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Kemin satt i sammanhang – hur gör vi 
ämnet relevant för elever? 
Karolina Broman 

Umeå universitet 

Camilla Christensson 

Katedralskolan, Lund 

Sammanfattning 

För att öka intresset för kemi hos elever och visa på ämnets relevans, 

har det visat sig viktigt att eleverna får chans att se att kemin finns i 

vardagen och inte enbart i klassrummet. Detta kan göras genom sam-

manhang, så kallade kontexter. Kontextbaserad undervisning i de na-

turvetenskapliga ämnena används i flera länder; i Nederländerna har 

man till exempel valt att helt skriva om styrdokumenten för att under-

visningen ska bli kontextbaserad. Lärare och forskare har där tillsam-

mans utvecklat kontextbaserade undervisningsmaterial. Men hur vet vi 

vad elever uppfattar som intressant och relevant? Vilka sammanhang 

kan användas för att både öka elevernas intresse samtidigt som de får 

lära sig viktiga kemikunskaper? Ett av ledorden för kontextbaserad 

undervisning är ”need-to-know”, vad behöver jag kunna/veta för att till 

exempel förstå varför någonting luktar? I denna artikel diskuterar vi 

utifrån forskningsperspektiv och konkreta undervisningsexempel hur 

gymnasiekemin kan sättas i intressanta och relevanta sammanhang. 

Fastän exemplen kommer från gymnasiet kan idéerna med fördel an-

vändas även på högstadiet. 

Kontextbaserad kemiundervisning 

Under 1980-talet infördes kontextbaserad undervisning i naturvetenskapliga äm-

nen i länder som USA och Storbritannien, något som snabbt spred sig vidare till 

bland annat Israel, Nederländerna och Tyskland. Skälet till detta var att man ville 

visa att naturvetenskap inte bara finns i klassrummet genom att koppla under-

visningen till sammanhang, så kallade kontexter, som eleverna skulle uppfatta 
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som intressanta och relevanta. I Storbritannien fick det kontextbaserade läro-

medlet Salters1 stort genomslag i slutet av 1990-talet och sedan dess har nya vers-

ioner utarbetats. I Nederländerna har man under de senaste 10 åren arbetat ak-

tivt med att införa en kontextbaserad läroplan, vilket har lett till att både under-

visning och läromedel har förändrats (Apotheker, 2014). I Sverige, men även i 

många andra länder, har dock både läromedel och undervisning ofta varit relativt 

konventionella med tydlig utgångspunkt i faktakunskaper, något som elever inte 

alltid uppskattat.  

De svenska styrdokumenten med sina kursplaner på grundskolan och äm-

nesplaner på gymnasiet utgår från centralt innehåll som är ämnesfokuserat. De 

beskriver att eleverna bland annat ska lära sig om atomer, kemiska föreningar 

samt syror och baser. Samtidigt beskriver kurs- och ämnesplanerna förmågor och 

generella kunskaper som eleverna ska uppnå i både grundskolan och gymnasiet; 

för grundskolan exempelvis ”Förmåga att använda kunskaper i kemi för att 

granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, 

hälsa och samhälle” (Skolverket, 2011a) och för gymnasiet ”Kunskaper om ke-

mins betydelse för individ och samhälle” och ”Förmåga att använda kunskaper i 

kemi för att kommunicera samt för att granska och använda information” (Skol-

verket, 2011b). I denna text lyfts en undervisningsapproach fram där ämnesfoku-

serat och förmågefokuserat innehåll knyts samman genom att presentera ämnes-

kunskaper i kontexter. 

Begreppet ’kontext’ kan tolkas på olika sätt, men som helhet handlar det om 

sammanhang. Dessa kontexter kan vara främst ämnesanknutna; att man pratar 

om kemi i läkemedel, kemi i mat, kemi i bränslen, kemi i färger och så vidare. 

Vissa forskare använder denna indelning med ämnesfokuserade kontexter. Kon-

texter kan också vara mer övergripande och mindre ämnesspecifika genom att 

kontexterna består av personliga, samhälleliga, professionella eller tekniska sam-

manhang. I vår studie har vi tittat närmare på båda dessa varianter men försöker 

förtydliga de olika typerna av kontexter genom att kalla ämneskontexterna för 

ämnesområden och behålla begreppet kontext till något som har ett personligt, 

samhälleligt eller professionellt sammanhang. 

Ett av ledorden för kontextbaserad undervisning är ’need-to-know’, att ut-

gångspunkten för denna undervisningsapproach är att fundera över vad elever 

behöver kunna/veta för att förstå och lära sig mer om kontexterna och ämnesom-

rådena. Som exempel lyfter Stuckey och Eilks (2015) tatueringar, där kontexten 

delvis är ämnesanknuten, genom att det finns mycket ämneskunskaper i kemi 

som eleverna behöver för att förstå hur tatueringar fastnar i huden, men det är 

också en kontext som kan vara personlig (om man tatuerar sig själv), samhällelig 

 
1 https://www.york.ac.uk/education/research/uyseg/projects/salters-advanced-
chemistry/ 

https://www.york.ac.uk/education/research/uyseg/projects/salters-advanced-chemistry/
https://www.york.ac.uk/education/research/uyseg/projects/salters-advanced-chemistry/
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(tatueringar är populära även om individen själv inte tatuerar sig) eller profess-

ionell (om man skulle vara intresserad av att bli tatuerare). ’Need-to-know’ kan 

antingen vara något som läraren styr över, att läraren själv vet vad eleverna be-

höver kunna och utgår från detta i undervisningen, eller något som eleverna får 

arbeta med genom att de själva får fundera över vad de behöver lära sig för att 

förstå kontexten. Men även utan att starta från ’need-to-know’ som utgångspunkt 

kan man som lärare använda sig av kontextbaserad undervisning, genom att un-

dervisa med hjälp av kontexter som kan göra kemin mer intressant och relevant 

för eleverna.  

I denna artikel kommer vi att exemplifiera hur kontextbaserad undervisning 

kan konkretiseras. Texten inleds med en diskussion kring hur begreppen relevans 

och intresse kan tolkas, både när det gäller likheter och skillnader. Kemin i skolan 

placeras därefter i ett historiskt perspektiv för att lyfta hur ämnets innehåll och 

plats förändrats över tid. Ett par kontextbaserade undervisningsexempel redovi-

sas tillsammans med resultat från en studie där gymnasieelever fått utvärdera 

hur intressanta och relevanta olika kontexter uppfattas. Slutligen knyts texten 

samman i en reflektion kring hur kontextbaserade undervisningsexempel kan an-

vändas för att öka elevernas intresse för kemi och deras upplevelse av kemins re-

levans. 

Relevans och intresse 

Om elever uppfattar kemi som intressant och relevant så kan de antas ha lättare 

(eller åtminstone inte svårare) att lära sig (Eilks & Hofstein, 2015). Begreppen 

intresse och relevans har diskuterats av många forskare, både när det gäller re-

lationen mellan begreppen (t.ex. Parchmann, Blonder & Broman, 2017; Stuckey, 

Hofstein, Mamlok-Naaman & Eilks, 2013) men också hur de kan förstås. Elevers 

intresse för naturvetenskap har också studerats ingående (t.ex. Krapp & Prenzel, 

2011; Potvin & Hasni, 2014) och forskare har försökt definiera olika aspekter av 

intresse. Elever kan till exempel vara intresserade av något i situationen, så kallat 

situationellt intresse, eller så kan elever ha ett eget inre intresse, ett individuellt 

intresse. Undervisningen kan anpassas för att antingen skapa ett intresse genom 

situationen eller för att passa med individernas ursprungsintresse. I vår studie 

försöker vi undersöka elevernas intresse utifrån båda dessa aspekter.  

Relevans och intresse är däremot inte synonyma begrepp, något som 

Stuckey och hans kollegor diskuterar ingående i en sammanfattande artikel som 

innehåller mycket som kan vara givande för lärare som vill fördjupa sig (Stuckey 

m.fl., 2013). De hävdar att det är svårt att definiera vad begreppet relevans står 

för och hur det skiljer sig från exempelvis intresse. Deras utgångspunkt är en hi-

storisk beskrivning av hur relevant undervisning började debatteras redan på 

1960-talet efter Sputnikkrisen. Debatten skedde först i USA eftersom det fanns 
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en frustration över att Sovjet lyckades skjuta upp den första satelliten i rymden 

före USA, men funderingarna kring vad relevant undervisning i naturvetenskap 

skulle innefatta spred sig över hela världen. Diskussionerna handlade om att na-

turvetenskaplig undervisning kan göras relevant på olika sätt. Man menade att 

undervisningen skulle presentera en ”verklig”, autentisk bild av naturveten-

skapen och av vetenskapsmännen och deras forskning, att naturvetenskapens ka-

raktär är viktig för eleverna att möta samt att undervisningen borde struktureras 

utifrån grundläggande begrepp från de naturvetenskapliga disciplinerna (för den 

som vill läsa mer om autenticitet, se Anker-Hansen & Andrée, 2019).  

På 1960- och 1970-talen var utgångspunkten att relevant undervisning 

skulle utvecklas för att eleverna skulle bli framtidens naturvetare; på den tiden 

lyfte man inte lika tydligt naturvetenskap som allmänbildning. Idag måste rele-

vansbegreppet diskuteras utifrån målgrupp, till exempel om man undervisar ele-

ver med fokus på allmänbildning i form av medborgarkunskap eller om man un-

dervisar elever som planerar för en fortsatt utbildning inom de naturvetenskap-

liga ämnena. Dessa målgrupper är sällan helt självklara inom ramen för en skol-

klass i och med att det i alla klasser, i såväl grundskolan som gymnasiet, både 

finns elever som tänker sig en framtid som naturvetare och elever som läser na-

turvetenskapliga ämnen för sin egen allmänbildning (eller kanske för att de 

måste). Roberts (2007) benämner dessa inriktningar som visioner, där Vision I 

motsvarar ’science for future scientists’, medan Vision II handlar om ’science for 

all’. För att avgöra relevans kan man som lärare i första steget därför fundera över 

målgrupp. I denna studie handlar det främst om undervisning av gymnasieelever 

på Naturvetenskapsprogrammet och kurserna i kemi vilket mer sannolikt inne-

bär att utgångspunkten kan vara Vision I. Vi behöver alltså hitta relevanta kemi-

områden för ungdomar i åldern 16-19 år som läser ett gymnasieprogram som är 

högskoleförberedande för framtida studier inom naturvetenskap.  

En internationell studie kring relevans som fått stort genomslag, men som 

utgår från 15-åringar och därmed tydligare kan knytas till Vision II, är ROSE-

studien där ROSE är en akronym för Relevance Of Science Education (Sjøberg & 

Schreiner, 2010). ROSE har genomförts i ett 40-tal länder över hela världen ge-

nom en enkätstudie där bland annat elevers uppfattning kring olika naturveten-

skapliga ämnesområden undersöktes. I den svenska delen av studien, där data 

samlades in 2003, fick 751 elever svara på vilka 108 olika ämnesdelar de var in-

tresserade av att lära sig om (Jidesjö, 2012; Oskarsson, 2011). Samtidigt fick deras 

110 lärare frågan om hur mycket de undervisade om dessa ämnesdelar. Exempel 

på ämnesdelar inom kemi var exempelvis ”Atomer och molekyler”, ”Kemikalier, 

deras egenskaper och hur de reagerar”, samt ”Explosiva kemikalier”. Kanske inte 

helt förvånande föredrog eleverna, framför allt killar, explosiva kemikalier före 

”vanliga” kemikalier, men resultaten visade också att väldigt få kemirelaterade 

ämnesdelar lyftes upp som intressanta. ”Atomer och molekyler” samt ”Tvål och 
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rengöringsmedel” låg långt ned på intresselistan för eleverna. Det senare resulta-

tet var något som Sjøberg och Schreiner (2010) tolkade som ett lågt intresse för 

vardagskontext generellt, att anknytning till vardagen inte lockade elever.  

Andra studier visar samtidigt att det finns en stor önskan att koppla kemi-

undervisningen till elevernas vardag och verklighet utanför klassrummet (t.ex. 

Broman, Ekborg & Johnels, 2011). Slutsatsen från de internationella resultaten 

från ROSE-studien att vardagskontexter inte är intressanta för elever kan därför 

bero på det specifika exemplet om tvål och rengöringsmedel. Den svenska ROSE-

studien (Jidesjö, 2012; Oskarsson, 2011) visade att hälsa är ett område som ele-

verna är intresserade av, något som kan knytas till många olika ämnesområden 

och kontexter. När gymnasieelever fått välja att arbeta med produkter från hem-

met, har flera av dessa varit exempel på hygienartiklar som schampo, tandkräm 

och deodorant (Christensson, 2015). Stuckey och kollegor (2013) har även ifråga-

satt att ROSE-studien skulle handla om relevans, som studiens namn antyder, 

när frågorna till eleverna handlade om deras intresse. Det finns därför fortfa-

rande en oklarhet om hur begreppen intresse respektive relevans ska förstås. I 

denna artikel kommer vi att ge några konkreta kontextbaserade undervisnings-

exempel anknutna till gymnasiets kemiundervisning med avsikt att öka elevernas 

intresse och upplevda relevans. 

Skolans kemi i ett historiskt perspektiv 

För att få en bild av kemins plats i skolan och hur ämnet förändrats över tid kan 

en kort historisk tillbakablick vara på sin plats. Undervisningstiden i de naturve-

tenskapliga ämnena ökade successivt fram till 1928, med hänvisning till den ut-

veckling som skett och de upptäckter som gjorts inom fysik och kemi (Lindholm, 

1991).  

 I Tidning för Sveriges Läroverk och Dagens Nyheter gick många skribenter 

till angrepp och opponerade sig mot den ökade undervisningstiden och ansåg att 

detta var kunskaper som endast specialister behövde kunna och att de därför sna-

rare hörde hemma på universitetet. Det var bättre att satsa på svenska, främ-

mande språk och historia. Därför tillkom den Engbergska skolreformen år 1933, 

vilken ledde till minskad undervisningstid i de naturvetenskapliga ämnena trots 

de ökade behoven av kunskaper inom de nya naturvetenskapliga områdena. Som 

svar på denna skolreform bildades Föreningen för matematisk-naturvetenskaplig 

undervisning hösten 1933 (Lindholm, 1991). De drev bland annat kravet på ke-

milaborationer för alla på gymnasiet. I slutet av 1940-talet ansåg föreningen 

också att kemiundervisningen i realskolan borde ha en övervägande praktisk in-

riktning (Lindholm, 1991). Det var viktigt att eleverna fick naturvetenskapliga 

kunskaper som var praktiskt användbara i hemmet och i yrkeslivet (Husén & Jo-

hansson, 1961).  
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Antalet kemistuderande vid universitet och högskolor minskade enligt Lindholm 

(1991) under 1940-50-talen. Därför arrangerade Svenska Kemistsamfundet (idag 

Svenska Kemisamfundet) de första Berzeliusdagarna 1956, dit gymnasieelever 

som var duktiga i kemi bjöds in för att lyssna på föredrag om kemisk forskning 

med illustrerande experiment. Dessa dagar arrangeras fortfarande för att inspi-

rera elever till fortsatta kemistudier.2 

Med den nya gymnasiereformen 1964 infördes fem linjer, varav en var den 

naturvetenskapliga linjen. När det gällde kemiundervisningen hade Svenska Ke-

mistsamfundet samlat in uppgifter om vilka krav man från universitet och högs-

kolor ställde på studenternas kemikunskaper (Lindholm, 1991). Moment som 

atomernas byggnad, periodiska systemet, kemisk bindning, jämviktslära, elektro-

kemi och komplexkemi ansågs behöva större uppmärksamhet, och eleverna 

borde lära sig att göra enkla kemiska beräkningar. För att undervisningstiden 

skulle räcka till strök man kemins praktiska tillämpningar och tekniska processer 

(Lindholm, 1991). En motsvarande studie hade gjorts där man samlat in uppgifter 

om vilka krav man från gymnasiet ställde på elevernas förkunskaper i kemi 

(Husén & Johansson, 1961). Moment som kemiska grundbegrepp, luft, vatten, 

syre och väte samt syror och baser låg högt upp på listan, medan moment som 

tillhörde den tillämpade kemin som tvätt- och rengöringsmedel, cellulosaindu-

strier, fotografiska processer, plaster samt födoämneskemi låg långt ner på listan 

(Husén & Johansson, 1961). Historien kan därför ge vissa förklaringar till varför 

dagens kurs- och ämnesplaner ser ut som de gör. 

Precis som tidigare styrs dagens innehåll av styrdokument, men läraren har 

en frihet att tolka vad som ska prioriteras. Där kan det vara svårt att avgöra vilka 

centrala innehåll som är viktigare än andra och vilken tyngdpunkt lärare vill ha i 

sin undervisning. Kontextbaserad undervisning bygger på att sammanhangen för 

samman olika ämnesområden och kan därför vara en möjlighet (av flera) att låta 

elever lära sig om flera olika ämnesområden samtidigt.  

Konkreta exempel på kontextbaserad kemiundervisning 

Nedan presenteras två exempel på lektionsupplägg, ett mer teoretiskt och ett mer 

praktiskt, med kontextbaserad problemlösning där relevanta vardagliga sam-

manhang knyts till olika typer av kemiämneskunskaper. Dessa två lektionsupp-

lägg har en av oss (Camilla) genomfört med sina elever. Båda handlar om ”Varför 

ska man lära sig om kemisk bindning?” men med olika kontexter och har genom-

förts med gymnasieelever under kursen Kemi 1, efter att de hade haft undervis-

ning om kemisk bindning men inte om organisk kemi. Kemisk bindning är ett 

grundläggande område inom kemin där ämneskunskaper är viktiga för att förstå 

 
2 http://www.berzeliusdagarna.se  

http://www.berzeliusdagarna.se/
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kemiska samband3 (Bergqvist, 2017) såsom löslighet och övergångar mellan olika 

aggregationsformer. 

Lektionsupplägg 1: Visa relevans med hjälp av 
tidningsartiklar 
Eleverna delades in i små grupper med två eller tre elever per grupp. Varje grupp 

läste en eller två tidningsartiklar från dagstidningar (Figur 1 och Tabell 1) och fick 

besvara frågor med hjälp av olika källor. Därefter presenterade de vad de kommit 

fram till för hela klassen i slutet av lektionen. 

 

Figur 1. Exempel på tidningsartiklar i dagstidningen Sydsvenskan som lästes av eleverna som inledning till 
lektionsupplägget. 

  

 
3 Läs mer om kemisk bindning i Bergqvists kapitel. 
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Tabell 1. Exempel på tidningsartiklar i dagstidningen Sydsvenskan, frågor relaterade till dem och förslag på 
svar på frågorna. 

Tidningsartiklar Frågor Förslag på svar 

Skölj gärna – men gif-
terna blir kvar 
Artikeln handlade om att 
vissa bekämpningsmedel 
är olösliga i vatten. 

Varför går det inte att 
skölja bort vissa be-
kämpningsmedel från 
frukt och grönsaker?  
 
 

Ta fram strukturformler för vanliga 
bekämpningsmedel. Se att vissa av 
dem inte kan lösa sig i vatten eftersom 
de är opolära och därmed inte kan 
skapa några vätebindningar eller di-
pol-dipolbindningar till vattenmoleky-
ler. 

  
Varför kan det vara far-
ligt att få i sig vissa be-
kämpningsmedel? 

 
På motsvarande sätt skulle de kunna 
lösa sig i fettvävnaden i kroppen ge-
nom att skapa van der Waalsbind-
ningar till den. 

Julfettet täpper till av-
loppen 
Artikeln handlade om att 
matrester från den feta 
julmaten orsakar stopp i 
avloppen. 
 
Åttaåring fick svar på 
flaskpost 
Artikeln handlade om en 
flicka som fick ett brev 
som svar på en flaskpost 
som hon skickat. Hennes 
morfar hade hjälp henne 
att täta flaskan med stea-
rin. 

Varför är en del fetter 
fasta medan andra är 
flytande vid rumstem-
peratur? 
 
 
 

Ta fram strukturformler för olika fett-
syror, inklusive stearinsyra. Se att 
vissa endast har enkelbindningar, me-
dan andra har en eller flera dubbel-
bindningar som påverkar om de är 
raka eller mer eller mindre vinklade. 
Ju rakare molekyler desto närmre kan 
de packas, och därmed skapa 
fler/starkare van der Waalsbindningar 
mellan varandra. Ju fler/starkare 
bindningar desto fastare fett vid 
rumstemperatur. 
 

Hur kan fettet täppa till 
avloppen? 
 

Fettet hettas upp och är flytande när 
det spolas ut i vasken, men svalnar 
och stelnar igen längre ner i avlopps-
rören. 
 

Hur kan flaskan tätas 
med stearin? 

Stearin är opolärt och kan inte lösa sig 
i vatten eftersom det inte kan skapa 
några vätebindningar eller dipol-di-
polbindningar till vattenmolekyler. 

Luktforskning prisas 
Artikeln handlade om No-
belpriset i medicin för 
kartläggningen av luktsin-
net. Doftmolekyler kom-
mer in i näshålan där de 
fångas upp av luktrecepto-
rer som skickar signaler 
till hjärnan som bearbetar 
intrycken. 

Vad krävs för att vi ska 
kunna känna doften av 
parfym? 

Dels behöver parfymen innehålla doft-
ämnen som är flyktiga så att de kan 
lämna parfymen och komma in i näs-
hålan. Lättflyktiga ämnen har svaga 
intermolekylära bindningar. 
 
Dels behöver dessa doftämnen binda 
till luktreceptorerna. Olika doftämnen 
binder olika hårt till olika luktrecepto-
rer. 

 

Utöver läroböcker och internet använde eleverna följande böcker som källor för 

att besvara frågorna: 

• Andersson, Stig; Sonesson, Artur och Vanneberg, Nils-Gösta (2001) 

Kemin i samhället. Liber. 
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• Ellervik, Ulf (2013) Njutning – berättelser om kärlek, känslor och 

kemi. Fri Tanke Förlag. 

• Ljung, Johanna (2004) Kroppens kemi – om balans, obalans och bo-

temedel. Liber. 

• Lodén, Marie (2013) Ren, mjuk och vacker: kemi och funktion hos 

kosmetika. Apotekarsocieteten. 

• Sterner, Olov (2010) Förgiftningar och miljöhot. Studentlitteratur. 

Lektionsupplägg 2: Laboration med fläckborttagning  

Lektion 1 

Eleverna läste en tidningsartikel med titeln ”Onödiga kemikalier ökar risken för 

allergier” i dagstidningen Sydsvenskan (Figur 2). Titeln syftade på att rengörings-

medel ofta innehåller parfym, konserveringsmedel och färgämnen, vilka kan or-

saka allergier och att man kan ifrågasätta vad de egentligen gör för nytta. Artikeln 

handlade om vad rengöringsmedel behöver innehålla för att ta bort olika fläckar, 

och att vissa fläckar kan tas bort med enklare metoder. Eleverna valde sedan nå-

got att göra fläckar med och ta med till nästa lektion, till exempel avokado, röd-

beta, svarta vinbär, kaffe, choklad, gräs, cykelolja, ketchup och blod. 
 

Figur 2. Tidningsartikel i dagstidningen Sydsvenskan som lästes av eleverna som inledning till lektions-upp-
lägget med fläckborttagning.  

Lektion 2 (praktiskt arbete) 

Vid denna laboration gjorde eleverna fläckar på antingen T-shirt (klippta vita tyg-

bitar av bomull) (Figur 3a) eller skärbräda (utsågade bitar av plast). Det viktiga 

var att arbeta systematiskt, att försöka göra likadana fläckar på flera tygbitar eller 
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plastbitar. Därefter valde eleverna olika ämnen att testa för att försöka ta bort 

fläckarna (Figur 3b). Exempel på fläckborttagningsmedel: kallt vatten, varmt vat-

ten, tvål, diskmedel, tvättmedel, ättika, citronsyra, salt och lacknafta. Här gällde 

det att vara flexibel och öppen för vilka ämnen eleverna ville testa och tänka på 

att göra riskbedömning av dessa ämnen som att hantera ättika och lacknafta i 

dragskåp och att samla upp lacknafta i slask för organiska lösningsmedel. 

 

Figur 3. Vita tygbitar av bomull med fläckar av rödbeta (a) och försök att ta bort rödbetsfläckarna med olika 
ämnen (b). 

Lektion 3 

Efter laborationen fick eleverna försöka förklara varför fläckarna gick att ta bort 

med vissa ämnen, men inte med andra. Eleverna letade fram strukturformler, 

jämförde strukturerna med varandra och försökte rita ut intermolekylära bind-

ningar (Figur 4). Med hjälp av strukturer och bindningar kunde eleverna disku-

tera fläcklösning utifrån begreppet lika-löser-lika. Alla kombinationer av fläckar 

och olika fläckborttagningsmedel kunde inte förklaras med den information och 

de kunskaper vi hade. Flera fläckar och fläckborttagningsmedel innehöll många 

olika ämnen. Detta gjorde dock lektionsupplägget autentiskt och därmed mer in-

tressant.  

a b 
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Figur 4. Strukturformler av cellulosa i bomull, färgämnet betanin i rödbeta samt citronsyra. Vätebindningar 
mellan molekylerna är utritade med streckade röda linjer. På så sätt kunde eleverna förklara varför betanin 
kunde binda in till cellulosa och skapa rödbetsfläckar på bomullstyget samt varför citronsyra kunde användas 
för att lösa upp och tvätta bort fläckarna. 

I båda dessa lektionsexempel användes tidningsartiklar som utgångspunkt och 

inspiration. Att använda tidningsartiklar är ett sätt att skapa relevans och auten-

ticitet, för att eleverna ska känna att undervisningen handlar om något som de 

känner igen utanför klassrummet. Detta har också forskare från Nederländerna 

visat vara en bra introduktion till kontextbaserad undervisning som kan öka in-

tresset hos eleverna (Prins, Bulte & Pilot, 2018). Fler exempel på konkreta lekt-

ionsupplägg finns nedan. Dessa lektionsupplägg är producerade av kemilärare 

som deltog vid konferensen Kemi för alla den 1-2 oktober 2018 där de gav exem-

pel på hur kontextbaserad undervisning kan genomföras. 
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Relevanta och intressanta kemiområden 

För att fördjupa kunskapen om affektivt lärande, det vill säga lärande knutet till 

känslor som exempelvis intresse, och om vad gymnasieelever mer specifikt upp-

fattar som relevant respektive intressant har vi studerat elevers respons på olika 

ämnesområden och kontexter. I tidigare studier (Broman, Bernholt & 

Parchmann, 2018; Broman & Parchmann, 2014) har kontextbaserade uppgifter 

från fem olika ämnesområden (läkemedel, bränsle, tvål och rengöringsmedel, 

energidrycker samt fetter) i tre olika sammanhang (personlig, samhällelig samt 

professionell kontext) utvecklats. Alla uppgifter knöt an till de centrala innehållen 

organisk kemi och kemisk bindning.  

Lärargrupp 2 under konferensen ”Kemi för alla” 
Tema Plast:  

- Vad kan man ha plast till? Vad kan man använda i stället för plast? 
Vilka positiva egenskaper har plast?  

- Alternativ till plastpåsar (papper, tyg). Återvinning av plast. Olika ty-
per av nedbrytbar plast. 

- Läs och tala om artikel om livscykelanalys (LCA) av plastpåsar: 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ar-plastpasen-verkligen-samre-
for-miljon-an-tygkassen  

- Laboration om plast: http://chem-www4.ad.umu.se:8081/Skol-
kemi/Experiment/experiment.jsp?id=205  

 
Lärargrupp 4 under konferensen ”Kemi för alla” 
Tema Vatten:  

- Tre exempel på produkter som påstås ha andra egenskaper än van-
ligt vatten. 
- Vatten med pH 9,5, som enligt informationen är så rent att det 

inte går att mäta.  
https://lundborgkliniken.se/2016/5716/elo-vatten/elo-vatten/  

- Virvlat vatten, ett annat exempel som påstås ha andra egen-
skaper än vanligt vatten.  
https://www.flaska.eu 
https://youtu.be/LI3u1_XKW1w  

- Joniserat alkaliskt vatten, som påstås rehydrera kroppen bättre. 
https://essentiawater.com  

- Red ut vad producenterna påstår om sina produkter. Red ut om det 
kemiskt kan stämma. 

- Designa en undersökning för att testa något av det påstådda. 
- Källkritik – använd kunskaper i kemi och om kemins arbetssätt för 

att kritiskt granska information  

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ar-plastpasen-verkligen-samre-for-miljon-an-tygkassen
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ar-plastpasen-verkligen-samre-for-miljon-an-tygkassen
http://chem-www4.ad.umu.se:8081/Skolkemi/Experiment/experiment.jsp?id=205
http://chem-www4.ad.umu.se:8081/Skolkemi/Experiment/experiment.jsp?id=205
https://lundborgkliniken.se/2016/5716/elo-vatten/elo-vatten/
https://www.flaska.eu/
https://youtu.be/LI3u1_XKW1w
https://essentiawater.com/
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Vi lät 175 gymnasieelever (fördelade på 2 skolor och 7 lärares klasser) som 

läste Kemi 2 titta på de tre olika kontexterna för dessa fem ämnesområden. Ele-

verna fick skatta hur intressant respektive relevant de tyckte att de fem olika äm-

nesområdena var. Samma område presenterades i alla tre kontexterna och ele-

verna fick även skatta vilken kontext som var mest intressant. Ämnesområdet lä-

kemedel utgick från huvudvärkstabletter där den personliga kontexten handlade 

om vad som händer i kroppen när man tar en huvudvärkstablett, den samhälle-

liga kontexten handlade om hur läkemedelsresterna sprids i miljön och den pro-

fessionella kontexten handlade om vad läkemedelskemisten behöver tänka på när 

läkemedlet utvecklas.  

Resultaten visar att överlag var områdena mer relevanta än intressanta med 

undantag för energidrycker som uppfattades som lika relevant som intressant. 

Ämnesområdet läkemedel var både mest intressant och mest relevant (Figur 5).  

Figur 5. Gymnasieelevers (n=175) svar på frågan hur intressant respektive relevant fem ämnesområden är 
(läkemedel, bränsle, tvål och rengöringsmedel, energidrycker respektive fetter). 

När vi analyserade sammanhangen var den personliga kontexten mest intressant 

när alla uppgifter slås ihop (Figur 6). Det ämnesområde som avvek från detta var 

fetter, där den professionella kontexten var mest intressant (Figur 7). Detta har i 

efterföljande studier analyserats utifrån ett språkligt perspektiv där elever i inter-

vjuer menade att det fanns vissa ord som påverkade intresset. I detta fall var ordet 

”transfett” med i uppgiften och enligt de intervjuade eleverna påverkade ordet i 
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sig intresset och relevansen på ett positivt sätt. Fler resultat från denna intervju-

studie kommer att presenteras i en kommande artikel. 

Figur 6. Elevers respons på vilka kontexter (personlig, samhällelig, professionell) som uppfattas mest intres-
santa efter att ha läst femton kontextbaserade kemiuppgifter (fem olika ämnesområden i tre olika samman-
hang).   

Figur 7. Elevers respons på vilka kontexter (personlig, samhällelig, professionell) som uppfattas mest intres-
santa efter att ha läst femton kontextbaserade kemiuppgifter (fem olika ämnesområden i tre olika samman-
hang). Uppdelat i olika ämnesområden.  

Det minst intressanta ämnesområdet är enligt eleverna tvål och rengöringsmedel, 

vilket kan kopplas till resultatet från den internationella ROSE-studien (Sjøberg 

& Schreiner, 2010). Slutsatsen från ROSE, att vardagsanknytning inte är 
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intressant, kan därför bero på det specifika ämnesområdet. Om frågan i ROSE-

studien i stället hade handlat om exempelvis läkemedel som en 

vardagsanknytning hade slutsatserna troligen blivit annorlunda. Att hälsa 

uppfattas intressant i den svenska ROSE-studien (Jidesjö, 2012; Oskarsson, 

2011) kan tolkas som att vardagsanknytning är viktigt. 

Eftersom vi studerade elevernas intresse utifrån kontextbaserade uppgifter, 

med andra ord specifika aktiviteter som vi styrde över, kan vi konstatera att det 

är det situationella intresset som vi undersökte. Det kan tolkas positivt eftersom 

”a longer-lasting interest may grow out of a situational interest created by the 

interesting ‘composition’ of a teaching situation” (Krapp & Prenzel, 2011, s. 34). 

Här blir det viktigt att inte anpassa undervisningen till intressanta situationer en-

bart någon gång. Om ett mer långvarigt intresse ska uppstå måste eleverna få 

möta intressanta och relevanta ämnesområden och situationer kontinuerligt un-

der lång tid (Potvin & Hasni, 2014). Genom kontexterna får eleverna möta kemi-

områden som hör till vardagen och livet utanför kemiklassrummet. Förhopp-

ningsvis uppstår ett intresse som gör att eleverna vill lära sig mer kemi för att 

förstå dessa kontexter, exempelvis hur läkemedel eller energidrycker fungerar 

rent kemiskt. Lärare kan därmed påverka elevernas intresse genom att använda 

relevanta kontexter som ökar elevernas intresse. 

De 175 eleverna fick också möjlighet att besvara en avslutande öppen fråga 

där de fick ge kommentarer om hur kemiundervisningen på gymnasiet skulle 

kunna förbättras. Eleverna som svarade önskade främst att kemiundervisningen 

skulle koppla mer till vardagslivet. Liknande frågor har ställts tidigare (t.ex. Bro-

man m.fl., 2011) där gymnasieelever önskat mer vardagsanknytning och mer 

praktiskt arbete/laborationer. De två lektionsexempel som vi presenterat i denna 

artikel försöker infria dessa förväntningar genom att eleverna får arbeta praktiskt 

med kemifrågor som är relevanta för vardagslivet. På så sätt kan kontextbaserad 

kemiundervisning ses som en anpassning till elevernas egna önskemål och bidra 

till att knyta ihop Vision I och II, både en naturvetenskap för framtida naturvetare 

och en naturvetenskap för alla. Att använda kontexter i sin undervisning, som i 

denna text beskrivs med konkreta exempel som eleverna förhoppningsvis upp-

fattar som intressanta och relevanta, kan vara ett sätt att utveckla ungdomars lä-

rande. 

Referenser 

Anker-Hansen, J. & Andrée, M. (2019). In Pursuit of Authenticity in Science Ed-
ucation. NorDiNa, 15(1), 498-510.  

Apotheker, J. (2014). The Development of a New Chemistry Curriculum in the 
Netherlands: Introducing Concept-Context Based Education. African 
Journal of Chemical Education, 4(2), 44-63.  



Broman & Christensson 

40 

 

Bergqvist, A. (2017). Teaching and learning of chemical bonding models: As-
pects of textbooks, students’ understanding and teachers’ professional 
knowledge. (Doktorsavhandling, Karlstad Universitet, Fakulteten för 
hälsa, teknik- och naturvetenskap). Karlstad. 

Broman, K., Bernholt, S. & Parchmann, I. (2018). Using model-based scaffolds to 
support students’ problem solving of context-based chemistry problems. 
International Journal of Science Education, 40(10), 1176-1197.  

Broman, K., Ekborg, M. & Johnels, D. (2011). Chemistry in crisis? Perspectives 
on teaching and learning chemistry in Swedish upper secondary schools. 
NorDiNa, 7(1), 43-60.  

Broman, K. & Parchmann, I. (2014). Students’ application of chemical concepts 
when solving chemistry problems in different contexts. Chemistry Educat-
ion Research and Practice, 15(4), 516-529.  

Christensson, C. (2015). Min egen produkt hemifrån – En undervisningsmetod 
för att öka elevers motivation att vilja lära sig kemi. Skolportens numre-
rade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan, Artikel nummer 2/2015. 

Eilks, I. & Hofstein, A. (2015). Relevant Chemistry Education: From Theory to 
Practice. Rotterdam: Sense Publishers. 

Husén, T. & Johansson, E. (1961). Fysik och kemi i skola och yrkesliv. Uppsala: 
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. 

Jidesjö, A. (2012). En problematisering av ungdomars intresse för naturveten-
skap och teknik i skola och samhälle – Innehåll, medierna och utbildning-
ens funktion. (Doktorsavhandling, Linköpings universitet, FontD). 
Linköping: LiU-Tryck.  

Krapp, A. & Prenzel, M. (2011). Research on Interest in Science: Theories, meth-
ods, and findings. International Journal of Science Education, 33(1), 27-
50.  

Lindholm, H. (1991). Föreningarna för matematisk-naturvetenskaplig under-
visning – Fortbildning och skolpolitik 1933-1971. Uppsala: Föreningen för 
svensk undervisningshistoria. 

Oskarsson, M. (2011). Viktigt – men inget för mig. Ungdomars identitetsbygge 
och attityd till naturvetenskap. (Doktorsavhandling, Linköpings universi-
tet, FontD). Norrköping. 

Parchmann, I., Blonder, R. & Broman, K. (2017). Context-based chemistry learn-
ing: The relevance of chemistry for citizenship and Responsible Research 
and Innovation (RRI). I L. Laurinda, D. Luís, A. A. S, & M. Sofia (Red.), 
Contextualizing teaching to improving learning: The case of Science and 
Geography (pp. 25-40). New York: Nova Science Publishers. 

Potvin, P. & Hasni, A. (2014). Interest, motivation and attitude towards science 
and technology at K-12 levels: a systematic review of 12 years of educa-
tional research. Studies in Science Education, 50(1), 85-129.  

Prins, G. T., Bulte, A. M. W. & Pilot, A. (2018). Designing context-based teaching 
materials by transforming authentic scientific modelling practices in 
chemistry. International Journal of Science Education, 40(10), 1108-1135.  



Kemin satt i sammanhang 

41 
 

Roberts, D. A. (2007). Scientific Literacy/Science Literacy. I S. K. Abell & N. G. 
Lederman (Red.), Handbook of Research on Science Education (pp. 729-
780). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

Sjøberg, S. & Schreiner, C. (2010). The ROSE project. An overview and key find-
ings. Hämtad från Oslo universitet: http://folk.uio.no/sveinsj/ROSE-
overview_Sjoberg_Schreiner_2010.pdf 

Skolverket (2011a). Kursplan i kemi för grundskolan. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2011b). Ämnesplan i kemi för gymnasiet. Stockholm: Skolverket. 

Stuckey, M. & Eilks, I. (2015). Chemistry under Your Skin? Experiments with 
Tattoo Inks for Secondary School Chemistry Students. Journal of Chemi-
cal Education, 92(1), 129-134.  

Stuckey, M., Hofstein, A., Mamlok-Naaman, R. & Eilks, I. (2013). The meaning 
of ‘relevance’ in science education and its implications for the science cur-
riculum. Studies in Science Education, 49(1), 1-34.  

Författarpresentation 

 

 

Karolina Broman är universitetslektor i kemididaktik vid Institut-

ionen för Naturvetenskapernas och Matematikens Didaktik (NMD) 

vid Umeå universitet. Där forskar hon om kontextbaserad undervis-

ning samt digitala verktyg som kan vara tillräckligt relevanta för att 

använda inom kemiundervisningen både på gymnasie- och univer-

sitetsnivå. Hon undervisar lärarstudenter i naturvetenskapernas di-

daktik, inom ramen för ämneslärarprogrammet och den komplette-

rande pedagogiska utbildningen (KPU). Hon är också NATDID-am-

bassadör samt arbetar tillsammans med Kemilärarnas resurscent-

rum (KRC). 

 

Camilla Christensson är lektor i naturvetenskaplig specialisering 

och undervisar i kemi och medicinsk orientering på gymnasiet. Hon 

är verksam på Katedralskolan i Lund och undervisar i Vardagskemi 

med kemididaktik på lärarutbildningen vid Malmö universitet. Hon 

har författat texter till Skolverkets satsningar Läslyftet och NT-lyftet 

i samarbete med Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och 

Malmö universitet. Hennes forskningsintresse är vardagsnära ke-

miundervisning. År 2019 tilldelades hon Beijerstiftelsens Lärarpris 

i kemi till Ingvar Lindqvists minne bland annat ”för sin kontextba-

serade kemiundervisning med stark anknytning i vardagsfenomen". 


