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Abstrakt 

Författare: Söderlund Max                                                                    Årtal: 2019 

Arbetets titel: “Då man hörde att vårt tema var energi så tänkte alla neej” 

En fallstudie om elevers erfarenheter till en helhetsskapande temamodul om energi 

Opublicerad avhandling för magisterexamen i pedagogik                  Sidantal: 62 

Vasa: Åbo Akademi. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Syftet med min avhandling är att undersöka hur eleverna som deltog i en 

helhetsskapande temamodul gällande energi såg sitt projekt från en fysik- och 

kemididaktisk synpunkt. 

 

Mina forskningsfrågor är följande: 

- Hur har eleverna uppfattat sitt eget lärande under en helhetsskapande 

modul kring temat energi?  

- På vilket sätt har elevernas intresse till fysik och kemi förändrats under den 

helhetsskapande temamodulen? 

 

Jag har undersökt vad eleverna tyckte om den helhetsskapande temamodulen de 

deltog i. Temamodulen var en del av ett mångårigt forskningsprojekt och temat var 

energi. Delmomenten var mycket mångsidiga och eleverna jobbade i grupper med 

mål att bättre förstå vad energi är. Eleverna fyllde i en enkät gällande 

temamodulen både före och efter och de frivilliga deltog i en fokusgruppintervju 

som transkriberades. Jag har i min forskning bekantat mig med dessa resultat och 

analyserat vad eleverna tyckte om detta helhetsskapande arbetssätt. 

Resultaten tyder på att eleverna fick ett bättre intresse till fysik och kemi, att 

studiebesök uppskattades och ansågs lärorika och att eleverna själva ville påverka 

vad de lär sig. Trots det ansåg sig eleverna stressade under temamodulen, de 

ansåg att de inte har nytta av det de lärt sig och att de inte vill delta i liknande 

projekt i framtiden.  

Ämnesintegration, helhetsskapande undervisning, energi, intresse, energiprojekt i 

grundskolan 
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1. Inledning och bakgrund 

 

Elever i Finland har traditionellt klarat sig mycket bra i Pisatest gällande 

naturvetenskap men trots det har finländska elever ett lågt intresse för 

naturvetenskap (OECD, 2015). Detta är något som är oroväckande då skolan borde 

uppmuntra till större intresse för dessa skolämnen. Finlands Pisaresultat har klart 

försämrats från den senaste undersökningen, vilket är något som bör ses med oro 

här i Finland och då Finland är det land i toppen vars resultat har försämrats mest 

bör orsaker tills dessa undersökas (OECD, 2015). 

 

Om man har ett stort intresse för något är sannolikheten högre att man i framtiden 

kommer att ha något med ämnet och göra. Eftersom kunskaper i naturvetenskap är 

viktigt med tanke på vår framtid finns det orsak att undersöka vad som orsakar det 

låga intresset för naturvetenskap.  

 

Energi som denna undersökning speciellt fokuserar på är en av de största frågorna 

som samhället måste lösa i framtiden. Användningen av fossila bränslen till 

energiproduktion har fortsatt växa trots att dessa påverkar vår miljö. Förbränning av 

fossila bränslen är den överlägset vanligaste formen av energiproduktionen vilket 

leder till massiva problem för naturen. Om energiproduktionen som nu görs med 

fossila bränslen skall ersättas med förnybara energikällor och bättre metoder krävs 

en enorm satsning på utvecklingen av nya former av energiproduktion i hela världen. 

(Quaschning, 2019) 

 

 

Då samhället förändras krävs nya kunskaper och egenskaper hos medborgarna. 

Arbetsmarknaden förändras med automatisering som tar över en stor del av arbetet 

och maskiner som utför arbeten. För att eleverna skall klara sig i  framtiden krävs en 

annorlunda utbildning än tidigare. Problemlösning, kritiskt tänkande, samarbete och 

kommunikation är exempel på viktiga egenskaper i framtiden. Digitala kunskaper, 

anpassningsförmåga, ledarskapsförmåga och initiativtagande är ytterligare viktiga 

egenskaper i framtiden. (Bellanca & Brandt, 2010) Dessa så kallade 21th Century 
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skills, framtidskompetenser betonas allt mer i det helhetsskapande arbetssättet och 

är en viktig del i den nya läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2015).  

 

Det hade också utbildningsstyrelsen som bakgrundsfakta då de introducerade den 

nya läroplanen med en fokus på helhetsskapande undervisning och på att höja 

elevernas intresse till ämnet (Utbildningsstyrelsen, 2015).  

 

Läroplanen (2015) lyfter fram mål för den helhetsskapande undervisningen: 

“Lärarnas och elevernas motivation ökar när de ämnen som behandlas har lokal 

anknytning, är aktuella och har samhällelig betydelse. Det är viktigt att eleverna 

deltar i planeringen. Syftet med lärområdena är att konkret behandla sådant som 

ingår i och som vidgar elevernas erfarenhetsvärld, varvid målet är att 

– stärka elevernas delaktighet och ge dem möjligheter att vara med och 

planera målen, innehållet och arbetssätten i studierna 

– lyfta fram frågor som eleverna upplever som viktiga och skapa tillfällen att 

behandla och påverka dem 

– öka elevernas möjligheter att studera i olika grupper och med elever i olika 

åldrar och att arbeta med många olika vuxna 

– ge eleverna möjligheter att kombinera lärande utanför skolan med 

skolarbetet 

– ge utrymme för intellektuell nyfikenhet, upplevelser och kreativitet samt 

skapa många olika slag av kommunikations- och språksituationer 

– göra det möjligt att tillämpa kunskaper och färdigheter i praktiken och ge 

övning i att handla i enlighet med en hållbar livsstil 

 – sporra eleverna att handla på ett sätt som gynnar skolgemenskapens och 

samhällets bästa.” 

 

 

Från att tidigare ha skolämnen som tydligare följde det egna ämnesområdet ger den 

nya läroplanen en bredare möjlighet, och skyldighet, till en mer omfattande 

ämnesintegrering med en helhetsskapande undervisning som mål. Tanken med 

detta arbetssätt är inte att ämnen skall försvinna. Enskilda ämnen skall ännu kunna 

urskiljas från varandra, men då man talar om ett mera ämnesövergripande tema, 

såsom till exempel energi, kan man till exempel behandla det som en bredare helhet 
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där matematikuppgifter handlar om energi, energiformer i naturen och människan 

undersöks och t.o.m. intervjuer på olika språk gällande energi görs.  

 

Jag har analyserat ett helhetsskapande projekt och tagit fram vad elevernas åsikter 

varit till projektet och hur de förändrats under projektet. Eftersom det inte finns så 

mycket forskning om elevers intresse till ett helhetsskapande arbetssätt kan denna 

undersökning ge en fördjupad förståelse för elevernas åsikter.  

 

 

Det studerade ämnesintegrerade projektet hade som lärandemål att eleverna skulle 

utveckla kompetenser i enlighet med läroplanen. I temamodulen ingick att stärka 

elevers delaktighet, lyfta fram vardagssituationer, jobba i grupper, jobba med vuxna 

experter utanför skolan och skapa kommunikationssituationer på olika språk och 

mycket mera.  

 

1.1 Vad är helhetsskapande undervisning? 

 

Den nya läroplanen lyfter starkt fram helhetsskapande undervisning. 

Utbildningsstyrelsen beskriver helhetsskapande undervisning på följande sätt 

“Helhetsskapande undervisning hjälper eleverna att uppfatta helheter och att se 

samband mellan innehållet i olika läroämnen och med olika företeelser i livet”. 

(Utbildningsstyrelsen 2015). Läroplanen fortsätter med att eleven skall reflektera på 

hur innehåll, arbetssätt och mål kan kopplas ihop och hur de kan komplettera 

varandra. Eleverna skall ha en möjlighet att både uppleva den egna lärprocessen 

och innehållet i undervisningen som en meningsfull helhet.  

 

Irmeli Halinen, chef för läroplansarbetet, beskriver riktlinjerna för ämnesintegreringen 

i undervisningen. “Ämnesintegrering kommer genomgående att stödjas i 

läroplansgrunderna. Särskilt viktiga är avsnitten om mångsidig kompetens och de 

ämnesövergripande helheter som stödjer dem. Samarbete mellan läroämnena är 

absolut nödvändigt för att eleverna ska ha möjlighet att få meningsfulla 

inlärningsupplevelser och uppfatta helheter”. (Utbildningsstyrelsen u.å.) 
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Som riktlinjer för den helhetsskapande undervisningen används de sju 

kompetenserna som utbildningsstyrelsen kommit fram med. 

 

 

Figur 1: De sju kompetenserna 

(Utbildningsstyrelsen u.å. Hämtad från: 

https://www.edu.fi/download/fd99603aeb4fab5b76e23089a0119d55cf2031d3.png) 

De sju kompetenserna är följande: 

1. Förmåga att tänka och lära sig 

2. Kulturell och kommunikativ kompetens 

3. Vardagskompetens 

4. Multilitteracitet 

5. Digital kompetens 

6. Arbetslivskompetens och entreprenörskap 

7. Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid. 

 

En stor del av helhetsskapande undervisning är ämnesintegration som jobbar mot att 

eleverna skall få ta del av större helheter. I denna undersökning talas hädanefter om 
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helhetsskapande arbetssätt istället för ämnesintegrering. Helhetsskapande 

undervisning kan ses som en fördjupning och vidareutveckling av ämnesintegrering.  

 

Helhetsskapande undervisning har framkommit i varierande former i undervisning 

men under de senaste åren har den igen stigit fram till ett mycket centralt tema i 

Finland. Den nuvarande läroplanen lyfter fram ett helhetsskapande arbetssätt och 

det är något som kommer att växa inom pedagogiken i våra skolor. 

(Utbildningsstyrelsen, 2015) 

 

Trots att utbildningsstyrelsen förespråkar ett helhetsskapande arbetssätt ändrades 

Studentexamen 2006 från att eleverna tidigare skrev realprovet där fler ämnen var 

integrerade till att de enskilda ämnena delades upp i separata prov. 

 

1.2 Forskningsprojektet 

Jag har i denna avhandling fått ta del av insamlat material ur ett forskningsprojekt 

som inriktat sig på utförandet av en helhetsskapande temamodul och hur eleverna 

samt lärare sett denna temamodul. Temamodulen handlade om naturvetenskap och 

energi och en forskargrupp samlade in material gällande elevernas och lärarnas 

åsikter om genomförandet av projektet. Jag fick ta del av materialet som samlats in 

gällande elevernas attityder kring temamodulen. 

 

1.2.1 Forskningsprojektets genomförande    

 

Undersökningen som jag analyserar utfördes under vårterminen 2016 i sju veckors 

tid i årskurs nio i en finlandssvensk skola. Undersökningen är del av ett flerårigt 

projekt gällande helhetsskapande undervisning. Jag var inte med och samlade 

materialet men fick ta del av det. Min forskning fokuserar på elevernas erfarenheter 

under det första året av undersökningen. Forskargruppen som gjorde projektet 

fokuserade sig på lärarnas erfarenheter under projektet. Projektet utfördes på grund 

av den nya läroplanen och för att få en fördjupad förståelse för helhetsskapande 

undervisning. I projektet deltog en hel årskurs och lärare inom såväl matematik, 

naturvetenskapliga ämnen och humanistiska ämnen. Aktiviteterna som ingick var 

valda av lärarna och alla aktiviteter hade fokus på energi. Målet var att eleverna 
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skulle få en förståelse för begreppet energi i naturvetenskap och dess innebörd i 

elevernas vardag.  

 

Temamodulen innefattade två stycken 60 minuters lektioner varje vecka i sju veckors 

tid och under lektionerna fick eleverna bland annat lyssna på föreläsningar av 

experter, besöka energiproducerande kraftverk, laborera, intervjua experter inom 

området samt besöka ett gym.  

 

Några månader före projektet svarade eleverna på vilka temaområden inom energi 

de var intresserade av. Före projektet svarade eleverna på en enkät om sina  

förhandsintressen till temamodulen samt ämnen som var delaktiga inom projektet. 

Efter projektet svarade eleverna på en ny enkät om elevernas intresse för 

temamodulen samt vad de tyckte om den. Dessutom ordnades fokusgruppintervjuer 

med alla som var frivilliga där de fick berätta om sina upplevelser och åsikter om 

temamodulen.  

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med min avhandling är att undersöka hur eleverna som deltog i projektet såg 

sitt deltagande inom helhetsskapande undervisning från en fysik- och kemididaktisk 

synpunkt. 

 

Mina forskningsfrågor är följande: 

 

- Hur har eleverna uppfattat sitt eget lärande under en helhetsskapande modul 

kring temat energi?  

- På vilket sätt har elevernas intresse till fysik och kemi förändras under den 

helhetsskapande temamodulen? 
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2. Teori 

 

I detta kapitel definieras väsentliga begrepp som används i denna undersökning 

samt presenteras teori och tidigare forskning gällande elevers intresse samt arbetet 

med helhetsskapande temamoduler. 

 

2.1 Helhetsskapande undervisning 

 

Projektet jag analyserat baserar sig på ett helhetsskapande arbetssätt. Trots att ett 

helhetsskapande arbetssätt diskuterats som arbetsmetod i över 100 år har det ännu 

inte etablerat sig i skolan. Det finns tydliga fördelar men också problem och en del 

svårigheter med ett helhetsskapande arbetssätt vilket jag i detta kapitel beskriver.  

 

 

 

 

 

2.1.1 Helhetsskapande undervisningens historia 

 

Helhetsskapande undervisning är något som diskuterades redan i början av 1900- 

talet (M. Czerniak & C.Johnson, 2014) och som med jämna mellanrum tagits fram 

som en intressant undervisningsmetod.  

 

Gresnigt, Taconis, Keulen, Gravemeijer & Baartman (2014) skriver att Aiken (1942) 

publicerade sin så kallade “Eight-year study” där helhetsskapande arbetssätt 

presenteras. Den väckte intresse inom utbildning, men forskningen inom 

helhetsskapande undervisning har inte varit så omfattande och mera forskning krävs 

för definitiva svar. Den förhållandevis låga mängden av befintliga empiriska 

undersökningar har varit ett problem och en stor del av forskningen har fokuserat på 

gammal forskning. Trots att fördelar hittats har det funnits svårigheter att bevisa dem 

med en tillräckligt hög reliabilitet för att de ordentligt skulle integreras i skolor. 

Undersökningar som baserat sig på data som samlats in just för samma 

undersökning har varit rätt få påpekar Gavelek & al., (2011). Enligt Gresnigt & al., 
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(2014) finns det svårigheter i att exakt definiera vad integrering betyder och vilka 

resultat som fås från ett integrerat undervisningssätt. Det finns olika sätt att se på ett 

helhetsskapande arbetssätt så som Beane (1997) som ansåg att ämnesintegration 

skall organiseras kring problem i samhället och elevernas vardag och 

undervisningen skall sikta in sig mot lösningen av just det problemet. Venville & al., 

(2002) däremot ansågs att det finns flera sätt att se på helhetsskapande 

undervisning. Forskning om helhetsskapande undervisning har genom tiderna gett 

varierande resultat och det finns många studier som hittar fördelar i ett 

helhetsskapande arbetssätt medan det också finns studier som tyder på att 

signifikanta skillnader inte finns (Venville G., Rennie L. & Wallace J. 2011). 

 

2.1.3. Fördelar och möjligheter med helhetsskapande undervisning 

 

Czerniak & Johnson (2014) lyfter fram många möjliga fördelar till helhetsskapande 

undervisning. Med hjälp av en lista skapad av George (1996) lyfts 13 potentiella 

fördelar med ett helhetsskapande arbetssätt upp. Ett helhetsskapande arbetssätt 

kan ha potentialen att bättre ta i beaktande teman som berör elevernas vardag än en 

mer traditionell undervisning och ger även en bättre möjlighet till problemlösning. 

Även den enskilda elevens möjlighet till att studera på egen hand förbättras och en 

bättre möjlighet till integrering med vår omgivning och natur uppnås. Eleverna har en 

bättre möjlighet att påverka planeringen av delmomentet och ger läraren en större 

möjlighet att skapa lärandetillfällen istället för att vara den som ger ut all information. 

Eleverna har en bättre möjlighet att bygga på tidigare inlärning och eleverna får en 

möjlighet att fördjupa sin förståelse för ämnet. Det finns också en större chans att 

eleverna möter det de lärt sig i sin kommande vardag. För elever med 

inlärningssvårigheter finns möjligheter att lära sig mer konkret och för snabba elever 

finns en större möjlighet att ytterligare fördjupa sig i ämnet. Eleverna har också en 

bättre möjlighet att faktiskt komma ihåg det de lärt sig och förankra det djupare och 

lärare kan bli mer inspirerade då inlärningen är mångsidigare. Även personlig 

utveckling och en känsla av att eleven lyckats kan höjas i en helhetsskapande 

undervisning.  

 



Max Söderlund 
 

13 
 

Venville & al., (2011) säger att orsaken till att helhetsskapande undervisning ofta 

intresserar elever mer än traditionell undervisning är att den helhetsskapande 

undervisningen bättre kan relateras till vardagen utanför skolan.  Venville & al., 

(2011) tar också upp att en helhetsskapande undervisning för eleven kan verka mer 

bekant och kan kännas tryggare. 

 

Czerniak & Johnson (2014) beskriver fem olika former av helhetsskapande 

undervisning med fokus på matematik och naturvetenskap. De fem olika formerna 

som beskrivs är  

Sekvenserat (Sequenced), där ämnena planeras efter varandra så den ena bygger 

på den andra, parallell (Parallell), där de båda ämnena planeras och undervisas 

parallellt, partiell (Partial), där ämnen delvis planeras och undervisas parallellt och 

delvis undervisas skilt, förstärkt (Enhanced), där det ena ämnet är huvudämnet och 

det andra ämnet integreras för att ge en fördjupad inlärning och total 

(Total), där båda ämnena undervisas tillsammans.  

 

Gresnigt & al., (2014) har ett liknande beskrivningssätt och han lyfter fram följande 

trappa där en högre steg tyder på en djupare integrering. 

 

(Tagen från Promoting_science_and_technology_in_primary_educat.pdf) 

Figur 2: Olika nivåer av integrerad undervisning 

 

Längst ner har vi Fragmenterad integrering (svensk översättning Hällund, 2018), 

(Fragmented/ Cellular/ Isolated), som beskriver den traditionella inlärningen med 
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skilda ämnen utan större integrering. Sedan finns Varsebliven integrering 

(Connected/Aware) där sammankopplingar görs mellan olika ämnen och ämnen 

avsiktligt relateras till varandra utan antagandet att eleverna själv skall klara av att 

göra kopplingarna. Sammansatt integrering (Nested/fused) syftar på ett 

inlärningssätt där nyanser av andra ämnen tas in i ett visst ämne för att förstärka och 

berika ämnets inlärning. Multidisciplinär (Multidisciplinary) är då två eller fler ämnen 

organiseras tillsammans runt samma rubrik eller tema men ämnen kan ännu 

urskiljas ur arbetsmetoderna. Interdisciplinär (Interdisciplinary) är då ämnen inte 

specifikt kan urskiljas, utan arbetet sker utifrån målet med temat eller rubriken. 

Koncept och förmåga lyfts fram istället för de enskilda ämnena. Transdisciplinär 

(Transdisciplinary) är det arbetssätt där enskilda ämnen inte alls finns utan fokus är 

på kunskapsområdet som exemplifieras in vår vardag. Gresnigt & al., (2014) lyfter 

fram att dessa olika arbetssätt inte alls är rangordnade i nivå av kunskap eller 

effektivitet, utan påpekar att detta endast är olika former av integrering som alla kan 

fungera olika bra beroende på andra faktorer.  

 

Gresnigt & al., (2014) lyfter fram att lärare anser naturvetenskap som ett mer 

attraktivt ämne att undervisa då det är del av ett bredare integrerat program med 

fokus på mer än bara naturvetenskapen. Enligt Gresnigt & al., (2014) finns det också 

tecken som tyder på att integrerad inlärning med flera ämnen förbättrar inlärningen 

för alla ämnen som är delaktiga i programmet.  

 

Czerniak & Johnson, (2014) skriver att helhetsskapande undervisning är förankrad i 

konstruktivismen som inlärningsteori. Då elever gör en koppling mellan tidigare 

inlärning och ny fakta sker meningsfull inlärning och eleverna ser sammanhang 

mellan dessa idéer. Också hjärnforskning stöder denna idé där människor behandlar 

information via mönster i stället för enskilda händelser. 

 

Czerniak & Johnson, (2014) sammanfattar att det behövs mer studier om fördelarna 

och nackdelarna med en helhetsskapande undervisning. Resultaten tyder på att det 

finns fördelar men att det även finns nackdelar och att ytterligare forskning krävs för 

att sammanfatta hur man kan ha en helhetsskapande undervisning där fördelarna är 

klart större än nackdelarna. 
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2.1.4 Problem med helhetsskapande arbetssätt 

 

Trots att helhetsskapande arbetssätt funnits i skolan i redan över 100 år används 

arbetssättet ännu begränsat. Trots att det finns tydliga fördelar med arbetssättet 

finns det också utmaningar och problem.  

 

Czerniak & Johnson, (2014) säger att de flesta lärare inte är tillräckligt förberedda för 

att implementera en helhetsskapande undervisning som inkluderar både matematik 

och naturvetenskap på en hög nivå. Det krävs en bredare kunskap av läraren och 

det krävs mera planering av ämnet.  

 

Ett problem är att lärare ofta ställs inför brådskande deadlines vilket leder till att man 

inte har tid till större grupparbeten och större projekt. Också ett otillräckligt 

samarbete mellan lärare och många lärare som inte har tillräckligt kunskap är ett 

problem då man jobbar med helhetsskapande undervisning. (Czerniak & Johnson, 

2014) 

 

Problem med helhetsskapande undervisning i en traditionell skola är också att 

undervisningsämnen uppdelats som skilda ämnen vilket kan leda till svårigheter då 

dessa skall integreras till en helhet. Läraren behöver också tid för att förbereda sig 

och t.ex. inom matematiken krävs mer instruktioner om matematiken skall läras in 

via naturvetenskapliga fenomen. För övrigt är det också svårare att övervaka 

klassen då elever håller på med olika saker jämfört med att alla elever jobbar med 

samma sak. Undervisningsmaterial är också ett stort problem då dagens material är 

uppbyggt på att fokusera endast på ett ämne och det kan vara svårt att hitta material 

som integrerar fler ämnen i ett. (Czerniak & C.Johnson, 2014) 

 

Czerniak & C.Johnson (2014) skriver att trots att lärare oftast har en positiv 

inställning till en helhetsskapande undervisning har det visat sig att lärarnas 

inställningar inte är lika positiva då det kommer till att genomföra den i praktiken. 

Tidsbristen är ett vanligt problem och lärare vill inte lägga till tidskrävande 

helhetsskapande temamoduler då tiden redan är för knapp för att gå igenom allt 
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material som tillhör läroplanen och de har inte en tillräcklig stor kännedom om redan 

befintligt ämnesintegrerat material.  

 

Gresnigt & al., (2014) skriver att naturvetenskap kan få mera utrymme inom 

undervisningen då tiden som annars är reserverad för andra ämnen som skrivande 

och räknande kan användas till naturvetenskap. Detta är dock även en risk, läraren 

kan använda det helhetsskapande arbetssättet för att fokusera endast på vissa delar 

av de integrerade ämnena medan andra delar helt faller bort. Czerniak & Johnson 

(2014) skriver att helhetsskapande undervisning har en tendens att lyfta fram det 

viktigaste och starkaste delarna av ämnen medan de mindre viktigare delarna faller 

bort på grund av tidsbrist. 

 

Lärarna har problem med ett helhetsskapande arbetssätt, dels då de själva ofta är 

specialiserade endast på ett eller få ämnen och speciellt i de högre årskurser där 

läraren måste vara sakkunnig kan det vara att läraren inte har tillräckligt med 

kunskap för att hålla en bred integrerad undervisning. Lärare har själv också i sin 

utbildning blivit lärda på ett mer traditionellt sätt där en kurs handlar om ett tema och 

det kan vara att lärarna själv aldrig fått vara med om att lära sig hur ett 

helhetsskapande undervisningssätt fungerar. (Czerniak & Johnson 2014) 

 

Czerniak & Johnson (2014) skriver att då standardiserade prov ordnas är de oftast 

ämnesspecifika och med tanke på hur stor inverkan studentexamen har på elevers 

framtid blir det lätt att inlärningen fokuseras på enskilda ämnen för att elevernas skall 

lära sig så mycket som möjligt om just det ämnet.  

 

2.2 Naturvetenskap och aktivt lärande 

 

Prince (2013) kom i sin undersökning fram till att aktiv inlärning där eleverna är 

delaktiga leder till många fördelar inom inlärning. Prince undersökning tyder på att 

elever bättre kommer ihåg saker där de aktivt fått delta och engagera sig. Enligt 

Prince har grupparbete och aktivt deltagande tydliga fördelar i jämförelse med ett 

mera traditionellt arbetssätt där fokus läggs på att gå igenom så mycket som möjligt 

och strukturera eget arbete tillsammans med ett tävlingsmoment. Prince (2013) 
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påpekar att grupparbete inte alltid är det bästa arbetssättet och att en gyllene 

medelväg där både grupparbete, aktivt deltagande och individuellt arbete används 

oftast är det bästa alternativet. Ett mångsidigt arbetssätt som inkluderar eleverna 

leder ofta till bättre attityder till ämnet vilket hjälper inlärningen. 

 

Enligt Springer (1999) ger undervisning i små grupper betydliga fördelar jämfört med 

undervisning i stor grupp. Enligt Springers undersökning kan elever som i ett 

standardiserat test placerar sig runt topp 50% av samplet placeras i topp 30% av 

samplet om de varit med i smågruppsundervisning. Samtidigt som prestationen 

förbättras minskar också risken till psykisk uttröttning med 22% inom 

naturvetenskapliga ämnen. Springer (1999) kom också fram till att arbete i små 

grupper hade en positiv effekt på alla människor. Både pojkar och flickor hade bättre 

prestationer efter arbete i smågrupper och speciellt kvinnor hade positivare attityder 

till ämnet då de varit med i smågruppsundervisning jämfört med samplet. För 

minoritetsbefolkningen i undersökningen hade smågruppsundervisning ett ännu 

bättre resultat än majoritetsbefolkningen. Undersökningen hittade inte signifikanta 

skillnader i resultatet mellan hur grupperna valdes och resultaten tydde på att ju mer 

grupparbete som gjordes desto bättre blev resultaten. Springer (1999) undersökte 

också skillnaden mellan gruppens prestation om grupparbeten skedde under skoltid 

eller utanför skolan. Springer kom fram till att de grupparbeten som skedde utanför 

skolan gav bättre resultat till inlärningen medan de grupparbeten som skedde i 

skolan gav upphov för bättre attityder till ämnet. 

 

2.3 Elevers intresse för naturvetenskap 

 

Enligt Ulucinar (2011) påverkas elevens skolframgång i ett ämne av elevens intresse 

för ämnet. Vidare påpekar Ulucinar att elevens oro och rädsla för ämnet påverkar 

elevens framgångar inom ämnet (Ulucinar, 2011). Bulunuz och Jarrett (2009) skriver 

att barns intresse för olika ämnen ofta har sitt ursprung i barns lekar men att 

intresset ofta sjunker i skolan. Eftersom elevers intresse ofta sjunker då eleven går 

längre i sin utbildning är det viktigt att eleven får en bra början i ett visst skolämne. 

Om eleven får en bra undervisning i ett ämne redan från en låg årskurs är chanserna 

till att intresset sjunker klart mindre (Bulunuz & Jarrett, 2009).  
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Pintrich och Schunk (2002) beskriver två olika former av intresse. De beskriver 

skillnader mellan ett situationsbaserat intresse och ett personligt intresse. Enligt 

forskningen är ett situationsbundet intresse något som uppstår i en specifik situation 

och som endast är kortvarigt, medan ett personligt intresse är ett djupare intresse 

som håller i sig också efter att situationen tagit slut. En lärare kan försöka stöda en 

elevs personliga intresse genom att så ofta som möjligt lyfta upp situationer som 

väcker elevernas situationsbundna intresse. Genom att väcka ett situationsbundet 

intresse hos eleverna är det ofta lättare för läraren att få en klass intresserad av 

lektionen då inte läraren måste tillfredsställa alla elevers personliga intressen vilka 

alla är väldigt olika (Pintrich & Schunk, 2002). Ett starkt intresse leder till att elever 

har lättare att återkoppla materialet till tidigare kunskap och eleverna därmed har 

lättare att memorera och lära sig det material som gås igenom. 

 

Bulunuz och Jarrett (2009) hittade signifikanta skillnader mellan lärare som ansåg 

sig vara intresserade av naturvetenskap och lärare som ansåg att de inte var 

intresserade. Lärare med högt intresse hade fått mera elevcentrerad undervisning i 

sin utbildning och själva fått vara mer aktiva under lektionerna än de lärare som 

hade ett lägre intresse. 

 

I BUGS projektet (2011) undersöktes flickors intresse och hur man kunde lyfta 

flickors intresse för naturvetenskap. För att utveckla intresset användes projekt 

uppdelade i fyra faser; fokusera, undersök, reflektera och tillämpa. 

 

Resultaten visade på att elever som deltagit i BUGS projektet hade bättre intresse 

för naturvetenskap och att detta påverkat deras liv positivt.  

 

2.3.1 Skillnader mellan kön 

 

Pintrich och Schunk (2002) har i sina undersökningar identifierat skillnader mellan 

hur intresse påverkar pojkar och flickor. Enligt dem är pojkar mera benägna att göra 

misstag på frågor som inte intresserade dem, medan flickor var benägna att göra 

mera misstag på de frågor de var mera intresserade av. De hittade även en skillnad i 
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vikten av intresse, där det var viktigare för pojkar att ha ett stort intresse för ämnet 

för att få ett bra resultat, medan det för flickors resultat inte spelade lika stor roll om 

de var intresserade av ämnet eller inte.  

 

Inom den högre utbildningen i naturvetenskap finns det betydligt fler pojkar än flickor 

(Tyler-Wood, Ellison, Lim, Periathiruvadi, 2011). Trots att flickor vid en låg ålder har 

ungefär samma intresse för naturvetenskap som pojkar har det visat sig att flickors 

intresse med åldern tenderar att minska i jämförelse med pojkars. Trots att flickor 

presterar bra i de låga årskurserna inom naturvetenskap, är de inte intresserade av 

att fortsätta sin utbildning inom naturvetenskap. Naturvetenskap har traditionellt setts 

som ett mansdominerat forskningsområde och det påverkar flickors benägenhet att 

välja fortsatta studier inom naturvetenskap. Starka kvinnoförebilder inom 

naturvetenskap kunde hjälpa till att jämna ut könsskillnader, men det är då ytterst 

viktigt att flickor får denna förebild redan i en tidig ålder (Tyler-Wood & al., 2011).   

 

Enligt Christidou (2011) är flickor minst intresserade av fysik och mest intresserade 

av biologi inom de olika ämnena i omgivningslära. Pojkar däremot är intresserade av 

atomer och atombomber, datorer, mekanik och verktyg. Flickorna är intresserade av 

djur, hälsa och ämnen där estetiken är högre, t.ex. regnbågar. Enligt Christidou är 

pojkar också intresserade av samma saker som flickor medan flickor inte är lika 

intresserade av de saker som pojkarna är intresserade av. Flickor har större 

sannolikhet att ha en negativ bild av sina egna kunskaper inom naturvetenskap och 

väljer därför att inte vidareutbilda sig inom naturvetenskap. 

 

  

2.3.2 Naturvetenskap i läroplanen samt vikten av intresse 

 

I den nya Läroplanen som trädde i kraft 2016 anges följande gällande  

omgivningslära: ”Utgångspunkten vid valet av arbetssätt och lärmiljöer är elevernas 

egna erfarenheter av olika företeelser, fenomen och händelser som anknyter till 

människan, omgivningen, människans aktiviteter och vardag. I valet av lärmiljöer och 

arbetssätt beaktas funktionalitet, erfarenhets- och upplevelseaspekten, 

användningen av drama och berättelser samt omgivningslärans tvärvetenskapliga 
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karaktär” (Utbildningsstyrelsen, 2014, s.243). Läroplanen från 2014 uppmuntrar 

läraren att ta upp frågor som handlar om elevernas omgivning. Den ger läraren 

möjlighet att undersöka sådant som eleverna anser är intressant och därmed är det 

viktigt för läraren att veta vad eleverna är intresserade av. Läraren bör med jämna 

mellanrum ta reda på vad eleverna själva är intresserade av att lära sig i kommande 

sekvenser så att lärandet sker med ett så stort intresse som möjligt. Detta leder till 

bättre inlärning för eleverna, enligt Ulucinar (2011).  

 

I den nya läroplanen beskrivs mål för vad undervisningen ska ge eleven då hen går 

ut årskurs 6: ”väcka och upprätthålla elevens intresse för omgivningen och 

undervisningen i omgivningslära samt hjälpa eleven att inse att samtliga 

ämnesområden i omgivningsläran är viktiga för hen” (Utbildningsstyrelsen, 2014, 

s.240). I Läroplanen från 2014 står det att det är väsentligt att upprätthålla ett positivt 

intresse till ämnet, något som är klart enklare om ämnet handlar om de frågor 

eleverna anser viktiga 

 

Driver (1985) skriver att barns inlärning påverkas av deras alternativa uppfattningar 

inom ämnet. Barns alternativa uppfattningar är viktiga att jobba bort så snabbt som 

möjligt innan de präntas in. Fysik och kemi är ämnen där det finns många alternativa 

uppfattningar. Om dessa ska tränas bort först i högre årskurser där chanserna att 

elevernas intressen till ämnen är lägre leder det ofta till problem och ett sjunkande 

intresse.  

 

2.4 Tidigare forskning 

 

I IDEAS projektet kombinerades naturvetenskap med modersmål i form av 

textkompetens och textskapande. Projektet utfördes genom att öronmärka 1 ½ - 2 

timmar om dagen för naturvetenskap integrerat med modersmål för elever i årskurs 

tre till fem. Målet var att utveckla elevers kunskaper i naturvetenskap, modersmål 

samt läsförståelse. I projektet sågs flera förbättringar jämfört med kontrollgruppen. 

Eleverna som deltagit i projektet kunde bättre ställa frågor under lektionen och de 

kunde även bättre förklara fenomen och grunda dem i vardagliga situationer. Även 

förståelsen av naturvetenskap förbättrades jämfört med kontrollgruppen och 
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eleverna hade en starkare förståelse för hur saker hängde ihop inom naturvetenskap 

(Gresnigt & al., 2014). 

 

Enligt Gresnigt & al., (2014) forskning där grupper som jobbat med ett 

helhetsskapande arbetssätt jämfördes med grupper där man inte jobbade med 

helhetsskapande arbetssätt, tydde resultaten på att de kognitiva inlärningseffekterna 

var positiva i de helhetsskapande grupperna. Eleverna i de helhetsskapande 

grupperna hade lärt sig mera och de var bättre på att presentera sin kunskap. 

Eleverna i de helhetsskapande grupperna var också bättre på att identifiera de 

variabler som påverkade resultat i naturvetenskapliga undersökningar. Både lärarna 

och eleverna ansåg att eleverna lärde sig mycket under de helhetsskapande 

kurserna men kritik fanns då eleverna hade flere alternativa uppfattningar än 

förväntat då de presenterade sitt material.  

 

Michelsen & Sriraman (2009) kom i sin forskning fram till att helhetsskapande 

undervisning kan leda till ett bättre intresse för naturvetenskap och matematik. Deras 

undersökning, kallad IFUN, undersökte hur helhetsskapande undervisning positivt 

kan påverka undervisning i naturvetenskap i de högre årskurserna. De lyfter i sin 

undersökning fram att helhetsskapande undervisning positivt påverkar intresset 

speciellt om eleverna kan relatera den till sin framtid och framtida yrken. De ser även 

stor potential för en större helhetsskapande undervisning mellan speciellt matematik 

och andra ämnen där matematik bättre kunde integreras med andra ämnen så att 

undervisningen skulle vara mer relevant för elevernas vardag och framtid. Michelsen 

& Sriraman (2009) lyfter även fram vikten av att läraren gör ett bra jobb i att väcka 

elevernas intresse och att det krävs en bra lärare för att få positiva resultat till 

intresse inom helhetsskapande undervisning 

 

3 Metodkapitel 

 

I detta kapitel redogör jag för mitt val av metod och hur undersökningen genomförts 

samt vilka informanter jag använt. Jag diskuterar även tillförlitligheten samt 

trovärdigheten samt vilka frågor som uppstod i undersökningen. 
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3.1 Val av metod 

 

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur eleverna i en skola såg sitt projekt 

inom helhetsskapande undervisning från en fysik- och kemididaktisk synpunkt. 

 

Mina forskningsfrågor till undersökningen är följande:  

 

- Hur har eleverna uppfattat sitt eget lärande under en helhetsskapande modul 

kring temat energi?  

- På vilket sätt har elevernas intresse till fysik och kemi förändras under den 

helhetsskapande temamodulen? 

 

För att få svar på dessa frågor har jag undersökt materialet med hjälp av både 

kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Jag var inte med och samlade in 

materialet till denna undersökning utan materialet samlades in av en forskargrupp.  

Lärarna som jobbade i en skola i Finland planerade och utförde det helhetsskapande 

projektet med temat energi i årskurs 9 våren 2016. Eleverna deltog i  7 veckors tid i 

detta projekt som bestod av 2 timmar en eftermiddag varje vecka. Lärarna som 

planerade och genomförde i projektet var bland annat lärare i matematik, fysik, kemi, 

gymnastik och språk. Eleverna jobbade med olika energi teman och deltog i olika 

föreläsningar, aktiviteter och laborationer. För att sedan kunna samla material 

gällande elevernas erfarenheter användes både kvantitativa och kvalitativa 

insamlingsmetoder. Forskargruppens projekt var att ta samla data om genomförande 

av ett helhetsskapande projekt med energi som tema under flera år. 

Forskningsprojektet har fokuserat sig både på att samla in material vad eleverna 

tyckte om projektet samt vad lärarna ansåg om projektet.  

 

Materialet från temamodulen samlades in med kvantitativa och kvalitativa 

datainsamlingsmetoder i form av intervjuer och enkäter. Enligt Eliasson (2013) 

lämpar sig kvantitativa metoder bra för frågor som går att beskriva med siffror och för 

att göra generaliseringar i grupper (Eliasson, 2013). De vanligaste formerna för 

kvantitativa undersökningar är enkät och intervjuundersökningar (Eliasson, 2013). 

Det är viktigt att veta med vilka metoder en analys är gjord. En analys där metoden 
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inte tydligt är framförd är svår att tolka och inte användbar i framtida syften då man 

inte kan veta hurdana metoder som använts i metoden (Braun & Clarke, 2006). 

Intervjuerna använde jag som kvalitativ datainsamling för att fördjupa åsikterna som 

kommit fram i enkätundersökningen samt bättre förstå och kunna förklara vad 

eleverna tyckte om projektet.  

 

3.1.1 Enkätundersökning som metod 

 

Enkätundersökning passade bra in i projektet för att den ger ett tydligt svar och 

fungerar bra då man har många informanter. För att fördjupa svaren och få en 

djupare förståelse har också fokusgruppintervjuer använts. Jag använder mig av 

enkäten som huvudsaklig källa för att få svar på mina forskningsfrågor men förankrar 

resultatet i intervjuerna. Frågorna i enkäten är relevanta för projektet. En enkät 

gjordes före temamodulen och en enkät gjordes efter temamodulen. Frågorna var 

delvis samma och fokuserade på de upplevelser eleverna haft runt temamodulen. 

Jag använde mig av flervalsfrågor med en Likertskala med de fem svarsalternativen: 

håller inte alls med, håller med i liten utsträckning, kan inte säga, håller med i stor 

utsträckning och håller helt med. Enligt Robinson (2014) är Likertskala är ett sätt att 

mäta attityder i större grupper. Trots att Likertskalan ger ett siffer svar måste man 

komma ihåg att alla tolkar svaren på olika sätt och för en individ kan håller med i liten 

utsträckning betyda något helt annat än för en annan individ. Dessutom finns 

tendensen för  respondenterna att hålla med frågeställaren och därmed ge ett 

positivare svar. Enkäterna som används finns som bilaga ett och två i slutet av 

avhandlingen. I enkäten före fanns det 39 stycken frågor och i enkäten efter fanns 

det 33 stycken frågor samt möjlighet att kryssa i de mest lärorika och intressanta 

teman. Enkäten före gjordes några veckor före projektet startade och enkäten efter 

gjordes några veckor efter att projektet avslutats. Ungefär två månader före projektet 

började hade eleverna möjlighet att ange vad de var intresserade av att lära sig 

mera om inom energi. 
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3.1.2 Intervju som metod 

 

Enligt Braun och Clarke (2006) är det viktiga i analysen av en intervju att hitta teman 

och koncept inom intervjun. Den som analyserar intervjun måste hitta dessa teman i 

intervjun. Det gäller också att ifrågasätta om de teman som framkommer verkligen är 

relevanta så att analysen stämmer överens med de frågor man vill ha svar på.  

 

Det är det viktigt att känna till sin egen ställning då man utför sin intervju. Då du 

analyserar en intervju händer det lätt att du analyserar den ur din egen synvinkel 

vilket kan ge en förvrängd bild av den intervjuades åsikter. (Braun & Clarke, 2006) 

 

För att analysera intervjuerna beskriver Braun och Clarke (2006) en sexfasig 

process.  

1. Bekanta sig med datamaterialet. Transkribera datan, läsa det och komma 

fram med idéer 

2. Generering av koder. Koda intressanta delar av intervjuerna 

3. Sök efter teman.  

4. Granskning av teman 

5. Definiera teman och ge deras slutliga namn 

6. Produktion av rapporten, skriv resultatet 

 

Jag började med att läsa igenom materialet och bekanta mig med det. Jag 

understreckade intressanta kommentarer. Efter det försökte jag skapa koder och 

hitta sammanhang. Olika kommentarer delades in i olika teman. Sedan försökte jag 

sätta dessa teman emot varandra och få en helhetsbild samt granska deras relevans 

och till sist definierade jag dessa teman för att kunna presentera resultatet i detta 

projekt. I enlighet med forskningsfrågorna har resultatet presenteras i denna 

avhandling och resultatet har delats in i relevanta underrubriker. Teman som 

elevernas positiva och negativa uppfattningar om temamodulen lyfts fram. Svaren är 

också indelade i teman beroende om upplevelserna gällde lärandemål eller allmänna 

upplevelser och till exempel om eleverna upplevde att de fick större intresse eller 

mera konkreta saker som om de lärt sig om energiproduktion. Elevernas upplevelser 
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om arbetssätten var också ett av teman och även här fanns både positiva och 

negativa åsikter. 

 

3.1.3 Fokusgrupp  

 

Fokusgrupper är en intervjumetod där de som intervjuas placeras i grupper för att få 

en djupare diskussion. Fokusgrupper leds av en moderator och grupperna är ofta 

utvalda så att deltagarna har liknande åsikter om temat (Morgan, 1997). Enligt 

Wilkinson (1998) är fördelen med en fokusgrupp att deltagarna kollektivt med hjälp 

av sociala interaktioner kan uppnå en bättre förståelse för temat. Med hjälp av den 

diskussion som uppstår i en fokusgrupp då åsikter delas, försvaras och förklaras kan 

en djupare förståelse av fenomenet ske 

 

Som nackdelar för fokusgrupper skriver Wilkinson (1998) att reliabiliteten och 

validiteten kan sjunka och den som intervjuar fokusgruppen kan lätt influera 

diskussionen och samtalets utkomst. För att analysen om fokusgruppen skall 

fungera bra föreslår Wilkinson (1998) att man skall fundera på syftet till 

undersökningen, vad man vill komma fram till och om en undersökning med en 

fokusgrupp är praktisk att utföra. 

 

Intervjuerna utfördes i fyra grupper indelade beroende på vad de svarat i enkäten. 

En grupp var positivt inställd till ämnet men negativt inställd till temamodulen, en 

grupp var negativt inställda till temamodulen men både positivt och negativt inställda 

till ämnet, en grupp där alla var positiva till ämnet och temamodulen och i den sista 

intervjun deltog endast en deltagare. Fokusgrupperna bestod av tre till fyra deltagare 

förutom i den sista gruppen där bara en deltog. Fokusgruppintervjuerna gjordes 

några veckor efter att temamodulen tog slut. 

 

3.2 Reliabilitet, validitet och etik 

 

För att göra en bra undersökning krävs en hög reliabilitet och validitet. Reliabilitet är 

ett mått på hur väl man kan komma till samma resultat om man utför undersökningen 

på nytt under motsvarande omständigheter. Detta innebär att situationen i alla 
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skeden ska vara stabiliserad samt att samma mätresultat ska gå att förnya i en ny 

undersökning vid en annan tidpunkt (Trost, 2007). Validitet är ett mått på om frågan 

man ställer faktiskt svarar på det man strävar efter att den ska svara på (Bell, 2007). 

En enkät med låg validitet svarar inte på forskningsfrågorna utan ger svar på något 

helt annat (Trost, 2007). Det är viktigt att använda sig av tydliga frågor, undvika 

negationer samt använda tydliga ord för att få en hög reliabilitet (Trost, 2007). Även 

Eliasson (2013) påpekar vikten av klart och tydligt formulerade frågor. Om en fråga 

missuppfattas lider både reliabiliteten och validiteten. En fråga med låg validitet kan 

ändå ha en hög reliabilitet. (Trost, 2007; Eliasson, 2013). Det är viktigt att kontrollera 

att eleven endast ger ett svar per fråga för att få ett reliabelt svar. (Eliasson, 2013).  

 

3.3 Urvalsstorlek 

 

I denna undersökning deltog en hel årskurs 9 i en skola, 63 elever vara 43 

besvarade båda enkäterna. Projektet är en fallstudie där resultaten gäller för just 

denna grupp i denna temamodul. 

 

Det kan vara svårt att veta hur stort urval som behövs för att undersökningen ska 

vara relevant (Trost, 2007). I teorin är det bättre med ett så stort sampel som möjligt, 

men detta är i praktiken inte alltid möjligt att uppnå (Eliasson, 2013). 

Det skulle ha varit bättre om alla informanter svarat på båda enkäterna men på 

grund av förhinder gjorde inte alla det. I frågor där det jämförs före och efter resultat 

användes endast det samplet som svarade på båda frågorna medan i de övriga 

frågorna används hela samplet. 

 

4. Resultat 

 

 4.1 Undersökningens genomförande 

I detta kapitel redogör jag för resultatet i undersökningen. Jag lyfter fram både 

relevanta och intressanta resultat samt resultat som kan ge förklaringar till elevernas 

åsikter. Resultaten i denna fallstudie ä relevanta för just detta projekt men det är 

möjligt att resultaten vore annorlunda om projektet gjordes på nytt i ett annat projekt. 
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4.1.1 Enkät 

 

Före temamodulen besvarade eleverna en enkät där eleverna svarade med hjälp av 

en likert skala på frågor gällande temamodulen. Efter temamodulen fyllde eleverna i 

en till enkät som delvis innehöll samma frågor men också nya som gällde deras syn 

på den helhetsskapande modulen. På grund av att en klass saknades då eleverna 

besvarade enkäten efter temamodulen var bortfallet stort. I de frågor där svar 

jämförs före och efter har bara de eleverna som svarade på båda enkäterna 

beaktats medan i de andra frågorna har alla svar beaktas. 

 

4.1.2 Fokusgruppintervju 

 

Fokusgruppintervjuerna hölls med alla frivilliga kort efter att kursen avslutats. 

Grupperna bestod av 2-4 deltagare och grupperna var indelade så att eleverna 

skulle stöda varandra och bidra till en bättre diskussion. En av intervjuerna utfördes 

med bara en person. Grupperna var utvalda baserat på hur eleverna hade svarat i 

enkäterna. Elever med liknande svar placerades i samma grupper. 

Fokusgruppintervjuerna tog ca 30-45 minuter och de utfördes i elevernas skola. 

Fokusgrupper valdes för att öka elevernas svar och förbättra diskussionen. 

 

4.2 Intresse 

 

4.2.1 Förhandsintresse 

 

Eleverna besvarade i enkäten de gjorde före temamodulen hur mycket de såg fram 

emot att jobba med temamodulen. 

 

Tabell 1: Elevernas förväntningar på den helhetsskapande modulen 

Jag ser fram emot att få arbeta med ”Utmaningen” Procentandel % 

Håller inte alls med 33,9 

Håller med i liten utsträckning 15,3 
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Kan inte säga 28,8 

Håller med i stor utsträckning 15,3 

Håller helt med 6,8 

 

 

Figur 3: Jag ser fram emot att få arbeta med utmaningen 

 

Före temamodulen var 34 % inte alls intresserade av att jobba med Utmaningen 

medan endast 7 % helt höll med om att de var intresserade av att arbeta med 

temamodulen. 29 % kunde inte säga medan 15 % höll med i liten utsträckning och 

15 % i stor utsträckning. Elevernas förhandsintresse till temamodulen var alltså inte 

så stort.  

 

Detta kom även fram i intervjuerna där eleverna till exempel nämnde: ”så var 

Utmaningen som helhet inte så jättekul för temat intresserade inte och man gjorde 

inget som man själv skulle ha vilja göra“. Eleverna verkade ha bestämda 

förhandsuppfattningar om temat om ämnet “men fysik och kemi det är inte så många 

som är jätteintresserade av det och ja och det kanske blev så här lite långtråkigt i 

längden“ 
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De förutfattade meningarna kring temat påverkade troligen temamodulens 

genomförande. “Då man hörde att vårt tema var energi så tänkte alla neej, men inte 

var det nu man tror att det är hur en lampa fungerar men det är mycket mera än så 

jo jag har lärt mig mycket mer” 

 

4.2.2 Förändringar i intresse 

 

Tabell 2. Intresse till fysik  

Fysik är intressant Före Efter 

 Procentandel % Procentandel % 

Håller inte alls med 14,0 7,1 

Håller med i liten utsträckning 32,6 38,1 

Kan inte säga 11,6 4,8 

Håller med i stor utsträckning 27,9 21,4 

Håller helt med 14,0 28,6 

 

 

Figur 4: Fysik är intressant. Före och efter 



Max Söderlund 
 

30 
 

 

Eleverna tillfrågades om de tycker att fysik är intressant både före och efter tema 

modulen. Före tema modulen ansåg 14 % att fysik inte alls intressant. 12 % kunde 

inte säga medan 28 % höll med i en stor utsträckning och 14 % höll helt med. Då 

samma fråga ställdes efter tema modulen var det endast 7 % som inte ansåg fysik 

intressant, endast 5 % kunde inte säga. Den största skillnaden var hos de som höll 

helt med där hela 29 % ansåg fysik som intressant. 

 

Tabell 3: Negativ syn på naturvetenskapliga ämnen 

Naturvetenskapliga ämnen är inget för mig Före Efter 

 Procentandel % Procentandel % 

Håller inte alls med 18,6 31,0 

Håller med i liten utsträcknig 23,3 19,0 

Kan inte säga 34,9 35,7 

Håller med i stor utsträckning 11,6 0,0 

Håller helt med 11,6 14,3 
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Figur 5: Naturvetenskapliga ämnen är inget för mig. Före och efter 

 

Före temamodulen ansåg 19 % att de inte alls höll med att naturvetenskap inte är 

något för dem medan efter temamodulen var motsvarande andel 31 %. Andelen 

respondenter som höll med i stor utsträckning sjönk från 12 % till 0 % 

 

Tabell 4: Intresse till att i framtiden arbeta med kemi 

Jag är intresserad av att i framtiden arbeta med kemi Före Efter 

 Procentandel % Procentandel % 

Håller inte alls med 37,2 25,6 

Håller med i liten utsträckning 23,3 20,9 

Kan inte säga 30,2 23,3 

Håller med i stor utsträckning 7,0 23,3 

Håller helt med 2,3 7,0 
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Figur 6: Jag är intresserad av att i framtiden arbeta med kemi. Före och Efter 

 

Före temamodulen ansåg 37 % av eleverna att de inte var intresserade av att jobba 

med kemi i framtiden. 23 % ansåg sig endast lite intresserade av att jobba med kemi 

i framtiden och 30 % kunde inte säga vilket ledde till att 91 % inte visade intresse för 

att jobba med kemi i framtiden medan endast 9 % höll delvis eller helt med om att de 

vill jobba med kemi i framtiden.  

 

Då samma frågades efter temamodulen var det mera jämnt mellan de olika svaren. 

Efter temamodulen var det 30 % av eleverna som delvis eller helt höll med att de 

kunde tänka sig jobba med kemi i framtiden. 

 

Tabell 5: Intresse till att lära mig mera kemi 

Jag är intresserad av att lära mig mera kemi Före Efter 

 Procentandel % Procentandel % 

Håller inte alls med 7,0 19,0 

Håller med i liten utsträckning 41,9 33,3 

Kan inte säga 16,3 11,9 
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Håller med i stor utsträckning 23,3 23,8 

Håller helt med 11,6 11,9 

 

 

Figur 7: Jag är intresserad av att lära mig mera kemi. Före och efter 

 

Andelen elever som inte alls är intresserade att lära sig mera kemi steg från 7 % till 

19 % medan andelen som i liten utsträckning höll med att de är intresserade att lära 

sig mera kemi sjönk från 42 % till 33 % 

 

Tabell 6: Intresse till att ha ett yrke där fysikkunskaper inte behövs 

Jag vill ha ett yrke där jag inte behöver kunskaper i fysik Före Efter 

 Procentandel % Procentandel % 

Håller inte alls med 23,3 25,6 

Håller med i liten utsträckning 23,3 16,3 

Kan inte säga 27,9 39,5 
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Håller med i stor utsträckning 4,7 9,3 

Håller helt med 20,9 9,3 

 

 

Figur 8: Jag vill ha ett yrke där jag inte behöver kunskaper i fysik. Före och efter. 

 

Före temamodulen var det 21 % som helt höll med om att de inte ville ha ett yrke där 

kunskaper i fysik behövs medan efter temamodulen var det endast 9 % som tyckte 

så. Före temamodulen kunde 28 % inte säga om de ville ha ett yrke där kunskaper i 

fysik behövs medan efter temamodulen var andelen som inte kunde säga 40 %  

 

Tabell 7: Intresse till ett arbete med inriktning på energifrågor efter temamodulen  

Efter Utmaningen kan jag tänka mig ett jobb där man arbetar med 

energifrågor 

Procentandel 

% 

Håller inte alls med 28,9 

Håller med i liten utsträckning 20,0 

Kan inte säga 26,7 
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Håller med i stor utsträckning 22,2 

Håller helt med 2,2 

 

 

Figur 9: Efter Utmaningen kan jag tänka mig ett jobb där man arbetar med 

energifrågor 

 

Efter utmaningen höll endast en elev helt med om att hen kan tänka sig jobba med 

energifrågor i framtiden. 22 % höll med i stor utsträckning, 27 % kunde inte säga, 20 

% höll med i liten utsträckning och 29 % höll inte alls med. 

 

4.3 Delmoment som positivt påverkade intresset 

 

4.3.1 Studiebesök 

 

Tabell 8: Studiebesöks påverkan på intresset till kemi och fysik 

Studiebesök i kemi/fysik gör mig 

intresserad av ämnena Före Efter 
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 Procentandel % Procentandel % 

Håller inte alls med 4,9 16,3 

Håller med i liten utsträckning 12,2 14,0 

Kan inte säga 56,1 34,9 

Håller med i stor utsträckning 19,5 25,6 

Håller helt med 7,3 9,3 

 

 

 

Figur 10: Studiebesök i kemi/fysik gör mig intresserad av ämnena. Före och efter 

 

Före projektet svarade 56 % av informanterna att de inte kunde säga om 

studiebesök gjorde dem mer intresserade av fysik eller kemi. Endast 27 % höll med i 

stor utsträckning eller helt att studiebesök höjde intresset till kemi och fysik. Efter 

projektet tyckte 35 % att intresset till fysik och kemi höjdes i stor utsträckning eller 

helt vid studiebesök och de som inte kunde säga sjönk till 32 % av informanterna. De 

som inte alls höll med att studiebesök i kemi/fysik gör dem intresserad av ämnet steg 

från 5 % till 16 % 
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Tabell 9: Elevernas åsikt om studiebesök efter temamodulen 

Studiebesök är lärorika Procentandel % 

Håller inte alls med 8,7 

Håller med i liten utsträcknig 15,2 

Kan inte säga 10,9 

Håller med i stor utsträckning 26,1 

Håller helt med 39,1 

 

Figur 11: Studiebesök är lärorika. Efter 

 

Efter temamodulen svarade 39 % att de helt höll med om att studiebesök är lärorika 

och 26 % höll i stor utsträckning med och en elev summerade studiebesöken med 

“Det var ju coolt och se det med egna ögon”.  

Studiebesöken lyftes av många fram som ett viktigt och bra delmoment. Gällande 

vad som var bäst svarade till exempel en elev: ”Studiebesöket, för vi gör inte så 

mycket studiebesök annars, så det var nog bäst”  
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4.4 Elevernas möjlighet att påverka 

 

Tabell 10: Elevers åsikt om hur viktigt det är att få påverka det de ska lära sig 

Det är viktigt för mig att få vara med och påverka 

vad jag vill lära mig Före Efter 

 Procentandel % Procentandel % 

Håller inte alls med 7,0 7,0 

Håller med i liten utsträckning 20,9 7,0 

Kan inte säga 27,9 23,3 

Håller med i stor utsträckning 34,9 39,5 

Håller helt med 9,3 23,3 

 

 

Figur 12: Det är viktigt för mig att få vara med och påverka vad jag vill lära mig. Före 

och efter. 
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Före temamodulen ansåg 44 % av eleverna att det i stor utsträckning eller helt var 

viktigt att få vara med och påverka det de vill lära sig och efter temamodulen steg 

andelen till 63 %. 

 

I intervjuerna lyfte många elever fram vikten av att själv få vara med och påverka 

innehållet under lektionerna “jag tycker nog att det är ganska viktigt, då får man 

liksom själv välja vad man vill läsa eller studera” 

och “jag tror att det kommer mera motivation från ens egen sida om man får välja 

vad man vill lära sig om” 

 

Tabell 11: Elevernas åsikter om de fått vara med och planera vad de ska göra på 

lektionerna i Utmaningen 

Jag har fått vara med och planera vad vi ska göra på lektionerna i 

Utmaningen Procentandel % 

Håller inte alls med 42,6 

Håller med i liten utsträckning 23,4 

Kan inte säga 27,7 

Håller med i stor utsträckning 6,4 
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Figur 13: Jag har fått vara med och planera vad vi ska göra på lektionerna i 

Utmaningen 

 

43% av eleverna ansåg att de inte fått vara med och planera vad de skall göra på 

lektionerna under temamodulen. 23 % svarade att de i liten utsträckning fått vara 

med och planera lektionerna och 28 % kunde inte säga. Eleverna skulle själva ha 

vilja påverka mera: “Det var tråkigt och det var inte så kreativt heller“ och vid frågan 

hur temamodulen kunde göras bättre svarades bland annat “Att eleverna får ta 

initiativ hur man lär sig de där sakerna och vad man gör” 

 

4.5 Elevers inlärning 

 

Tabell 12: Temamodulens påverkan på förståelse till energiproduktion och kroppens 

energiförbrukning 

Utmaningen har gett mig större 

förståelse  

 för hur man producerar 

energi 

 av kroppens 

energiförbrukning 

 Procentandel % Procentandel % 

Håller inte alls med 8,9 38,3 

Håller med i liten utsträckning 15,6 12,8 

Kan inte säga 28,9 29,8 

Håller med i stor utsträckning 33,3 14,9 

Håller helt med 13,3 4,3 
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Figur 14: Utmaningen har gett mig större förståelse för hur man producerar energi 

och av kroppens energiförbrukning 

 

Då man jämför vad eleverna anser att de lärt sig kan man se att 47 % av eleverna 

håller med i stor utsträckning eller helt tycker sig ha fått en större förståelse hur man 

producerar energi medan 29 % inte kan säga och 25 % inte håller med eller bara 

håller med i liten utsträckning. 51 % av eleverna håller inte med eller bara med i liten 

utsträckning att temamodulen gett dem en större förståelse av kroppens 

energiförbrukning medan 30 % inte kan säga och 19 % anser sig ha lärt sig om 

kroppens energiförbrukning. 

 

Eleverna rapporterade om att de lärt sig bland annat om solenergi och vindkraftverk: 

“Jag har nog lärt mig mera om solenergi, om solpaneler och sådant” och 

“hur man har vindkraftverk och hur det kommer energi från det och det var 

jätteintressant” medan vissa påstod att de inte lärt sig något “Inte kan jag säga alls 

att jag har lärt mig något helt nytt”. 

 

Tabell 13: Elevernas åsikt om hur mycket de lärde sig i laborationen de gjorde i 

Utmaningen 
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Jag lärde mig mycket av laborationen jag gjorde i Utmaningen Procentandel % 

Håller inte alls med 28,3 

Håller med i liten utsträcknig 17,4 

Kan inte säga 23,9 

Håller med i stor utsträckning 19,6 

Håller helt med 8,7 

 

 

Figur 15: Jag lärde mig mycket av laborationen jag gjorde i Utmaningen 

 

28 % av eleverna höll inte alls med om att de lärde sig mycket under temamodulen, 

17 % höll med i liten utsträckning, 24 % kunde inte säga, 20 % höll med i stor 

utsträckning och 9 % höll helt med 

 

Tabell 14: Elevernas åsikt om hur det kan använda det de lärt sig under 

temamodulen hemma 

Det jag lärt mig under utmaningen har jag användning av hemma Procentandel % 
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Håller inte alls med 47,8 

Håller med i liten utsträckning 28,3 

Kan inte säga 23,9 

 

 

Figur 16: Det jag lärt mig under utmaningen har jag användning av hemma 

 

Ingen av eleverna höll med i stor utsträckning eller helt att de skulle ha lärt sig något 

under utmaningen som de har användning av hemma. 24 % kunde inte säga, 28 % 

ansåg att det bara håller med i liten utsträckning och 48 % höll inte alls med. 

 

4.6 Positiva aspekter med temamodulen 

 

Det fanns flera positiva aspekter med temamodulen som ökade elevernas intresse 

och som lyfts fram i intervjuerna. Att ha lektioner utanför skolan uppskattades “när vi 

var på Energy week till stadshuset när vi var utanför skolan eller intervjuerna för jag 

tyckte att de var jätteintressanta saker“. och “Det var någonting praktiskt utanför 
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skolan det var inte att vi bara skulle sitta i skolan utan det var så att vi verkligen fick 

komma ut” 

 

Eleverna uppskattade att de själva fick använda sin kreativitet bättre “jag tyckte det 

var roligare för det var som mer kreativt arbete om man säger så” och “Det har varit 

mycket roligare då man har fått göra saker och inte bara suttit”. Att man fick jobba i 

grupper uppskattades av de flesta. “Alltså jag tycker att Utmaningen är en jättefin idé 

att man jobbar i grupp och att det är många ämnen i ett” 

 

Intervjun lyfts fram av många och de flesta elever var positivt inställda till den. “och 

intervjun skulle jag nog säga att var en viktig grej” Intervjuerna ansågs som bra 

träning för framtiden.  “Man vet hur det går till om man ska söka jobb i framtiden eller 

bara intervjua någon” och “Man kommer ju att ha en massa intervjuer i framtiden så 

det kändes som en bra förberedelse för det också” 

 

Att man själv måste ta ansvar över utförande av intervjun var också en positiv sak 

“gillade jag jättemycket just den här intervjun för då skulle vi själva, nå läraren hjälpte 

oss att få tag på en person men annars så skulle vi själva kontakta personen och 

göra frågorna, bestämma mötesplats och hålla intervjun. Så det tyckte jag att var det 

mest roliga för det var som vi fick göra själv” 

 

De flesta var nöjda med sitt arbetande i grupp trots att de också fanns de som ansåg 

sig ha en dåligt fungerande grupp “Jag hade en riktigt bra grupp där alla kunde 

arbeta, ingen som lata sig eller slarva så jag tycker att det har gått riktigt bra” 

 

Trots de positiva kommentarerna var de flesta av den åsikten att de inte i framtiden  

vill jobba med liknande projekt. 

 

Tabell 15: Intresse till att i framtiden få arbeta med liknande projekt som Utmaningen 

Jag ser fram emot att i framtiden få arbeta med liknande projekt som 

Utmaningen Procentandel % 

Håller inte alls med 46,8 
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Håller med i liten utsträckning 19,1 

Kan inte säga 21,3 

Håller med i stor utsträckning 10,6 

Håller helt med 2,1 

 

 

 

Figur 17: Jag ser fram emot att i framtiden få arbeta med liknande projekt som 

Utmaningen 

 

Efter temamodulen svarade 47 % att de inte vill jobba med liknande projekt i 

framtiden medan 40 % inte kunde säga eller endast lite såg fram emot liknande 

projekt. Till detta negativa resultat fanns fler möjliga orsaker som eleverna lyfte fram 

under intervjuerna, en av eleverna sade rakt ut: “Om det skulle vara samma 

arbetssätt så skulle jag inte vilja vara med igen”. 
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4.7 Problem med temamodulen som lyftes fram i intervjuerna 

 

I analysen av materialet uppkom förslag till förbättring i temamodulens 

arbetsmetoder som kunde ha påverkat elevernas intresse och åsikter till 

temamodulen. En del elever hade inte förstått att lektionerna var en del av 

undervisningen utan sågs som extra arbete ovanpå den normala undervisningen 

vilket inte var fallet. Tiden som spenderades på projektet var alltså inräknad i 

årsveckotimmarna och projektet orsakade inte mera skola för eleven trots att vissa 

elever trodde detta. Här skulle det ha behövts tydligare kommunikation till eleverna 

så de skulle ha förstått att projektet var en del av den totala lektionstiden. Då 

eleverna trodde att detta var extra arbete kunde det ha påverkat elevernas intresse 

och enligt respondenterna sågs detta som en negativ sak, ”Sen att det blev efter 

skoldagen så det blir långa dagar så alla var inte riktigt glad över det, så det var 

kanske inte så positiv stämning” och “För jag iallafall satt nog många gånger efter 

skoltid och skrev och det är inte så kiva att sitta efter klockan 16 ännu och skriva” 

 

Eleverna verkade också ha mycket annat i skolan samtidigt och då detta sågs som 

extra arbete så orsakade det negativa åsikter om temamodulen “Kanske de här extra 

uppgifterna vi fick de här hemläxorna från utmaningen när man annars också hade 

stressigt med skolan och en massa prov så det var det också stressigt som när vi 

skulle göra den här tidningen så det blev lite extra mycket. Det har jag hört att andra 

också sagt att om man inte skulle haft de här extra hemläxorna så skulle det ha varit 

riktigt bra” 

 

Det verkade också som om det gick en lång tid mellan val av tema, temamodulens 

genomförande samt rapportering av materialet. Flera elever kom inte mera ihåg vad 

de fyllde i före temamodulen och inte heller om de hade möjlighet att påverka 

materialet “det var nog så länge sen det har nog varit och farit” 

 

Många elever rapporterade om mycket stress som orsakades av dåliga instruktioner, 

för brådskande tidsram och krånglande teknik ”det var jättemånga som var störda på 

att informationen var så dålig sagd, sista lektionerna var som "oj" hade vi det här 

också som vi måste göra. Sen så fick man inte den där sidan att fungerade  



Max Söderlund 
 

47 
 

[nätsidan] och så blev man jättestörd och vår design blev inte alls något fin”. Så gott 

som alla respondenter rapporterade om motsvarande problem och det är något som 

kunde förbättras inför kommande projekt “Att göra den där webbsidan för jag tycker 

att vi blev jättedåligt informerade om den och det var som den där sidan laggade så 

mycket och det var jättejobbigt och vi fick inte tillräckligt mycket tid att jobba med den 

och det var bara jätteråddigt, det var inte alls något kul” och en elev som kanske 

summerade stressen med den krånglande tekniken och brådskande tidsramen “Det 

var jätte stressigt, för det första fick vi en långsam dator, ingenting ville funka, sen 

ännu till det där stället vart man skulle spara så våra saker sparades inte dit så vi 

måste göra om allting och då var det redan så att vi måste börja jobba under vanliga 

lektioner för vi skulle inte hinna göra det under Utmaningen, för timmarna eller 

lektionerna räckte inte till och sen ännu så gick det inte att överföra vår ljudfil till 

datorn så ingenting ville funka och sen så kan vi säga att vi bara sket i det och vi 

orka inte jobba sen något mer”. 

 

Eleverna rapporterade om problem med informationen och för mycket olika 

delmoment vilket ledde till att delmoment glömdes “lärarna var jättedåliga att 

informera oss, första gången sa de att ni har tre artiklar som ska in i slutet av 

Utmaningen. Men sen inte var det tal om några artiklar sen efter det utan det var nog 

bara på eget initiativ då och alla hade ju glömt bort det för det var ju massa annat 

som vi skulle koncentrera oss på”. Eleverna rapporterade också att olika lärare gav 

olika instruktioner “för de [Lärarna] började och "såsa" och på lite emellanåt då det 

var så många olika lärare där” 

 

5. Diskussion 

 

I detta kapitel diskuteras resultaten från undersökningen och jämförs med tidigare 

forskning samt diskuteras hur resultaten kunde användas i framtidens undervisning. 

Jag diskuterar även den använda metoden och möjliga positiva och negativa sidor 

med den. Jag ger även förslag på fortsatt forskning. 
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5. 1 Resultatdiskussion 

 

Syftet för denna studie var att ta reda på hur eleverna upplevt sitt eget lärande inom 

temamodulen samt hur elevernas intresse har förändras till fysik och kemi under 

denna temamodul. För att diskutera dessa resultat har jag lyft fram några teman som 

jag samlat svaren i. Jag lyfter fram elevernas syn till liknande projekt i framtiden, hur 

intresset för fysik och kemi har förändrats, bidragande orsaker till positiva och 

negativa åsikter såsom elevernas möjlighet att delta i planeringen, problem med 

temamodulen och hur eleverna själv såg sitt eget lärande.  

 

5.1.1 Liknande framtida projekt 

 

Eleverna var negativt inställda till att i framtiden vara med om liknande projekt. 

Många elever uppgav att temat inte var intressant, föreläsningar som inte var 

intressanta men ännu mera om stress på grund av krånglande teknik samt tidsbrist. 

Här har temamodulen stött på just de problem som uppkommit i tidigare liknande 

projekt där tidsbrist är ett stort problem (Czerniak & C.Johnson, 2014). Tidsbrist och 

krånglande teknik verkade vara en av de största problemen med denna temamodul 

och något som så gott som alla intervjuade lyfte fram som problematiskt.  

 

Enligt Czerniak & Johnson (2014) är det problematiskt att lärare ofta ställs inför 

brådskande deadlines då det gäller helhetsskapande undervisning. Också ett 

otillräckligt samarbete mellan många lärare som inte har tillräckligt kunskap är ett 

problem då man jobbar med helhetsskapande undervisning. Många elever 

rapporterade om dessa problem  

 

Det verkar som om detta projekt misslyckades i att ta i beaktande all tid som krävdes 

för allt extra arbete. Då eleverna kände sig stressade och måste arbeta övertid och 

ändå inte blev nöjda med sitt material som de skapat så är det inte så överraskande 

att eleverna var negativt inställda till framtida projekt. I kommande temamoduler 

borde planeringen ha en allt större fokus på hur eleverna skall klara av uppgifterna 

inom utsatta tidsramar utan alltför stora utomstående problem som försämrar 

inlärningsprocessen och sänker intresset. Dessutom verkade många elever vara i 
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den tron att detta projekt var något de tvingades göra utöver den vanliga 

undervisningen, trots att det egentligen var inräknat i årsveckotimmarna, vilket säkert 

ledde till frustration och sämre intresse till ämnet. I framtida projekt som görs som 

detta i slutet av dagen är det viktigt att lyfta fram att detta är en del av 

undervisningen och inte bara påtvingat extra arbete. 

 

Eleverna rapporterade också om stress på grund av att olika lärare gav olika 

instruktioner och att informationen inte spreds bra under temamodulen vilket ledde 

till extra arbete och stress. Czerniak & Johnson (2014) lyfter fram att det kan bli 

problem med samarbete om för många lärare jobbar med samma projekt och det 

verkade även förekomma i detta projekt där alla lärare inte var på samma karta och 

därmed gav motstridig information. 

 

5.1.2 Förändring i intresset till fysik och kemi 

 

Trots att eleverna inte visade intresse för att i framtiden jobba med liknande projekt 

var det positivt att se att intresse till fysik och kemi verkade stiga. Från att 23 % av 

eleverna svarade att de helt eller delvis höll med om att naturvetenskap inte är något 

för dem var andelen efter temamodulen 14 %. Andelen elever som inte alls höll med 

att naturvetenskap inte är något för dem steg från 19 % till 31 % alltså verkade mer 

positiva till att i framtiden arbeta med naturvetenskap. Samtidigt steg andelen som 

helt eller i stora drag kunde tänka sig att i framtiden arbeta med kemi från 9 % till 30 

% och andelen som inte alls ville jobba med kemi i framtiden sjönk från 37 % till 26 

%. Samma trend syntes då eleverna frågades om de i framtiden inte vill jobba med 

arbeten som kräver kunskaper i fysik där de som helt höll med sjönk från 21 % till 9 

%. Trots att intresset till att i framtiden jobba med fysik eller kemi förbättrades var 

intresset till att i framtiden jobba med energi lågt. Förklaringen till detta kanske är att 

trots att eleverna hade positiva upplevelser till fysik och kemi var arbetssätten 

sådana att eleverna inte i framtiden vill använda dem och de relaterade dessa 

arbetssätt till energiarbeten istället för fysik- och kemiarbeten. 

 

En av de mest positiva mätningarna för temamodulen var svaren på frågan där 

eleverna tillfrågades om de tycker att fysik är intressant. Andelen elever som tyckte 
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fysik inte var intressant sjönk, andelen elever som tyckte fysik var intressant steg och 

det var färre som inte kunde säga om de tyckte ämnet var intressant. Dessa positiva 

intresseförändringar tyder på att modulen lyckats höja elevernas intresse för fysiken.  

 

Före temamodulen var eleverna inte så intresserade av temat och såg inte så 

mycket fram emot att delta i temamodulen. En orsak till det låga intresset före kursen 

kan ha legat i elevernas alternativa uppfattningar. Driver (1985) skriver att barns 

inlärning påverkas av deras alternativa uppfattningar inom ämnet. Barns alternativa 

uppfattningar är viktiga att jobba bort så snabbt som möjligt innan de präntas in. 

Fysik och kemi är ämnen där det finns många alternativa uppfattningar och de 

framkom även i intervjuerna. Om alternativa uppfattningar behandlas först i högre 

årskurser där risken att elevernas intressen till ämnen är lägre leder det ofta till 

problem och ett sjunkande intresse. I temamodulen verkar man ha lyckats minska 

mängden alternativa uppfattningar inom fysiken vilket ledde till ett bättre förstående 

för ämnet fysik och samtidigt ett större intresse. 

 

Det är ett gott tecken att eleverna verkade vara mer positiva till naturvetenskap efter 

temamodulen. Den saken lyckades tydligen i detta projekt. 

 

5.1.3 Elevers påverkande 

 

Många elever rapporterade om att de själva inte fått vara med och påverka 

temamodulen. Enligt läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2014) skall eleverna själva få 

påverka innehållet och genomförandet i helhetsskapande undervisning, så detta är 

något som misslyckats i denna temamodul och som kunde ha hjälpt att höja intresset 

om det gjorts på ett annat sätt. Då ett av målen med temamodulen var att låta 

eleverna vara med och påverka verkar detta ha misslyckats. Många elever lyfte fram 

att deras intresse skulle ha varit högre om de själv fått delta i planeringen. 

 

5.1.4 Elevers uppfattning om eget lärande 

 

Eleverna verkade ha fått en djupare förståelse för hur man producerar energi. 47 % 

rapporterade att de helt eller i stor utsträckning höll med om att de fått en djupare 
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förståelse för energiproduktion. Bland annat vindkraftverk och solpaneler nämndes 

och besöket till en avfallsförbränningsanläggning lyftes fram som intressant. 

Eleverna rapporterade att de inte lärt sig så mycket om kroppens energiförbrukning. 

Endast 19 % höll helt eller i stor utsträckning med om att de fått en djupare 

förståelse för kroppens energiförbrukning. Eftersom ett stort fokus för temamodulen 

låg på energiproduktion är det positivt att se att eleverna i stor utsträckning tycker sig 

ha lärt sig mera. 

 

En av de saker som mest lyftes fram av eleverna var intervjuerna och hur 

intervjuerna hjälper dem i framtiden. Eleverna tycktes ha en uppfattning att intervjuer 

är något de kommer att göra mycket i framtiden och därför är det viktigt att lära sig 

det. “Man kommer ju att ha en massa intervjuer i framtiden så det kändes som en en 

bra förberedelse för det också”. Här kan vi se ett tecken på hur intresset förbättras 

då eleverna själv ser saken som något de har användning av i sin framtid.  

 

För övrigt uppfattade eleverna att de inte lärt sig saker som de har nytta av hemma 

och i framtiden. Tre fjärdedelar av eleverna svarade att de inte lärt sig saker som de 

har nytta av hemma och den resterande fjärdedelen kunde inte säga. Läroplanen 

lyfter fram vikten av att ha undervisning som eleverna kan relatera till i sin vardag. 

Resultaten i detta projekt påverkades antagligen negativt i och med att eleverna inte 

tyckte sig ha lärt saker som de har nytta av i sin vardag. Här hittar man en av de 

delar som misslyckades mest i projektet.  Då ett av huvudmålen med temamodulen 

var just att öka elevernas förståelse för energi i vardagen måste detta i ett 

motsvarande framtida projekt förbättras avsevärt. 

 

5.2 Metoddiskussion 

 

I metoddiskussionen lyfter jag fram möjliga problem med undersökningens utförande 

och redovisar vad som kunde göras på annat sätt. Jag lyfter också fram elevers 

åsikter om metoden.  

 

Det var bra att både en enkät och en intervju utfördes. Enkäten lyfte fram olika 

teman och intervjuerna kunde förstärka eller förklara många av svaren som enkäten 



Max Söderlund 
 

52 
 

lyfte fram. Ett problem med enkäten var definitivt att det fanns ett stort bortfall i den 

andra enkäten då en av klasserna inte kunde delta. Det minskade mängden elever 

som svarade på båda enkäterna. Frågorna kunde också i vissa situationer ha varit 

bättre ställda för att bättre jämföra hur elevernas åsikter förändrats under 

temamodulen.  

 

5.2 Avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning 

 

Det verkar som om detta projekt på många sätt förstärker teorin om 

helhetsskapande undervisning där det finns tydliga positiva resultat men samtidigt 

finns samma fallgropar och problem som tidigare forskning stött på. Många elever 

rapporterade om positiva saker som skett och enkäterna tyder på ökat intresse inom 

flera kategorier men problem med tidsbrist, teknik, information och svårigheter att 

relatera temat till egen vardag ledde till att många elever inte såg projektet som en 

positiv upplevelse. Att elevernas intresse tycks ha ökat till fysik och kemi tyder på att 

det finns potential för en helhetsskapande undervisnings trots de många 

svårigheterna.  

 

Att eleverna var så negativt inställda till liknande projekt i framtiden är oroväckande 

men efter att ha studerat intervjuerna kanske inte så förvånande. Det är lite 

avskräckande för en blivande lärare att märka att så många fallgropar finns och att 

se att delmomenten som gick fel i detta projekt är rätt så många, men å andra sidan 

tyder dessa resultat också på att resultaten kan vara positiva trots att allting inte 

lyckats som planerat.  

 

Som blivande lärare, efter att ha analyserat detta projekt, känns det som om 

mängden tid och jobb som går till den helhetsskapande undervisningen är stor och 

jag tror att läraren i en större grad bör fundera på utförandet av temamodulen istället 

för att lägga all fokus på innehållet och materialet. 

 

Det positiva med projektet är att allt som eleverna rapporterade som problematiska 

går att förbättra, något som säkert kommer att göras i framtida motsvarande projekt. 

Som fortsatt studie vore det intressant att göra en motsvarande studie där man rättar 
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till de saker som eleverna ansåg som jobbiga och se hurdana resultat man då kunde 

uppnå. 

 

Bilagor: 

 

Bilaga 1: Enkät före Utmaningen 

 

Svarsalternativ:  

Håller inte alls med 

Håller med i liten utsträckning 

Kan inte säga 

Håller med i stor utsträckning 

Håller helt med 

Fysik är intressant 

Jag lär mig mycket matematik på matematiklektionerna 

Grupparbete i kemi/fysik/matematik inspirerar mig mera än att arbeta ensam 

Det jag lär mig  på kemilektionerna har jag användning av hemma 

Jag arbetar helst ensam 

Jag kommer att behöva matematik i mina fortsatta studier 

Jag lär mig mycket fysik på våra lektioner 

Kemilektionerna är tråkiga 

Lärarens förklaringar hjälper mig att förstå matematik 

Jag har nytta av kemilaborationer 

Jag lär mig inte så mycket  då vi har grupparbete 
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Den matematik jag lär mig har jag ingen användning av i framtiden 

Jag är intresserad av att lära mig mera kemi 

Jag lär mig mycket av projektarbete 

Jag kommer att behöva fysik i mina framtida studier 

Jag får undersöka sådant jag är intresserad av  i  kemi/fysik 

Jag är intresserad av att i framtiden arbeta med kemi 

Studiebesök i kemi/fysik är lärorika 

Jag vill ha ett yrke där jag inte behöver kunskaper i fysik 

Jag tycker om att lösa matematiska problem 

Jag har svårt att förstå då läraren går igenom teori i  fysik 

Naturvetenskapliga ämnen är inget för mig 

Studiebesök i kemi/fysik gör mig intresserad av ämnena 

Jag behöver bra kunskaper i matematik för att klara mig i fortsatta studier i kemi/fysik 

På fritiden ser jag gärna på TV-program (Myth Busters) eller Youtube klipp som handlar 

om fysik och/eller kemi   

Utan prov skulle jag inte lära mig så mycket 

Jag ser ingen nytta med laborationer i fysik 

Jag lär mig bäst när jag själv får söka fakta på nätet om olika fenomen 
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Jag tycker om att laborera i kemi och fysik 

Matematik intresserar mig bara om jag kan se direkt nytta av den 

Alla människor borde ha kunskap om energifrågor 

Den fysik jag lär mig i skolan har jag ingen nytta av i vardagen 

Jag vill ha ett yrke där jag behöver så lite matematik som möjligt 

Jag har svårt att förstå då läraren förklarar ny teori i matematik 

Jag får vara med och planera vad vi ska göra på fysik och kemi lektionerna 

Kunskaper i fysik är viktiga för alla människor 

Matematik skulle vara mera intressant om jag kunde använda det i andra ämnen 

Det är viktigt för mig att få vara med och påverka vad jag vill lära mig 

Jag ser fram emot att få arbeta med ”Utmaningen” 

 

 

 

Mitt senaste kursvitsord i    Mitt senaste provresultat/vitsord  i  

  

Matematik _______________  Matematik _____________ 

Fysik _______________  Fysik _____________ 

Kemi _______________  Kemi _____________ 
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Bilaga 2: Enkät efter utmaningen 

 

Svarsalternativ:  

Håller inte alls med 

Håller med i liten utsträckning 

Kan inte säga 

Håller med i stor utsträckning 

Håller helt med 

1. Fysik är intressant 

2. Jag har lärt mig mycket matematik under Utmaningen 

3. Att jobba i grupp under Utmaningen har inspirerat mig mera än att arbeta ensam 

4. Det jag lärt mig under utmaningen har jag användning av hemma 

5. Jag arbetar helst ensam 

6. Matematik behövs för att arbeta med energifrågor 

7. Jag har lärt mig mycket fysik under Utmaningen 

8. Jag lär mig inte så mycket då vi har grupparbete 

9. Jag är intresserad av att lära mig mera kemi 

10. Jag lär mig mycket av projektarbete 

11. Jag behöver fysik om jag vill arbeta med energifrågor 

12. Jag är intresserad av att i framtiden arbeta med kemi 

13. Studiebesök är lärorika 

14. Jag vill ha ett yrke där jag inte behöver kunskaper i fysik 
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15. Naturvetenskapliga ämnen är inget för mig 

16. Studiebesök i kemi/fysik gör mig intresserad av ämnena 

17. Jag behöver bra kunskaper i matematik för att klara mig i fortsatta studier i 

kemi/fysik 

18. Jag skulle ha lärt mig mera om vi haft prov efter Utmaningen 

19. Jag lär mig bäst när jag själv får söka fakta på nätet om olika fenomen 

20. Matematik intresserar mig bara om jag kan se direkt nytta av den 

21. Alla människor borde ha kunskap om energifrågor 

22. Den kemi jag lärt mig i Utmaningen har jag ingen nytta av i vardagen 

23. Jag vill ha ett yrke där jag behöver så lite matematik som möjligt 

24. Jag har fått vara med och planera vad vi ska göra på lektionerna i Utmaningen 

25. Kunskaper i fysik och kemi är viktiga för alla människor 

26. Matematik skulle vara mera intressant om jag kunde använda det i andra ämnen 

27. Det är viktigt för mig att få vara med och påverka vad jag vill lära mig 

28. Jag ser fram emot att i framtiden få arbeta med liknande projekt som Utmaningen 

29. Jag tycker om att laborera i kemi och fysik  

30. Jag lärde mig mycket av laborationen jag  gjorde i Utmaningen  

31. Utmaningen har gett mig större förståelse för hur man producerar energi 
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32. Efter Utmaningen kan jag tänka mig ett jobb där man arbetar med energifrågor 

33. Utmaningen har gett mig större förståelse av kroppens energiförbrukning 

 

Kryssa i två aktiviteter från Utmaningen som du tycker att varit 

A) mest intressanta och  

B) mest lärorika 

 

 A. Mest 

intressanta 

Kryssa för två 

alternativ 

B. Mest lärorika 

Kryssa för två 

alternativ 

Föreläsning om solenergi 

 

  

Studiebesök till Westenergy 

 

  

Laboration 

 

  

Energitjuvar (Momo) 

 

  

Besök på gym 

 

  

Föreläsning om vindkraft 

 

  

Vaasa Wind and Solar 

Exchange 

 

  

Planering och utförande av 

intervjuer 
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Sammanställning av intervjuer 

 

  

Sammanställning av e-tidning 

 

  

 

Sätt kryss för den laboration som du utförde i Utmaningen: 

Kemi (batteri)  _____________ 

Fysik (vindkraftverk) _____________ 

Biologi (fotosyntes) _____________   

Jag har inte gjort  

någon laboration _____________ 

 

Vill du bli intervjuad och få chansen att vinna en biobiljett! 

Sätt ett kryss i rutan om du kan tänka dig att bli intervjuad om dina upplevelser av 

Utmaningen.  

Intervjun tar högst 30 min och sker på skoltid. 

Ja jag vill delta i intervjun    
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