lektionen bättre. Med hjälp av lektionsutvärderingen kan eleverna uttrycka sina 
idéer, svårigheter, med mera som hjälper läraren för att kunna utveckla eller ändra i sin 
undervisning på ett sätt som passar alla barnen (Skolverket, 2012). Enligt Skolverket (2016) 
står det att eleverna ska vara delaktiga i undervisningen genom att de informeras om vad som 
krävs av dem samt att deras åsikter ska tas hänsyn till för att utveckla undervisningen samt 
elevernas engagemang vilket stöder learning study som en bra metod. 
 
Hult (2000) har beskrivit i sin rapport vikten av laborationer och hur laborationer kan öka 
elevernas intresse. Laborationen är en del som kompletterar lektionen och utvecklar elevens 
uppfattning av en faktatext som eleverna läser i klassrummet. Hult (2000) menar att 
laborationen är en kombination av teori och utförande med hjälp utav material av vikt för 
laborationen. Det är viktig att tänka på upplägget av undervisning men det är också viktig att 
tänka på elevernas förståelse, hur de kan komma att uppfatta innehållet i en laboration eller en 
teorilektion. Eleverna förstår på olika sätt och därför är det viktigt att fundera på elevernas 
uppfattningar och idéer redan innan. Enligt Hult (2000) skapas en förståelse för vetenskapligt 
arbete och begrepp genom laboration. I boken Naturvetenskapliga experiment för yngre barn 
har Lagerholm (2009) skrivit om vikten av att ha en tanke redan innan kring experimenten 
och vikten av begrepp förståelse. Ett exempel på ett experiment är att undersöka luften där 
förståelse ökar genom att förstå begreppen. Lagerholm (2009) har berättat vidare om vikten 
av lärarens roll i klassrummet eftersom läraren påverkar klimatet i klassrummet. 
 
För att kunna förstå elevernas åsikter och kunna hjälpa dem att utvecklas krävs det att lärare 
utgår från elevernas förkunskaper samt tar del av deras tankar och intresse (Dimenäs, 2007). 
På det här sättet ökas elevens förståelse för lektionen och motivationen ökar också. Elevens 
förståelse och motivation är två delar som hänger ihop. När eleven får en förståelse för 
kemiämnet ökar elevens motivation och med ökad motivation utvecklas elevernas tankar och 
kunskaper (Hattie, 2012). 
 
Sjöström (2012) har förklarat i en rapport vikten av begreppsförståelse i kemiämnet, det vill 
säga att lärarens kunskaper kring kemi både från experiment och kemi i vardagen blir 
betydelsefull för undervisningen. Lärarens kunskap spelar en stor roll, då undervisningen ökar 
elevers förståelse för de begrepp som de läser i kemiboken om läraren själv kan förklara på 
olika sätt för att få eleverna att förstå, utifrån det kan deras motivation för ämnet öka. 
Vikström (2015) har visat i sin forskning vikten av variationsteorin i undervisningen, det vill 
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säga att variationen kan bidra till att öka pedagogens medvetenhet på hur hon/han kan öka 
elevers förståelse för lektionsinnehållet genom en varierad undervisning. 
 
Hultman, Schoultz och Lindkvist (2002) har berättat i sin rapport om elevernas intresse för 
naturvetenskapliga ämnen har stegrat snabbt på senare år även fast eleverna upplever 
svårigheter att lära sig naturvetenskapliga begrepp samt att använda tidigare erfarenheter i nya 
situationer. 

Teoretiska utgångspunkter  
”Learning by doing” är ett uttryck om det praktiska arbetet i klassrummet, laborationen är en 
viktig del som eleverna lär känna nya material med, känna till nya begrepp, undersöka och 
veta mer om ämnens egenskaper. Med det praktiska arbetet kan eleven förstå på ett bättre sätt, 
samtidigt kan det fungera som en anpassning som läraren använder i sin undervisning och 
påverkar lärandet på ett positivt sätt. Eleverna med olika behov kan också förstå innehållet i 
undervisningen på ett lättare och bättre sätt med hjälp av undersökningar som görs under 
lektionen med tydliga instruktioner och mål (Gunnarsson, 2012).  
 
Enligt Gunnarsson (2012) är kombinationen av teori- och praktisk lektion en viktig del för 
lärandet, där elevens uppfattning av lektionens innehåll förstärks genom två olika typer av 
undervisning. Elevernas förståelse och åsikter är viktiga delar som hjälper läraren att utveckla 
sitt undervisningssätt på ett sätt som passar alla elever. Elevens förståelse utvecklas genom 
läraren som svarar på elevernas frågor och funderingar under lektionen, samtidigt genom att 
förenkla innehållet i undervisningen när det behövs. Det kan ske genom att dela ut till 
exempel instruktioner i skrift eller att använda sig av bilder som förklarar hur eleven ska 
genomföra laborationen. 
 
Reflektioner som görs utav undervisningen utav exempelvis den undervisande läraren och i 
samspel med eleverna spelar en stor roll och ökar elevernas delaktighet i undervisningen 
(Skolverket, 2012). När eleverna får uppge sina funderingar och åsikter kring undervisningen 
ökar förståelsen. Det skapar ett intresse hos eleverna eftersom när eleverna får medverka i 
utvärderingen blir det lättare för eleverna att förstå vilka kunskaper de ska kunna och vilka 
mål de behöver nå eller har redan nått. 
 
Vikström (2015) har visat i sin forskning att variationsteori är viktigt i undervisningen. 
Undervisningen bör varieras då det kan påverka elevernas förståelse på ett positivt sätt och 
öka deras kunskapsutveckling. Hultman, Schoultz och Lindkvist (2002) har fokuserat på 
vikten av elevernas lärande. De har uppvisat att elevernas motivation för naturvetenskap har 
ökat genom att använda NTA-lådor. Begrepps förståelse var en del som Sjöström (2012) har 
lyft i sin forskning. Enligt Sjöström (2012) så ska läraren ha goda kunskaper när det gäller de 
kemiska begrepp för att det påverkar elevernas förståelse och ökar deras motivation i själva 
ämnet när läraren kan förklara på flera olika sätt.  

Metodologisk ansats och val av metod 
Informationsbrevet (se bilaga 2) har skrivits ut och delats ut till alla elever i en årskurs 4. 
Eleverna hade ungefär en vecka på sig för att besvara om de vill delta eller inte delta. Från 
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klassen var det åtta frivilliga elever som har deltagit i intervjun, fyra pojkar och fyra flickor 
som deltagit i studien för att ta reda på deras uppfattningar och tankar kring en kemilektion  
 
Eleverna och vårdnadshavare har informerats om att bandspelare ska användas för att spela in 
intervjuerna. Att spela in elevernas röster har flera viktiga fördelar såsom att du som intervjuar 
kan säkerställa att all viktig information kommer med i studien samt att reliabiliteten gäller 
(Dimenäs et al., 2016). Varje intervju har tagit ungefär mellan sju och nio minuter. Elevernas 
svar och förklaringar har transkriberats efter intervjun. Alla intervjuer har skett i klassrummet 
eller grupprummet som ligger i anslutning till klassrummet under lunchraster.  
 
Eleverna i gruppen som gjort laborationer har använts sig av en kemipåse (se bilaga 1) som 
NTA-lådan Kemiförsök bygger på. Kemipåsen innehåller fem burkar, fem skedar, tandpetare, 
droppflaska med rödkålsaft, skyddsbricka, hushållspapper, förstoringsglas, skyddsglasögon 
och testbricka (se bilaga 1). Tydliga instruktioner av läraren underlättar förståelse av svåra 
begrepp som eleverna kan ha svårigheter med vilket underlättar för eleverna att förstå 
lektionssyftet. Eftersom eleverna har olika behov finns det två typer av instruktioner till varje 
kemiförsök i NTA-lådan som eleverna arbetar med. Första instruktionspappret innehåller 
tydliga punkter i skrift som hjälper eleverna att genomföra laborationen. Det andra 
instruktionspappret innehåller nästan samma punkter men instruktionerna är formulerade på 
ett enklare sätt samt med bild stöd. 
 
Två lektionstillfällen som har handlat om rödkålsaften som en indikator har genomförts. I 
första lektionstillfället har hälften av klassen läst i NO boken om indikatorer, rödkålsaften 
samt pH-värde och sedan har eleverna svarat på några uppgifter utifrån de sidor som de har 
läst i boken. Efter undervisningen har fyra elever intervjuats utifrån den teoretiska lektionen 
(se bilaga 3). Under andra lektionstillfället har hälften av klassen laborerat och undersökt de 
kemiska egenskaperna hos fem ämnen som finns i fem burkar i kemipåsen med hjälp av 
rödkålsaften (se bilaga 4). Efter lektionen har fyra elever intervjuats utifrån den praktiska 
lektionen (se bilaga 4). 
 
I studien används intervjumetoden som ett sätt för att få veta mer om elevernas uppfattning 
om exempelvis syror, baser och indikator. Intervjun är viktig metod som med fördel används 
för att samtala med eleverna på ett enkelt och avslappnat sätt (Dimenäs et al., 2016). I boken 
Den kvalitativa forskningsintervjun har Brinkmann och Kvale (2014) beskrivit 
intervjumetoden som ett samtal som har ett tydligt syfte och struktur. Vidare har de menat att 
intervjun handlar om ett utbyte av tankar mellan intervjuaren och den intervjuade. Med hjälp 
av intervjuer kan eleven uttrycka sina tankar, eleverna chans att visa sina kunskaper och 
uppfattningar kring området (Brinkmann & Kvale 2014).  
 
Frågorna som ställs i de kvalitativa intervjuerna ska vara lika för alla elever, enligt Trost 
(2010) står det att reliabilitet handlar om att göra allt på samma sätt, det vill säga samma 
frågor ska ställas samt på samma sätt till alla elever och inte ändras under studiens gång. 
Reliabilitet består av fyra viktiga delar som intervjuaren ska tänka på, det ska ställas samma 
frågor till eleverna, det ska finnas svaranteckningar, tredje komponenten handlar om sättet att 
anteckna svaren ska vara likvärdig och fjärde komponent handlar om tidsperspektivet.  Det 
inspelade materialet skrevs av ordagrant för att reliabiliteten och validiteten ska gälla 
(Brinkmann & Kvale, 2014). Konstans handlar om tidsperspektiv i intervjun och att det skiljer 
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sig mellan intervjuer och studier, det på grund av att det kan ske förändringar beroende på 
intervjuarens intresse (Trost, 2010). 
 
Det finns flera viktiga steg att tänka på i intervjuer. Innan intervjun börjar ska den som 
intervjuar ha ett tydligt syfte med intervjun, vad intervjun kommer att handla om och vad den 
som intervjuar vill ta reda på utifrån intervjun (Dimenäs et al., 2016). Den som intervjuar ska 
förbereda sig med att formulera frågor till intervjun och besvara frågorna utifrån sin egen 
uppfattning. Dimenäs et al. (2016) påtalar också vikten av använda god forskningssed i 
samband med intervjuerna. Det betyder att eleverna deltar på frivillig basis och kan därmed 
välja om de vill delta eller inte delta i intervjun, vårdnadshavare ska också ge sitt 
godkännande och eleverna ska kunna avbryta samtalet när de vill. 
 
Studiens intervjuplanering började med att bestämma hur många minuter intervjuerna skulle 
ta och hur många frågor som skulle ställas i intervjun. I informationsbrevet finns syftet med 
studien med och mer detaljer om arbetsområdet som eleverna ska arbeta med på lektionerna. 
Kemiförsök är temat som eleverna har arbetat med under vårterminen, utifrån det har det 
genomförts två typer av undervisning utifrån ett arbetsområde i NTA- lådans tema. 
 
I studien har uppföljningsfrågor använts under intervjun, frågor som hjälper eleverna att 
kunna besvara frågorna, utveckla sina svar och kommunicera på ett bättre sätt (bilaga 3 och 
4). Dimenäs et al. (2016) har gett några exempel på uppföljningsfrågor såsom ”hur menar du 
då?”, ”kan du förklara?” och ”berätta mer” (Dimenäs et al., 2016, s.52). I ett annat kapitel i 
boken Lära till lärare har Dimenäs et al. (2016) talat om reliabilitet och validitet, det vill säga 
att författaren har förklarat hur studiens resultat kan vara giltiga. Reliabilitet giltighet beror på 
tydligheten i arbetets struktur och hur intervju och analys genomförts under studiens gång 
(Dimenäs et al., 2016).  
 
Enligt Dimenäs et al. (2016) är det viktigt att forskaren använder sig av några exempel på vad 
eleverna har svarat i intervjun, det tydliggör för läsaren studiens innehåll och syftet med 
undersökningen. Det är viktig att tänka på antal citat, längden på citat och välja citat utifrån 
alla deltagande elever i den mån som är möjligt (Dimenäs et al., 2016). 
 
Det transkriberade materialet lästes igenom för att urskilja i elevernas svar när de uppvisar 
förståelse eller motivation för arbetet som görs i undervisningen då studiens frågeställningar 
baseras på de två begreppen.  
Det gjordes med hjälp av en skala mellan 0–5 som fylldes i av mig som intervjuare i samband 
med att intervjuerna transkriberades (Tabell 1).  
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Tabell 1. Bedömning av elevernas svar vad gäller förståelse och motivation 
Elevens svar 

Skala  Förståelse  Motivation  
0 Eleven kan inte förklara begreppet/ger 

helt fel svar. 
Eleven är helt ointresserad och svarar 
inte på frågorna. 

1 Eleven är på väg att delvis kunna 
förklara begreppet. 

Eleven svarar delvis på frågorna, men 
visar inget intresse. 

2 Eleven kan delvis förklara begreppet. Eleven svarar på frågor men visar inget 
intresse. 

3 Eleven kan förklara begreppet och ge 
ett exempel. 

Eleven svarar på frågor och visar delvis 
intresse. 

4 Eleven kan förklara begreppet tydligt 
och ge exempel. 

Eleven svarar på frågor och visar ett 
allmänt intresse. 

5 Eleven kan förklara begreppet tydligt 
och med utvecklat exempel. 

Eleven svarar på frågor och visar stort 
intresse. 

 
Elevernas svar har jämförts med varandra utifrån skalan för varje fråga. Ett medelvärde har 
sedan beräknats utifrån alla svar på frågorna för vardera elev och redovisats i ett diagram, det 
vill säga ett diagram för vardera grupp (se diagram 1 och diagram 2). Citat som valts ut för att 
visas i studien har korrigerats grammatisk för förståelsens skull. Eleverna i de två olika 
grupperna svarar på fem frågor som har en grund i att tydliggöra elevernas förståelse och 
motivation till undervisningen.     

Resultat  
Utifrån intervjuer som har gjorts har eleverna kunnat uttrycka sina uppfattningar samt åsikter 
kring två olika lektionstyper, en teoretisk samt en praktisk lektion.  
 

Den teoretiska lektionen 
Elevernas intervjuresultat har visat att gruppen som har läst i kemiboken, Boken om fysik och 
kemi, kunde svara med långa och tydliga meningar med hjälp av boken som stöd. Svaren från 
elev 1 tyder på att han har förstått innehållet i det aktuella avsnittet. 

”En indikator är ett ämne som kan visa om ett ämne är surt eller basiskt 
och till vilken surhetsgrad med hjälp av en indikator. En indikator kan visa 
olika färger beroende på om ämnet är surt eller basiskt.” (elev 1) 

”Saltsyra är en syra och tvål är ett basiskt ämne samt att när ämnet späds 
ut med vatten eller med någonting basiskt så blir ämnet mindre surt.” (elev 
1) 

Eleven förklarar begreppen tydligt och utvecklar sina svar med exempel flertalet gånger på 
alla frågorna och bedöms därför ha uppnått fem på skalan gällande förståelse. Vidare i 
intervjun ställs frågor om hur eleven upplevt den teoretiska lektionen. Elev 1 ser tillbaka på 
tidigare lektioner när de arbetat laborativt istället för teori. Elevens svar visar på att han anser 
att han lär sig bättre när han kan se med egna ögon istället för att läsa i en bok som denna 
teoretiska lektion har byggts på. Eleven visar god förståelse för syror och baser och 
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motivationen ökar delvis då eleven har förståelsen för det han läst. Eftersom eleven har 
laborerat tidigare med andra uppdrag i temat kemiförsök så upplever han att en laboration är 
ett bättre sätt som hjälper honom att förstå ämnet på ett tydligare sätt.  

”Jag föredrar att laborera då jag kan se vad som kommer att hända” (elev 
1) 

Elev 1 deltar i diskussionen och under vissa tillfällen visar eleven tecken på intresse och 
hamnar därför han på 2,5 på skalan gällande motivation (se diagram 1).  
Elev 2 (flicka) svar har också visat att hon har förståelse av texten som hon har läst i boken 
och förstått begreppen relativt bra då hon har läst om syror och baser.  

” En indikator kan hjälpa oss för att ta reda på om ett ämne är surt eller 
basiskt, vinäger är ett exempel på en syra och bakpulver är ett exempel på 
ett basiskt ämne.” (elev 2) 

”…om det är högre än sju då är ämnet basiskt och om det är lägre än sju 
då är ämnet surt.” (elev 2) 

Elev 2 fortsatte att utveckla sitt svar med förtydligande om hur PH-skalan kan påverkas. 

” …genom att blanda det sura ämnet med vatten eller med ett basiskt ämne 
så görs ämnet mindre surt.” (elev 2) 

Elev 2 svar visar på tydliga förklaringar av begreppen som hon vidare utvecklar med exempel 
vilket gör att hon uppnår fem på skalan gällande förståelse. Vid frågan om eleven föredrar 
teori eller laboration så tycker elev 2 att en laboration skulle kunna hjälpa henne att förstå 
syror och basers egenskaper bättre, däremot har elevens svar visat på en bra förståelse för 
syror och baser. Däremot visar elev 2 en större motivation för den teoretiska lektionens 
upplägg i jämförelse med elev 1 och når därför i genomsnitt 3 vad gäller motivation (se 
diagram 1). 
Elev 3 (flicka) uppvisar en del svårigheter när det gäller förståelse av texten och de begrepp 
som förekommer vilket också resulterar i elevens motivation (se diagram 1). 

”...ättika är ett surt ämne medan bakpulver är ett basiskt ämne.” (elev 3) 

 Det var inte lätt för elev 3 att förklara vad som menas med en indikator och pH skala utifrån 
sidorna i boken. Eleven kan bara delvis ge svar på vad som menas med begreppen, därför 
hamnar eleven på två på skalan gällande förståelse. Eleven har berättat att: 

”…genom att blanda det sura ämnet med ett basiskt blir ämnet mindre 
surt.” (elev 3)  

Eleven tycker att genom att läsa i boken samt laborera kan hon förstå innehållet i lektionen på 
ett enklare sätt. Elev 3 tycker också att laborationer kan öka förståelse för kemiämnet samt 
öka intresset. Elevens svar har visat att hon har svårt att förstå innehållet i kemiboken och är 
därför mindre motiverad för teorilektionen i jämförelse med övriga elever. Eleven deltar 
delvis i diskussionen och är på väg att visa intresse vid tillfällen när hon besvarar några av 
frågorna och når därför ett och ett halvt på skalan gällande motivation (se diagram 1). 
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”…genom att läsa en text och laborera kan jag förstå lektionen bättre.” 
(elev 3) 

Elev 4 (pojke) uppvisar samma svårigheter som elev 3 när det kommer till begreppsförståelse 
(se diagram 1). Eleven berättar om pH-skalan på ett enkelt sätt och uppvisar förståelse för 
skalan. 

”...om pH-värdet är sju då ämnet är neutralt, basiskt om pH-värdet är 
högre än sju och om pH-värdet är lägre än sju är ämnet surt.” (elev 4) 

Elev 4 hade svårt att förklara vad ordet indikator innebär. Eleven har gett ett exempel på ett 
surt och ett basiskt ämne och har bra förståelse för hur han kan gör ämnet mindre surt, har 
berättat om de två metoderna som han läst om i boken.  

”…vet inte riktigt vad en indikator betyder.” (elev 4)  

Elevens svar har visat att han har en ganska bra förståelse för syror och baser men att han har 
haft svårt att beskriva några begrepp. Elev 4 kan bara delvis ge svar på vad som menas med 
begreppen därav och hamnar därför på 2 på skalan gällande förståelse.  
Eleven har förklarat att en kombination av en teoretisk lektion och en laboration skulle hjälpa 
honom att förstå innehållet och att det kan öka intresset för lektionen.   

”…tycker att laborationen är också bra då kan jag testa och se vad som 
händer.” (elev 4)    

Eleven var aktiv i intervjun och visade delvis intresse därför hamnade eleven på tre på skalan 
gällande motivation. 
 
 

Teoretiska lektionen-grupp 1  
                   

                                                      
Diagram 1. Elevers förståelse och motivation för teoretisk lektion. Medelvärden av svar på 
frågorna som finns i Bilaga 3 
 
Elev 1 och elev 2 har svarat tydligt och använt sig av kemibegrepp när de har svarat på 
frågorna som har förekommit i intervjun. Elev 1 och elev 2 har en god förståelse för den 



 

11 
 

teoretiska lektionen, men de är mindre motiverade. Elev 3 och elev 4 hade mindre förståelse 
jämfört med de övriga eleverna, däremot visar elev 4 likvärdig motivation som elev 2.  
 

Den praktiska lektionen 
Gruppen som har laborerat har kunnat svara på frågorna men med korta svar och svarat 
utifrån resultat på laborationen. Resultatet har också visat att elevernas intresse och 
motivation har varit större jämfört med den första gruppen som har haft en teoretisk lektion,  
Under intervjun har elev 5 (flicka) berättat om laborationen som hon har gjort. Hon sa att: 

 ”rödkålsaften har använts som en indikator för att ta reda på om ämnena 
är sura eller basiska.” (elev 5) 

Elev 5 har berättat att hon har fått olika färger och att det beror på ämnet som finns i burkarna, 
vissa har blivit lila, ljusblå och blå. Enligt elev 5 handlar pH värdet om surhet, basiskt och 
neutralt.  

 ”Om ett ämne har pH 7 då är ämnet neutralt, om pH är lägre än sju så är 
det surt och om pH är högre än sju så är det basiskt.” (elev 5) 

Då elev 5 förklarar tydligt med flertalet exempel och påbörjar att delvis utveckla sina 
resonemang uppnår hon fyra och ett halvt på skalan gällande förståelse (se diagram 2).    
Elev 5 har tyckt att från laborationen kan hon förstå innehållet i undervisningen tydligare och 
hennes intresse har ökat och vill gärna fortsätta laborera för att ta reda på de okända ämnenas 
egenskaper.  

”…rödkålsaften är en indikator och hjälper oss för att veta om ämnet är 
surt eller basiskt” (elev 5) 

Elev 5 har visat störst motivation utav eleverna och även hög förståelse för de kemiska 
begreppen och uppnår därför fem på skalan gällande motivation (se diagram 2). 

”…det är jättekul att laborera och det är mycket tydligare.” (elev 5) 

Elev 6 (pojke) har laborerat och använt sig av rödkålsaften som en indikator för att ta reda på 
om ämnet är surt eller basiskt. Elev 6 har sagt att:  

”med hjälp av indikator kan jag titta på sura och basiska ämnen.” (elev 6) 

Eleven har berättat vidare om att genom att läsa i kemiboken kan han ta reda på mer fakta 
samt använda det i att diskutera med sina klasskamrater. 

”…kan läsa i textboken för att veta mer om ämnet och det blir lättare att 
förstå när jag diskuterar med mina vänner.” (elev 6) 

Elev 6 har föredragit laborationen framför den teoretiska lektionen. 

”Det är roligt att experimentera, samtidigt tycker jag att det kan vara kul 
att läsa i en bok också.” (elev 6) 

Elev 6 uppvisar samma förståelse för de kemiska begreppen som elev 5 och uppnår också fyra 
och ett halvt på skalan gällande förståelse. Samtidigt visar elev 6 på en mindre motivation än 
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elev 5 genom att han visar ett allmänt intresse och bara delvis en vilja att fortsätta och hamnar 
därför på fyra och ett havt på skalan (se diagram 2).  
Elev 7 (flicka) berättar att hon har fått olika färger i laborationen och att det beror på själva 
pulvret som finns i burkarna, om ämnet är surt eller basiskt. Eleven har berättat om pH värdet 
och förklarat skalan på ett tydligt sätt.  

”…med hjälp av pH-skalan kan vi veta om hur ämnet är, alltså surt, 
neutralt eller basiskt.” (elev 7) 

Elev 7 förklarar begreppen med exempel och är på väg att uppnå en tydlighet i sina 
resonemang och hamnar därför på tre och ett halvt på skalan gällande förståelse (se diagram 
2). Utifrån en laboration kan eleven förstå bättre för att hon kan se ett tydligt resultat och 
observera steg för steg i laborationen. Elevens svar har visat att hon har en ganska bra 
förståelse för laborationen, samtidigt som ett stort intresse för laborationen finns. Elev 7 
uppvisar samma motivation som elev 6 och elev 8, alltså uppnår fyra och ett halvt på skalan 
gällande motivation. Men elev 7 uppvisar mindre förståelse för de kemiska begreppen i 
jämförelse med elev 6 (se diagram 2).  

”…det är jätteroligt att laborera och jag vill veta mer om de pulvren som vi 
har. ” (elev 7) 

Elev 8 (pojke) har berättat att han har fått olika färger när han använt indikatorn på de olika 
ämnena, men hade svårt att förstå att det beror på om ämnet var surt eller basiskt.  

” …vi har fått olika färger när vi har hällt i rödkålsaften och rödkålsaften 
är en indikator.” (elev 8) 

Elev 8 har dock kunnat ge exempel på sura och basiska ämnen. Då eleven bara delvis kan 
förklara begreppen men kan ange tydliga exempel så uppnår elev 8 två och ett halvt på skalan 
gällande förståelse (se diagram 2).  

”Citron är ett surt ämne och diskmedel är ett basiskt ämne. ” (elev 8) 

Utifrån en laboration kan eleven förstå innehållet i kemiämnet på ett bra sätt, eleven har tyckt 
att det är roligt och hans intresse för ämnet har ökat och vill gärna fortsätta laborera. Samtidigt 
visar elevens svar att han har fortsatt svårt att förklara några delar i laborationen (se diagram 
2). 

”Jag förstår bra när jag laborerar, jag vill fortsätta testa med andra ämnen 
och det är jättekul att laborera och se resultatet.” (elev 8) 

Eleven visar ett stort intresse och delvis ett intresse av att fortsätta diskussionen och arbetet. 
Eleven uppnår därav fyra och ett halvt på skalan gällande motivation (se diagram 2).  
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Praktiska lektionen-grupp 2 

 
Diagram 2. Elevers förståelse och motivation för praktisk lektion. Medelvärden av svar på 
frågorna som finns i Bilaga 4 
 
Elev 5 och elev 6 visar på en bättre förståelse i jämförelse med de två övriga eleverna för den 
praktiska lektionen, samtidigt har de varit motiverade och svarat tydligt på frågorna. Både 
elev 7 och elev 8 hade mindre förståelse än övriga elever.  
 

Diskussion 
NTA-lådor är ett undervisningsmaterial som har funnits i Sverige sedan 1997. NO-
undervisning har utvecklats med hjälp av NTA-lådor eftersom det har varit ett sätt som 
förklarar svåra NO-begrepp i praktiken. Samtidigt kan eleverna testa och undersöka de 
kemiska ämnena som de läser om i teoriboken. Resultatet i min studie har visat att eleverna 
får mer kunskaper och blir mer motiverade när de har teori i samband med NTA-lådor. 
Hultman, Schoultz och Lindkvist (2002) skriver att elever som haft NTA-lådor i sin 
undervisning har fått ett ökat intresse men samtidigt haft svårt med begreppen. Med hjälp av 
Sunds (2016) forskning påvisar det att det finns många fördelar med NTA-lådor.  
  
Elevernas förståelse av begrepp ökar när eleverna har experimenterat i förskolan, att börja 
jobba med experiment i tidig ålder är en viktig komponent som börjar ge barnen motivation 
redan i förskolan. Det blir som en process som underlättar för barnens förståelse för laborativt 
arbete och att använda svåra begrepp som eleverna börjar behärska i lågstadiet och vidare upp 
i mellanstadiet (Sund, 2016). En laboration är en viktig metod som utvecklar elevens lärande 
men samtidigt kan det vara som ett hinder när det gäller lärarens bedömning för elevernas 
kunskaper. Det vill säga att under praktiska lektioner blir det svårare för läraren att veta 
elevernas förståelse av innehållet i laborationer (Sund, 2016). Boesdorfer och Livermore 
(2018) anser att laborativt arbete är en positiv metod, samtidigt som de ser återkommande 
brister i undervisningen genom att elevernas resonemang och kritiska tänkande inte utmanas i 
den utsträckning den bör. 
 
En lektion som använder NTA-lådor är ett viktigt lektionstillfälle där eleverna tar del av 
lektions innehåll på ett unikt sätt. Ett sätt där eleverna undersöker materialet med händerna 
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och ser vad som händer med egna ögon. Allt det skapar gynnsammare förutsättningar för 
förståelse av olika ämnen, samtidigt blir det lättare för eleverna att komma ihåg vad de har 
arbetat med och syftet med laboration som de har genomfört. 
 
Eleverna i första gruppen i studien tycker om att ha en praktisk lektion vilket styrker 
Lagerholms (2009) forskning där han sett att barn som experimenterar och hittar ett intresse 
kan det vara engagerade med det de gör under en längre period. Att arbeta praktisk är ett sätt 
som skapar en motivation hos eleverna som hjälper dem att kunna orka mer under lektionstid 
och utvecklas vidare. Sund (2016) har berättat om laborations roll i utveckling, att det finns 
två givande fördelar med laborationen. Första fördelen handlar om barnens förståelse för 
naturvetenskapliga begrepp. För det andra laborationens nytta handlar om att genom 
laborationen ska eleverna kunna veta hur de arbetar i en laboration. Laborationernas fördelar 
har märkts genom elevernas kommentarer efter laborationen i den här studien. 
 
Även Boesdorfer och Livermore (2018) ser fördelar mellan ett varierat arbetssätt, 
begreppsförståelse och motivation och lyfter det laborativa arbetet som metod. 
Min studie har visat att lärarens instruktioner har en viktig del i lärandet, de instruktioner som 
eleverna får i början av lektionen har en stor påverkan på barnens intresse och förståelse för 
innehållet under lektionen vilket har framkommit i intervjuarna. I studiens intervjuer har 
eleverna kunnat uttrycka sina åsikter genom att besvara några frågor som har ställs av 
intervjuaren. 
 
Lagerholm (2009) har berättat i sin bok Naturvetenskapliga experiment för yngre barn om 
betydelsen av klimatet i klassrummet, klimatet i klassen spelar en stor roll i lärandet och är 
som en nyckel till en bra undervisning. Att ha ett bra klimat i klassrummet betyder ett bra 
samarbete mellan eleverna exempelvis vid laborationstillfällen, under lektionen och i 
grupparbeten. Det är en viktig faktor som stödjer elevernas förståelse och ökar elevernas 
självförtroende som kan skapa ett stort intresse för ämnet. Sund (2016) förklarar vidare att det 
finns ett behov av teoretiska lektioner som förklarar begreppen på ett tydligare sätt. 
Laborationen är ett sätt som ökar elevernas förståelse för det material som eleverna arbetar 
med, det vill säga att eleverna får en förståelse för materialets egenskaper och det kan påverka 
elevernas förståelse av laborationen på ett bättre sätt (Sund, 2016). Det krävs två viktiga 
punkter som pedagogen ska ta hänsyn till för att skapa ett klimat som påverkar eleverna 
positivt, för att eleverna ska kunna utvecklas och uttrycka sig på ett bättre sätt under 
lektionen. Ett öppet klimat är den första faktorn och likvärdighet är den andra faktorn som 
påverkar lärandet. Ett klassrum där alla elever kan känna sig trygga i, elever som kan utrycka 
sina idéer fritt och en lärare som kan ” på ett försiktigt sätt guida eleverna så att deras 
undersökningar blir systematiska och därmed kan leda fram till ny kunskap” är mycket viktiga 
delar för lärandet (Lagerholm, 2009, s.15).  
 
I både teorilektionen och praktiska lektionen har eleverna haft bilder i instruktionerna som 
förklarar både texten och laborationen på ett tydligare sätt. Det har spelat en stor roll och 
hjälpt eleverna att förstå syror och baser på ett lätt och tydligt sätt. I laborationsgruppen har 
eleverna fått tydliga korta instruktioner med bildstöd som visar hur eleven ska laborerar som 
bidragit till ökat intresse. Läraren kan öka elevernas intresse med hjälp av flera olika material 
och metoder, bilder är en av de metoder som läraren kan använda i sin undervisning för att 
öka elevernas motivation, det vill säga att bilder har en stor påverkan på eleven. Det kan öka 
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elevens förståelse, samtidigt kan bilder förstärka elevens minne (Häggström & Örtegren, 
2017).  För eleverna som ingick i den praktiska lektionen har ett stort intresse för kemiämnet 
funnits, men elevernas svar har visat att det finns några elever som har svårt att förstå delar i 
laborationen då kunskaper saknas (se diagram 2).     
 
Utifrån resultatet i den här studien fann jag att det inte alltid är lätt att skapa motivation hos 
eleverna med endast teoretisk grund. Det krävs flera metoder såsom laborativt arbetet i 
kombination med teori som kan öka både motivationen och förståelse för eleverna. Eleverna 
förstår och lär sig på olika sätt, därför ska läraren kunna variera sin undervisning så att 
elevernas kunskap utvecklas, att de har roligt och inte bli uttråkade. Laborationen är en viktig 
del, samtidigt så har en teorilektion en stor påverkan på elevernas framåtskridande som 
Hultman, Schoultz och Lindkvist (2002) har förespråkat. Gunnarsson (2012) anser också att 
en kombination av de två olika undervisningsmetoderna är att föredra.  
 
Elevernas intervjusvar visar att eleverna som har haft teorilektionen har kunnat formulera sina 
svar på ett tydligt sätt och har förstått begreppen bättre. Fördelen med en teorilektion är att 
eleverna kan läsa, återberätta och diskutera innehållet som finns i texten tillsammans med 
läraren och andra klasskamraterna. Det stödjer Lundins (2012) arbetssätt med språkspel där det 
viktigt att ha begreppsförståelse med sig i prövande, det vill säga laborationerna.              
Studien har handlat om elevernas förståelse och deras motivation i en laborations lektion 
jämfört med en teorilektion. De flesta av eleverna som har intervjuats tycker att laborationer 
är mycket roliga och ger ökad förståelse. Elevens åsikter och svar spelar en stor roll när det 
gäller förståelse för kemiämnet, för det hjälper läraren att kunna ha en bättre koll på elevernas 
kunskaper och ”fatta beslut om hur de ska undervisa” (Hattie 2012, s.127).  
 
Newtons (2003) forskning har visat att elevernas intresse av ämnet kan påverka deras resultat. 
Genom att fråga eleverna om deras åsikter, tankar, vilka delar i laborationen eller i textboken 
som var svåra/lätta kan läraren utveckla elevernas motivation och förståelse (Newton, 2003). 
På det här sättet kan eleverna nå resultat och arbeta självständig under lektionen. Elever har 
olika förutsättningar och därför behöver de flera metoder som läraren kan arbeta med under 
undervisningen. De kemiförsök som eleverna i studien arbetat med är ett sätt som ökar 
motivationen och elevernas kunskaper kring kemin. Motivationen är en enormt viktig faktor 
som hjälper eleverna att orka mer under lektioner, våga räcka upp handen, utvecklas vidare 
och öka elevens självförtroende och förståelse. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) 
har talat om vikten av kommunikation i barns utveckling, kommunikationen mellan läraren 
och sina elever har flera fördelar, både för läraren och eleven. Kommunikationen är en viktig 
del för att med hjälp av samtalet kan läraren fatta elevens utgångpunkter, vilket gör att läraren 
kan anpassa sin lektionsplanering och innehållet på ett sätt som kan bidra till utveckling.  
 

Metoddiskussion och framtida studier 
För att utveckla studien så finns det olika delar som kunnat fokuseras på och förändrats 
studien. Exempelvis kunde fler elever intervjuats samt kunde intervjuerna varat en längre tid 
med fler frågor med fokus på laborativt arbete och begrepps förståelse. Eleverna som har 
intervjuats har varit i samma klass vilket också spelar en roll och kan ha påverkat studiens 
resultat. Med fördel skulle elever från olika klasser i samma årskurs kunnat intervjuas 
alternativt på olika skolor.  
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Bandspelare har använts i undersökningen för att ta reda på elevernas resonemang och 
analysera elevernas svar i transkriberingen. För att kunna förbättrat intervjudelen kunde 
eleverna ha använt sig av ett papper och en penna under intervjun för att tydliggöra med 
bilder. Det skulle kunna ha hjälpt eleverna att uttrycka sina åsikter och resonemang skriftligt 
och inte bara muntligt. Under intervjudelen kunde forskaren ha använt sig av bilder som stöd 
för eleverna att förklara sina svar på frågorna på ett tydligare sätt som visar deras förståelse 
för begreppen. 
 
Utifrån resultatet kan vi se att laborativt arbete stärker motivationen hos eleverna, men att 
förståelsen kan påverkas om inte läraren lyfter viktiga begrepp integrerat i undervisningen. 
Resultatet kan också bero på elevgruppen samt hur grupperna är ihopsatta, det kan ha 
påverkat validiteten. Ytterligare en påverkan på validiteten är att intervjuaren var mentor för 
eleverna under studien. 
 
Utifrån det transkriberade materialet användes en skala vid analysen som var mellan 0 och 5 
för att analysera elevernas svar utifrån deras förståelse och motivation. Denna skala kunde 
med fördel ha använts vid intervjutillfällena med eleverna där de själva kunde ha gjort en 
egenbedömning. 
 
Sjöström (2012) har fokuserat i sin forskning på vikten av lärarens kompetens i kemiämnet, 
lärarens kunskaper i ämnet underlättar förståelsen av begrepp hos eleverna och ökar deras 
motivation för ämnet. De skulle vara av intresse att forska vidare kring Sjöströms (2012) idéer 
och framtida forskningsmöjligheter kan vara att observera lärarnas arbetssätt i laborativt 
arbete samt hur de belyser viktiga begrepp. En annan möjlighet är att titta på hur lärare 
undervisar den teoretiska delen och hur det kan påverka elevernas motivation för ämnet. Det 
skulle kunna användas till en Learning Study vilket Skolverket (2012) redovisar som en bra 
metod till läraren för att utveckla sin undervisning, då det framgår att eleverna behöver en 
kombination i undervisningen mellan teori och laboration.  
 

Slutsatser 
De flesta eleverna i studien tyckte att laborationer är en bra metod som hjälper dem förstå 
innehållet i undervisningen på ett tydligare sätt. Några få av eleverna tyckte att både 
laborationen och en teorilektion är av vikt för att de ska förstå innehållet i undervisningen på 
ett bra sätt. Utifrån elev 3- och elev 4:s svar i studien kan jag veta att hon och han gynnats av 
flera metoder som underlättar de svåra begrepp som de läser om, därför kan en laboration vara 
ett sätt som förstärker det naturvetenskapliga ämnet. Begreppsförståelse kan vara en orsak till 
elevernas svårigheter, det vill säga att de begrepp som eleverna läser i boken kan vara svåra 
att förstå och kan vara en orsak till mindre motivation hos dem.  
 
Laborationer är en viktig del som hjälper eleverna för att förstå fler begrepp som eleven 
ibland har svårt att förstå utifrån en faktatext. Samtidigt kan en faktatext vara ett stöd som 
hjälper eleverna att förstå vad laborationen kommer att handla om samt ge en ökad kunskap. 
De flesta eleverna tyckte att det var roligt med alla kemiförsöks laborationer som de har 
arbetat med. Elevernas svar har visat att de har ett stort intresse för laborationer. Eleverna som 
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har haft en teoretisk lektion har en bra förståelse för innehållet i kemiboken, samtidigt tyckte 
de flesta eleverna att det gav en bättre förståelse i arbetet.   
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Bilaga 2 
 
 
                                 Informationsbrev  
 
Hej! 
Jag går lärarutbildningen och skriver mitt examensarbete som fokuserar på elevernas 
förståelse för undervisningen. Studien innehåller två sätt som jag ska använda mig av i min 
undervisning. Första undervisningssätt handlar om en faktatext som eleverna läser 
tillsammans med mig, faktatexten handlar om syror och baser. Laborationer är det andra sättet 
(NTA-Lådor), undersökningen ska handla om rödkålsaften, det vill säga att vi ska undersöka 
de kemiska egenskaperna för ämnena med hjälp av rödkålsaften.  
Jag vill intervjua 8 elever (fyra pojkar och fyra tjejer) och genom att intervjua eleverna kan 
jag veta mer om deras förståelse om innehållet i undervisningen. Intervjun tar ungefär 7–10 
minuter per elev, elevensröst ska spelas in och det är bara jag som ska lyssna på den för att 
kunna sammanfatta resultatet och inte glömma någonting som eleverna säger eller tycker.   
Elevernas uppgifter ska vara anonyma och ingen annan person kan identifiera någon elev i 
studien. All information som samlas ska endast ha nytta av för studiesyfte, och allt material 
som jag får ska jag inte använda mig av i andra sammanhang.  
 
 
Student: Maryam Deekoo 
Handledare: Pär Bergqvist  
Samtyckesformulär 
Jag/vi har läst informationsbrevet och vill: 
Jag (vill/vill inte) -------delta i studien (intervjun). 
 
 
 
Datum: 
Namnförtydligande:  
Namnteckning:  
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Bilaga 3 
 
•Vad menas med en indikator? 
 
Motivation 

0 5 

 
Förståelse 

0 5 

 
 
•Vad är pH-värde? 
 
Motivation 

0                                                                                                                            5 

 
Förståelse 

0                                                                                                                            5 

 
 
•Ge exempel på två syror och baser? 
 
Motivation 
      0                                                                                                                                5 
 
Förståelse 
      0                                                                                                                                5 
 
 
•Vad är skillnaden mellan syror och baser tycker du? 
 
Motivation 
      0                                                                                                                                5 
 
Förståelse 
      0                                                                                                                                 5 
 
 
•Varför ser du flera färger i bilden? 
 
Motivation 

0                                                                                                                            5 
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Förståelse 
      0                                                                                                                               5 
 
 
 Vi har laborerat tidigare och läst i NO boken, från vilken typ av de två undervisningar förstår 
du bättre, en laboration eller en text? 
 
Motivation 

0                                                                                                                             5 

 
Förståelse 
      0                                                                                                                                5 
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Bilaga 4 
 
•Vad är en indikator? 
 
Motivation 
      0                                                                                                                                5 
 
Förståelse 
      0                                                                                                                                5 
 
•Varför fick vi flera färger? 
 
Motivation 
      0                                                                                                                                5 
 
Förståelse 
      0                                                                                                                                5 
 
•Vad beror färgerna på tycker du? 
 
Motivation 
      0                                                                                                                                5 
 
Förståelse 
      0                                                                                                                                5 
 
•Vad är pH- skalan? 
 
Motivation 
 
      0                                                                                                                               5 
 
Förståelse 
      0                                                                                                                               5 
 
 
•Vi har gjort en undersökning och läst tidigare flera gånger i kemiboken, vilken av de två 
undervisningar hjälper dig att förstå bättre tycker du? En text, labba eller både undervisningar? 
 
Motivation 
      0                                                                                                                                5 
 
Förståelse 
      0                                                                                                                                5 
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