
 
Högskolan i Halmstad 
Sektionen för lärarutbildning 
Utbildningsvetenskap 61-90 
Examensarbete lärarprogrammet 
 

 

 

 

 

 

Ämnesintegrerad undervisni ng i projektform 
med kemi som tema – 

Vad anser elever på NV da Vinci om detta? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Slutseminarium 2010-06-03 
Författare: Susanne Fritzell 
Handledare: Ingrid Nilsson & Catrin Brödje, LUT 
Kontaktperson: Marja Boström, NV da Vinci 
Medexaminatorer: Lars Kristén & Åke Nilsén, LUT 
Examinator: Anders Nelson, LUT 
 



                 

 2 

 
Sammanfattning 
Syftet med mitt examensarbete var att undersöka vad elever på gymnasiets årskurs 3 på NV 

da Vinci anser om ämnesintegrerad undervisning i projektform med kemi som tema – detta i 

samarbete med Halmstads kommun. Anledningen till att det är projekt med kemi som tema 

som jag ville undersöka är att kemi traditionellt sett är ett skolämne som undervisas med 

katederundervisning, enligt egen erfarenhet. Att då undersöka elevers åsikt om 

ämnesintegrerad undervisning i projektform med kemi som tema där det även ingår besök på 

företag är intressant då eleverna även har traditionell katederundervisning.  

 

Undersökning utfördes med både intervjuer och enkäter. Resultatet jag erhöll var att eleverna 

tyckte att projektet var intressant och lärorikt. En anledning var att de fick se kemi tillämpas i 

verkligheten ute på olika företag. Detta är ett intressant resultat eftersom det gjorde att 

eleverna erhöll ett sammanhang mellan den teoretiska delen de gått igenom på lektionerna och 

det praktiska ute på olika företag. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: ämnesintegrerad undervisning, kemi, analysmetoder, projekt, NV da Vinci 
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1. Inledning 
Jag, som är uppväxt med en undervisning i kemi som var katederundervisning till 100 procent 

och i ett samhälle som såg annorlunda ut än idag, tycker det är mycket intressant med andra 

sätt att bedriva undervisning på. Därför skriver jag i detta arbete om elevers åsikt på NV da 

Vinci om kemiundervisning i projektform och ämnesintegrerad. Jag skriver även om hur 

elevernas åsikter kan härledas till dagens läroplan, ett förändrat samhälle, teorier om 

undervisning och kunskap samt forskning kring ämnesintegrerad undervisning i projektform. 

 

Vi lever i en värld av förändringar som påverkar nästan alla aspekter av vår tillvaro. En som 

anser detta är Anthony Giddens (2003) i sin bok En skenande värld. Hur globaliseringen är 

på väg att förändra våra liv. Han påstår att detta inte bara är något nytt utan även 

revolutionerande. Globaliseringen är inte bara ekonomisk utan även politisk, teknologisk och 

kulturell. Nyheter och information kan förmedlas omedelbart beroende på elektroniska 

kommunikationsmedel. 

 

Giddens tankar återfinns i den svenska läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 

(Skolverket, 2006) där det under skolans uppdrag står: 

 
Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 

snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 

viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse 

konsekvenserna av olika alternativ (Skolverket, 2006:5). 
 

Världen förändras mycket snabbt idag jämfört med när jag gick i grundskolan och gymnasiet 

och då behöver eleverna lära sig andra sätt att tänka och agera. Detta innebär, på grund av 

världens förändring att undervisningen i gymnasieskolan måste läggas upp på ett sådant sätt 

att eleverna kan lära sig det som läroplanen uttrycker. 

 

Vidare står det i Lpf 94 att eleverna genom studierna ska skaffa sig en grund för livslångt 

lärande och i skolan utveckla sin förmåga till att ta initiativ och ansvar (2006:5). De ska även 

lösa problem och arbeta både självständigt och i grupp. Detta beroende på att förändringar i 

arbetslivet ställer nya krav på människors kunskap och sätt att arbeta. De nya kraven ställs 

även på grund av internationaliseringen, att det ständigt sker nya teknologiska framsteg och 

miljöfrågornas komplexa natur med världens alla folk och länder involverade (ibid.). 



                 

 6 

 

Det är inte bara Giddens och läroplanen Lpf 94 som talar om globaliseringen och den 

påverkan detta har på den enskilde. Även i Elisabeth Nihlfors rapport (2008), Kunskap vidgar 

världen. Globaliseringens inverkan på skola och lärande tar upp detta. I denna rapport 

definierar Globaliseringsrådet globalisering på ett liknande sätt som Giddens gör: 

 
…syftar  i vid mening på handel, gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt 

utbyte av information och teknologi mellan länder. Även mjukare begrepp såsom kultur, miljö, 

attityder och livsåskådning kan omfattas av begreppet globalisering. Globalisering har framför 

allt möjliggjorts av minskade kommunikations- och transaktionskostnader till följd av 

teknologiska framsteg och beslut./…/[författaren, Nihlfors, utelämning] Globaliseringen har 

således intensifierats och vanligtvis är det denna intensifieringsfas som avses med begreppet 

(Nihlfors, 2008:12). 

 

Nihlfors (2008:20ff) hävdar att globaliseringens effekter är en ökad rörlighet av varor och 

tjänster. För att underlätta detta behövs kunskap och kompetens då integrationen av 

marknader sker. En av de marknader som detta gäller är arbetsmarknaden. Konkurrensen ökar 

inom alla områden och detta kräver samarbete. Invanda mönster för lärande och kunskap 

ifrågasätts och utmanas och detta innebär att det behövs en fortsatt utveckling av 

ämnesöverskridande forskning. Nya kompetenser kommer att efterfrågas och detta innebär att 

skola och utbildning står inför nya utmaningar. 

 

Vidare anser Nihlfors att eftersom arbetsmarknaden förändras är frågor om hur utbildning ska 

formas för att passa in i den globala värld vi lever i mycket viktiga (Nihlfors, 2008:48).  Det 

behövs en flexibel individ eftersom det som företag efterfrågar i kompetens är 

baskompetenser som läs- och skrivkunnighet och social kompetens för att kunna 

kommunicera och samarbeta med andra människor. Då utbytet med resten av världen kommer 

att öka behövs interkulturell kompetens då detta är viktigt för att kunna agera på ett korrekt 

sätt i samspel med andra kulturer. Det kommer att efterfrågas analytisk kompetens och 

entrepenörskompetens för att självständigt kunna lösa problem som uppstår och för att kunna 

hitta möjligheter och omsätta dessa i kreativa och innovativa handlingar. Då många projekt 

och verksamheter är målstyrda är det viktigt med ledarkompetens för att kunna organisera och 

leda andra mot uppställda mål.  
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Nihlfors (2008:102f) sammanfattar sin rapport med att skolan ska uppmuntras till att skapa 

nya typer av utbildningsmiljöer som kan utveckla olika förmågor hos eleverna och följa med i 

tiden. Eleverna måste utbildas till att vara självständiga, mångkunniga, kreativa och kritiskt 

granskande individer för att vara förberedd för denna föränderliga värld. 

 

   1.2 Sammanfattning 

Efter att ha studerat Lpf 94 (Skolverket, 2006), Globaliseringsrådets rapport (Nihlfors, 2008) 

samt Giddens (2003) bok om globalisering där det i alla tre verken talas om förändringen i 

världen, är kontentan att undervisningen måste ske i ett vidare perspektiv än i de rena 

skolämnena. Detta innebär att ämnesintegrerad undervisning i projektform ligger rätt i tiden. I 

detta undervisningssätt måste eleverna orientera sig i ett stort informationsflöde, tänka kritiskt 

och granska fakta för att få fram det som skall tillföras projektet. Eleverna måste också ta 

initiativ och ansvar samt arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med 

andra. Detta är grundtankarna som både Giddens, Lpf 94 och Nihlfors anser är viktiga för 

framtiden. 

 

.  
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2. Bakgrund 
Jag har under min utbildning till gymnasielärare i biologi och kemi haft förmånen att göra ett 

antal VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på NV da Vinci (naturvetenskapsprogrammet da 

Vinci) på Kattegattgymnasiet i Halmstad. NV da Vinci tillhör Kattegattgymnasiet men har 

egen rektor och en hög grad av självstyre. NV da Vinci har endast naturvetenskapligt 

program.  

 

NV da Vinci startades höstterminen 2004 av fyra lärare som tidigare varit anställda på 

Kattegattgymnasiet (Holmström, 2008). Bakgrunden till att de startade detta nya 

naturvetenskapsprogram var att de ville utveckla sin pedagogik och sina arbetsformer. Detta 

tyckte inte de fyra lärarna att de kunde göra i sina tidigare befattningar. 

 

Den pedagogik som är NV da Vincis specialitet är ämnesintegrerad undervisning i 

projektform i kombination med förmedlande undervisning. Med ämnesintegrerat menas att 

två eller fler separata ämnen presenteras i ett sammanhang (Persson, Ekborg & Garpelin, 

2009). Persson et al (2009:48) menar vidare att det finns två former av ämnesintegrerad 

undervisning – ämnesintegrering inom de naturvetenskapliga ämnena och ämnesintegrering 

av de naturvetenskapliga ämnena mot skolans andra ämnen. I det andra fallet handlar det om 

att arbeta med teman där fakta, kunskaper och processer sätts i sammanhang. 

 

På NV da Vinci används den andra formen av ämnesintegrering där naturvetenskapliga 

ämnen integreras mot skolans andra ämnen i projekt. Projekttiden är inlagd i schemat under 

fyra timmar varje vecka genom alla tre årskurserna. Under dessa projekttimmar arbetar 

eleverna i ämnesintegrerade projekt och varje projekt har ett huvudsakligt tema. Eleverna 

arbetar i grupp men kan i undantagsfall arbeta enskilt. Beroende på vilket tema projektet har 

och i vilken form det ska redovisas i inbegrips ett antal olika ämnen. För varje projekt finns 

det en lärare som är projektledare men samtliga lärare, vars ämne ingår i projektet, finns med 

under hela projekttiden. Detta för att dels agera som bollplank för eleverna och dels att 

bedöma elevernas prestationer. Eleverna arbetar mycket självständigt och det innebär att de 

viktigaste uppgifterna lärarna har under projekttiden är att vara närvarande för frågor. 
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   2.1 Det ämnesintegrerade projektet med kemi som tema 

Jag blev intresserad av NV da Vinci:s arbetssätt under mina VFU-perioder och skrev ett 

arbete under hösten 2009 om detta. Ämnet för mitt dåvarande arbete var Ämnesintegrerad 

undervisning i projektform med kemi som tema. Detta var en observationsstudie där jag var 

deltagande observatör under två veckor. Det projekt de arbetade med var analytisk kemi 

(Bilaga 1).  

 

Arbetsgången för eleverna var att de först hade vanliga lärarledda lektioner med förmedlande 

pedagogik där läraren teoretiskt gick igenom olika analysmetoder inom analytisk kemi. Sedan 

delades eleverna upp i grupper och tilldelades företag som använder kemiska analysmetoder. 

Eleverna förberedde frågor om företaget, om vilka analysmetoder de använder och hur de 

fungerar samt vad för utbildning anställda på företaget har. Därefter åkte eleverna ut till 

företagen och gjorde intervjuer och studiebesök för att sedan komma tillbaka till skolan och 

tillverka posters. Innehållet i deras posters skulle handla om analysmetoden, vad den används 

till och fakta om företaget i stort. Redovisningen av deras arbete skedde med 

karusellredovisning som innebar att eleverna hade utställning med sina posters och 

gruppmedlemmarna turades om att omväxlande gå runt utställningen och lyssna och fråga om 

de andra posters och berätta vid sin egen.  

 

De skolämnen som innefattades av projektet var kemi, svenska, engelska och 

samhällskunskap. Att kemi ingick var inte så konstigt då detta var temat för projektet. 

Svenska och engelska ingick eftersom elevernas posters kunde skrivas på antingen svenska 

eller engelska efter eget val. Anledningen till att samhällskunskap ingick i projektet var att 

eleverna var ute på olika företag där de fick möjligheten att lära sig om produkter och tjänster 

i ett samhällsperspektiv.  

 

Syftet med min dåvarande observationsstudie var att se hur arbetssättet fungerade. Jag ville 

även se om det fanns mål i kursplanen för Kemi B som uppnåddes (Skolverket). Då min 

teoretiska bakgrund för det arbetet handlade om de tankar om utbildning som John Dewey, 

Lev Vygotskij, Jean Piaget och Howard Gardner hade, ville jag även undersöka om jag kunde 

se några av dessa tankar i verkligheten.  
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Resultatet av min observationsstudie blev att många av de tankar som ovan nämnda män hade 

om utbildning på ett annat sätt än den traditionella förmedlande undervisningen, kunde ses i 

NV da Vincis arbetssätt samt att två av målen i kursplanen för Kemi B uppnåddes.  

 

Vad jag inte gjorde under min tidigare studie var att fråga eleverna vad de anser om 

ämnesintegrering i projektform med kemi som tema. Detta är vad jag kommer att göra i detta 

arbete. 
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3. Globalisering, kunskapssyn och behov av elevers åsikter 
Den kunskapssyn som tas upp i detta arbete (se avsnitt 6.5) handlar om att elever ska känna 

sig delaktiga i sitt lärande och söka kunskap. Dessutom är kunskapssynen sådan att ämnena o 

skolan ska ses i en större helhet istället för enskilda spår. Detta passar in på globaliseringens 

krav på den nutida individen då dagens samhälle kräver ett helhetstänkande och kreativitet. 

 

En annan del av kunskapssynen (se avsnitt 6.5) som jag tar upp, är den sociala delen av 

lärandet där vi lär av varandra och tillsammans med andra. Detta är också en viktig bit när det 

gäller globaliseringen eftersom det behövs social kompetens för att arbeta tillsammans med 

individer från olika länder och kulturer och även att lära sig tillsammans om varandras idéer 

och tankesätt. 

 

Anledningen till detta arbete är (se avsnitt 3) att ta reda på vad ett antal elever ur årskurs 3 på 

NV da Vinci anser om undervisningsformen ämnesintegrering i projektform med kemi som 

tema. Detta beroende på att lärare och personal inte känner till vad eleverna anser och om 

något av tankarna om kunskapssynerna och globaliseringen kan återfinnas i elevernas svar. 

Kunskapen om elevernas åsikter är viktiga för att utveckla undervisningen. 
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4. Syfte 
Mitt huvudsyfte med detta arbete är att, i samarbete med Halmstad Kommun, ta reda på vad 

elever ur årskurs 3 på NV da Vinci anser om att ha kemi som tema på deras ämnesintegrerade 

projekt. 

 

Mina delsyften är att dels teoretiskt ta upp olika kunskapssyner som kan ligga till grund för 

annan pedagogik än den traditionella förmedlande pedagogiken och dels visa på svensk 

forskning kring ämnesintegrerad undervisning i projektform. 

 

 

5. Frågeställning 
Problemområdet för detta arbete utgjordes av att lärare och personal på NV da Vinci inte 

kände till elevers tankar och syn angående ämnesintegrerad undervisning i projektform med 

kemi som tema. Därför är frågeställningen: 

- Vad anser elever på NV da Vinci om att ha kemi som tema på ett projekt som är 

ämnesintegrerat? 
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6. Metod och genomförande 
För att uppnå syftet med min studie och för att få empiriskt material valde jag två metoder för 

att samla in materialet: dels kvalitativa forskningsintervjuer och dels enkäter. 

 

   6.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Målet med en kvalitativ forskningsintervju är att få en nyanserad beskrivning av olika 

aspekter av den värld i anknytning till frågeställningarna som den intervjuade lever i (Kvale, 

1997: 61). En intervju är ett samspel mellan två personer och liknar ett vanligt samtal men är 

ändå mer eller mindre strukturerat. 

 

Vad den kvalitativa intervjun beskriver är specifika situationer, händelseförlopp och åsikter. 

Den kvalitativa intervjun är ämnesorienterad och frågorna ska besvara syftet som 

undersökningen har. Intervjuerna kan göras både som gruppintervjuer och som enskilda 

intervjuer. I detta arbete använder jag enskilda intervjuer då jag vill veta varje enskild elevs 

åsikter. Svaren skrevs ner under intervjun och mitt intervjuobjekt kunde sålunda genast 

verifiera att jag uppfattat svaren korrekt. 

 

      6.1.1 Urval av intervjuobjekt 

Mitt mål var att intervjua ett antal elever från årskurs 3 på NV da Vinci. Med hjälp av min 

kontaktperson på NV da Vinci tillfrågades alla 60 elever i årskurs 3 om de ville delta. Detta 

för att få frivilliga deltagare vilket innebar att urvalet blev beroende på tillgängligheten, det 

vill säga att antalet blev beroende av hur många elever som ställde upp (Kvale, 1997:97f).  

 

Av alla elever i årskurs 3 erhöll jag sex elever som ville ställa upp på intervju. Detta är ett 

mycket stort bortfall vilket gör att resultatet av intervjuerna inte är generaliserbart. 

 

      6.1.2 Utförandet av intervjuerna 

Jag valde att använda kvalitativa forskningsintervjuer med två huvudfrågor (Bilaga 2). Målet 

med dessa intervjuer var att samla in empirisk information. För att få intervjuobjekt 

tillfrågades alla elever i årskurs 3 på NV da Vinci. Av dessa 60 elever anmälde sex stycken 

sitt intresse och vi bestämde tid och plats för intervjuerna. Tre av intervjuerna utfördes som 

enskilda intervjuer och tre som telefonintervjuer.  



                 

 14 

 

Vid de enskilda intervjuerna satt jag och intervjuobjektet i ett lugnt rum. Detta för att vi skulle 

kunna samtala ostört och för att mina intervjuobjekt skulle kunna tala fritt. Jag förklarade 

syftet med intervjun och ställde mina intervjufrågor, som inte var kända av intervjuobjekten i 

förväg. Dessa frågor besvarades och jag skrev ner svaren under tiden. När intervjun var över 

läste intervjuobjekten mina anteckningar och godkände det jag skrivit. Detta för att de 

intervjuade skulle se att det jag skrivit var det som de sagt. 

 

Telefonintervjuerna utfördes genom att jag förklarade syftet med intervjun och ställde mina 

frågor till intervjuobjektet. Frågorna var inte heller i detta fall kända i förväg för 

intervjuobjekten. Frågorna besvarades och jag skrev under tiden ner svaren. När intervjun var 

över läste jag upp de svar jag skrivit ner för intervjuobjektet. Detta för att säkerställa att jag 

uppfattat deras svar korrekt. 

 

De olika intervjuobjekten väljer jag att kalla A, B, C, D, E respektive F. Detta för att 

intervjuobjekten ska kunna vara anonyma och att det inte ska finnas någon möjlighet att 

kunna identifiera de olika personerna. 

 

   6.2 Enkätundersökning 

Enkäter är ett formulär som innehåller frågor med övervägande fasta svarsalternativ 

(Ejlertsson, 2009:7). Den som erhåller enkäten fyller själv i denna och skickar sedan den 

tillbaka.  

 

Fördelarna med enkätundersökning är att kostnaderna för undersökningen blir låg och att man 

kan nå ut till relativt många (Ejlertsson, 2009:11f). Dessutom har den, som får enkäten, lugn 

och ro att överväga frågorna och svaren och man tar bort intervjueffekten det vill säga att den 

som svarar inte påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågorna (ibid.). 

 

Nackdelarna med enkätundersökning är att det ofta blir ett stort bortfall (Ejlertsson, 

2009:11f). Dessutom är antalet frågor i en enkät begränsad och den som svarar på enkäten har 

ingen möjlighet att ställa kompletterande frågor ifall om frågorna i enkäten är svårförståeliga. 

Och har den som svarar svårt att uttrycka sig i tal och skrift kan en enkät med öppna frågor 

vara ett problem att fylla i vilket innebär att man inte får ett svar från denna person. 
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          6.2.1 Utförandet av enkätundersökningen 

När det ämnesintegrerade projektet med kemi som tema var slutfört strax före jul 2009 fick 

eleverna svara på en enkät (Bilaga 3) med öppna frågor. Denna enkät lämnades till eleverna 

efter det att min observationsstudie var slutförd och var tillverkad av lärarna på NV da Vinci. 

Lärarna skickade ut enkäten via e-post till alla 60 elever i årskurs 3 på NV da Vinci och erhöll 

svar från 13 elever. Dessa svar överlämnades till mig under våren 2010 av lärarna. De frågor 

som enkäten innehöll är inte exakt enligt min frågeställning men på grund av svarens art – 

som svarar på min frågeställning - kan jag använda dem i mitt arbete. 

 

   6.3 Min forskningsansats 

Min studie är inspirerad av en fenomenologisk ansats (Bengtsson, 1988:passim) då syftet med 

denna studie är att ta reda på elevernas uppfattning om NV da Vincis undervisningssätt ur 

deras eget perspektiv. 

 

       6.3.1 Fenomenologi 

Fenomenologi är dels en filosofi och dels en kvalitativ forskningsansats. Dagens 

fenomenologi utgår främst från Edmund Husserl (Bengtsson, 1988:passim). Husserl var en 

tysk matematiker som menade att man inte kan fånga en beskrivning av verkligheten utan 

bara människans upplevelse av verkligheten. Husserl kritiserade naturvetenskapen för deras 

krav på att kunna nå sann kunskap. Han ansåg att man inte kan ta den vetenskapliga 

kunskapen för given. Vetenskapen är beroende av livsvärlden. Och när man gör en 

undersökning ska man sätta sina egna förutfattade meningar åt sidan (ibid.). 

 

En av grunderna i fenomenologin är livsvärldsteorin som innebär att man bara kan få en 

beskrivning av människans upplevelse av fenomen, det vill säga så som människan uppfattar 

världen. Som kvalitativ forskningsansats vill fenomenologin fånga och beskriva livsvärlden 

och den är inte intresserad av dolda sanningar (ibid.).  Livsvärlden är olika hos alla individer 

beroende på bland annat social miljö, tidigare erfarenhet och bakgrund.  

 

   6.4 Reliabilitet och validitet 

Ett annat ord för tillförlitlighet i forskning är reliabilitet. Detta innebär att upprepade 

mätningar ska ge samma resultat (Widerberg, 2005:18). Detta är ett begrepp som har 

utvecklats inom kvantitativ forskning och passar dåligt för kvalitativ undersökning som denna 
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eftersom undersökningar med hög reliabilitet är standardiserade. Kvalitativa 

forskningsintervjuer har låg grad av standardisering.  

 

Med validitet menas undersökningens giltighet det vill säga att ”man mäter det som man avser 

att mäta” (Widerberg, 2005:18). Detta härrör också från kvantitativ forskning och är svårt att 

applicera på min undersökning eftersom jag inte ska mäta något. För att trots detta få en så 

hög trovärdighet och tillförlitlighet som möjligt i denna studie beskrivs tillvägagångssätt, 

metodval och resultat så noggrant som möjligt. 

 

   6.5 Etik 

Samtliga intervjuobjekt för detta arbete var fyllda 18 år och därmed behövdes inte föräldrarna 

tillfrågas om deras barn fick medverka. Men samtidigt bör det etiska förhållningssättet tas på 

allvar då det är elever jag intervjuar och detta är en grupp som i skolan står i 

beroendeställning till lärare och personal. 

 

        6.5.1 Informerat samtycke 

Informerat samtycke innebär att den som utför undersökningen informerar deltagarna om 

undersökningens syfte samt att det är frivilligt att delta. Samtidigt ska deltagarna få 

informationen att de när som helst under, som i detta fall intervjuer, kan säga att de inte längre 

önskar delta och bryta intervjun (Vetenskapsrådet, 2010) 

 

Inför intervjuerna till detta arbete informerades först eleverna av min kontaktman om syftet 

med arbetet och att jag sökte frivilliga deltagare. Vid intervjutillfället informerade jag 

deltagarna om varför jag ville göra intervjuerna dvs. bakgrund och syftet med arbetet. Jag 

talade om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst under intervjun kunde avbryta 

och inte längre delta. 

 

Intervjuobjekten fick också information från mig att svaren skulle vara anonyma och att 

intervjuobjektens identiteter konfidentiella. Därför har jag i intervjuerna kallat 

intervjuobjekten för bokstäver som inte har relation till deras namn utan är bara alfabetets sex 

första bokstäver. 

 

Innan intervjuerna påbörjades erhöll jag muntligt samtycke till att delta av samtliga sex 

intervjuobjekt och ingen av dessa valde att dra sig ur. 
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7. Teoretisk bakgrund 
Traditionell undervisning sker till största delen som förmedlande pedagogik där läraren är den 

som förmedlar och eleverna de som mottar kunskapen (Egidius, 2009:194). Men det finns 

teorier och tankar för lärande som har påverkat undervisningen i en annan riktning och som 

förespråkar ett undervisningssätt som bygger på elevernas engagemang för sitt eget lärande 

och där lärandet sker i ett större perspektiv är det rena skolämnet. 

 

Målet är att eleverna ska kunna se hur skola, skolämnen och verkligheten hänger ihop. Detta 

för att eleverna ska vara väl rustade när de kommer ut på arbetsmarknaden och för att studera 

på högre nivå. De teorier och tankar om lärande som jag redovisar nedan är sådana som har 

påverkat undervisningen i en annan riktning än den traditionella förmedlande undervisningen. 

 

    7.1 Problemmetoden 

Uttrycket ”learning-by-doing” tillskrivs John Dewey och syftar på en pedagogik där teori, 

praktik, reflektion och handling hänger ihop (Egidius, 2009:67). Dewey benämnde denna för 

problemmetoden (ibid.). Den kunskapsuppfattning som rådde innan Dewey kom med sin 

kunskapsteori var att kunskapen kunde uppdagas, var begränsad, varaktig och sann. Detta 

protesterade han emot och sa istället att kunskapen hade ett ändamål, var individuell och 

relativ. Inlärning är en aktiv process som måste komma inifrån. De centrala pedagogiska 

slutsatser som kan dras från Deweys idéer är (Strømnes, 1995:163) att de handlingar som 

utförs för att nå ett önskat resultat styrs av kunskapen och att kunskapen är individuell. Med 

detta menar Dewey att för individen är kunskapen det som individen vet och som är till nytta 

för honom och ingen annan, det vill säga den enskildes personliga lärprocess. Att kunskapen 

används är det som är viktigt eftersom det är då som kunskapen är användbar. En av 

människans viktigaste uppgifter är att tänka ut lösningar på problem och handla därefter och 

förutom kunskap krävs det i detta sammanhang ett abstrakt tänkande. För att kunna erhålla 

kunskap och förnuftigt använda denna krävs det intelligens. Och eftersom världen hela tiden 

förändras kan inte kunskap vara något absolut som kan upptäckas en gång och därefter vara 

färdig. Så man ska inte avstå från att upptäcka verkligheten utan granska allting kritiskt men 

det som är sant och verkligt är olika från person till person.  

 

Inlärning skulle vara kopplad till erfarenheter och dessa förändras med tiden vilket innebär att 

ny kunskap erhållas. Den viktiga kunskapsutvecklingen skulle ske genom att praktiskt lösa 
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problem och därigenom få en funktionell kunskap. Läroplanerna, ansåg Dewey, måste ändras 

så att eleverna kunde få en helhet och sammanhang i undervisningen och stimulera eleverna 

till att aktivt söka kunskap. Detta gör att eleverna känner sig delaktiga i sin egen inlärning 

(Egidius, 2009:67).  

 

Den som implementerade Deweys tankar och praktiskt tillämpade dessa var Deweys elev och 

medarbetare William Kilpatrick genom sin ”projektmetod” (Strømnes, 1995:208ff). Denna 

innebär att eleverna ska se ett syfte med inlärningen och skolarbetet. Han ansåg att skolan 

måste bli centrerad runt eleven, demokratisk och socialt orienterad. Kilpatrick ansåg att 

eleverna intresse måste tillvaratas för genom intresse utvecklas eleverna och inhämtar 

kunskap. Det genererar en målinriktad handling och handlingar styrs av tänkandet. Samtidigt 

är det så att tänkandet leder till handling som leder till nytt tänkande. Genom diskussioner och 

kommunikation mellan elever och mellan elever och lärare sker tänkande som leder till 

handling. 

 

   7.2 Sociokulturellt 

Lev Vygotskijs pedagogik hänförs till den sociokulturella infallsvinkeln då han såg 

omgivningen som viktig för individens utveckling och lärande (Egidius, 2009:81). Vygotskij 

ansåg att tankeförmåga, språk, mental utveckling och personlig utveckling sker genom 

relationer och kommunikation där språket utgör en mycket viktig del. 

 

Enligt Vygotskij är det viktiga i lärandet de yttre aktiviteterna som eleverna utför (Strandberg, 

2006:passim). Det är dessa aktiviteter som leder till lärande och utveckling. De yttre 

aktiviteterna har olika delar. Den första delen är de sociala interaktionerna mellan människor. 

Att lära sig tillsammans med andra innebär att man sedan kan använda det man lärt sig själv 

till det inre tänkandet (ibid.). 

 

Den andra delen är hjälpmedel som eleverna använder i sitt lärande. Människan kan inte 

uppfatta världen direkt utan använder verktyg och tecken för att lösa problem, minnas och 

utföra arbetsuppgifter. Denna yttre aktivitet med hjälpmedel är den som ger inre aktivitet 

(ibid.). 
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För det tredje äger aktivitet alltid rum i speciella situationer eller som Strandberg (2006:39) 

kallar det – rum. Dessa yttre rum skall vara sådana att de inspirerar eleven till att utvecklas i 

sitt inre rum. 

 

Kreativiteten är den fjärde delen som leder till lärande och utveckling. Människan har 

möjligheten att omskapa situationer, hjälpmedel och relationer och inte bara använda dessa 

som de är. Utveckling och lärande är inte bundna till ålder eller tillstånd. Med hjälp av 

utvecklingszoner där människor prövar och övar det de inte kan, tar lärandet språng till nya 

nivåer (ibid.). 

 

Vygotskij anser att det var fel att låta eleverna vara passiva mottagare i undervisningen utan 

undervisningen skall organiseras så att eleverna kan söka sin egen kunskap. Pedagogerna ska 

hjälpa eleverna med detta genom att organisera elevernas sociala miljö och kontrollera så att 

samspelet mellan eleverna och miljön fungerar eftersom lärandet är ett samspel mellan tre 

aktiva parter: elev, lärare och social miljö (ibid.). 

 

   7.3 Arbetets pedagogik 

Arbetets pedagogik är både en pedagogisk rörelse och en pedagogisk modell som grundades 

av Celestin Freinet (Andersson, 2001:82ff). Dess viktiga principer är: 

- ”Det meningsfulla arbetet”. Elever lär genom att tillverka användbara produkter eller 

tjänster och på så sätt lärs teoretisk kunskap in så att den skapar mening. Arbete är 

basen för varje mänsklig aktivitet och är det som utvecklar människan. Därför är 

produktivt arbete principen för inlärning och kunskapshämtning. 

- ”Det trevande försöket”. Eleverna ska söka fakta utifrån sin världsbild och erhålla en 

känsloupplevelse som respons på en direkt upplevelse. Att skriva är en lämplig metod 

för utveckling av språket. 

- ”Demokratisk fostran”. Ömsesidig respekt mellan lärare och elev så att läraren är en 

god demokratisk förebild 

- ”Intresse”. Elever ska uppmuntras att lära med avseende på deras intresse att lära samt 

deras nyfikenhet. 

- ”Samarbetsinlärning”. Genom egna erfarenheter ska eleven se fördelar med samarbete 

 

Freinet var lärare och i sin undervisning bröt han med den traditionella pedagogiken som 

innebar att läraren förmedlade kunskapen och eleverna var mottagarna av den. Han satte 
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barnens behov och önskningar främst och det han ville förbättra den sociala och kulturella 

situationen för arbetarklassbarn. Freinet ansåg att eleverna själva ska ha frihet att organisera 

sina studier och kritiskt prövande undersöka sin omvärld. Läraren ska vara handledare och 

hjälpa eleverna att systematisera den kunskap de insamlat. Detta gör att eleverna ser ett 

meningsfullt mönster och att kunskaperna blir insatta i verkligheten (Andersson, 2001:85ff). 

 

    7.4 Kognitiv pedagogik 

Biologen Jean Piaget studerade barns tänkande och utveckling. Han anser att man kan förstå 

människans intellekt på samma sätt som alla biologiska funktioner (Sjøberg, 2009:287) 

eftersom hjärnan är ett resultat av evolutionen. 

 

Jean Piaget ansåg att det fanns en ”kognitiv struktur” som förändras med tiden på grund av 

växelverkan med omgivningen. Människan har två medfödda strategier som gör att hon kan 

överleva. Dessa är assimilation och ackommodation (Sjøberg, 2009: 285). 

 

Assimilering innebär att nya intryck tas in och dessa passar in i det som människan redan kan 

och vet. Ackommodation däremot är att nya intryck tas in men passar inte in i den gamla 

kunskapen utan ett behov uppstår av att lära sig något nytt. Dessa två strategier fungerar 

samtidigt och är i balans med varandra (Sjøberg, 2009:286). 

 

Piaget ansåg (Sjøberg, 2009:287ff) att barns utveckling skedde i språng mellan bestämda 

utvecklingsstadier. Inget av utvecklingsstadierna gick att hoppa över och ordningsföljden på 

dessa var givna. Det högre utvecklingsstadiet bygger på utvecklingsstadiet före och barn kan 

inte tillgodogöra sig kunskap som är över deras utvecklingsnivå. Detta innebär att studier ska 

anpassas efter elevernas ålder så länge de inte nått full intellektuell mognad, vilket sker i sena 

tonåren.  

 

Piaget ansåg att människans utveckling går från egocentrisk till sociocentrisk. Egocentrisk 

innebär att det lilla barnet ser sig själv i centrum och inte har förmågan att se saker ur andras 

perspektiv. Detta är biologiskt betingat. Sociocentriskt innebär att människan kan se saker ur 

andras synvinkel och förstå att andra känner annorlunda än de själva (Sjøberg, 2009:287ff). 

 

Detta innebar, enligt Piaget, att människans handlingssätt och tankesätt förändras genom att 

erhålla nya erfarenheter. Faktakunskap och faktainlärning är ett resultat av logisk bearbetning 
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av sinnesuttryck. En bearbetning som sker i och med assimilering av nya fakta med den redan 

existerande kunskapsmassan. Överfört till skolans värld innebär detta att eleverna erhåller 

utveckling genom att ta in ny kunskap och härleda denna till sin tidigare kunskap (ibid.). 

 

   7.5 Undervisning för förståelse 

Pedagogen och psykologen Howard Gardner har studerat hur människans intelligens fungerar 

och lade 1983 fram teorier om, vad han kallar, multipla intelligenser (Gardner, 2000:passim). 

Han har definierat nio olika intelligenser och dessa är: 

1. Lingvistisk (språklig) intelligens 

2. Logisk-matematisk intelligens 

3. Spatial (rumslig) intelligens 

4. Kroppslig-kinestetisk intelligens 

5. Musikalisk intelligens 

6. Interpersonell (social) intelligens 

7. Intrapersonell (reflekterande) intelligens 

8. Naturintelligens 

9. Existensintelligens 

 

Detta innebär, menar Gardner, att undervisningsmiljön måste utformas på ett sådant sätt att 

alla typer av intelligenser stimuleras. Gardner anser vidare att alla är intelligenta på något sätt. 

Individuella skillnader på eleverna är en tillgång men innebär att det finns olika 

inlärningsstilar hos en grupp elever och att det är en utmaning att få alla att erhålla förståelse 

(ibid.).   

 

Enligt Gardner är syftet med studier att eleven ska nå fram till en djupare förståelse. När 

eleverna förstår en teori, ett begrepp eller ett kunskapsområde kan de tillämpa detta i nya 

situationer. Eleverna kan aldrig uppnå en fullständig förståelse enbart genom att lära in fakta. 

Till detta finns det inte ett tillvägagångssätt utan fyra (ibid.): 

1. Inlärning via inspirerande omgivningar. Gardners favorit bland dessa omgivningar var 

museer som kan uppmuntra eleverna till att utforska i egen takt och att testa sina egna 

teorier. 

2. Felaktiga begrepp. Genom att lägga fram en teori som är felaktig och låta eleverna 

diskutera och reflektera över denna, komma fram till det som är rätt. 
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3. Förebilder. Genom att nybörjare ser äldre elever syssla med sådant som de senare 

själva måste kunna skapas förståelse för det som de just för tillfället håller på med.  

4. Många infallsvinklar. Eftersom alla elever är olika kommer eleverna att bemästra 

studierna på sina egna vis. Det behövs olika infallsvinklar för olika elever till att 

erhålla förståelse. Detta har att göra med de multipla intelligenserna. 

 

Utbildning måste bygga på att pedagogerna förstår elevernas svårigheter att uppnå förståelse 

och att de måste utforma en utbildning som kan nå alla. Bildning är inte bara inhämtande av 

faktakunskaper utan en förmåga att se kritiskt på olika företeelser, jämföra, se sammanhang 

och uppleva att skolans ämnen hänger ihop. Gardner anser att eleverna ska fördjupa sig i olika 

teman eller fördjupningsområden och anledningen till att han tycker detta är att eleverna ska 

kunna få förståelse och känsla för sammanhang (Gardner, 2000:passim). 

 

      7.5.1 Sammanfattning av de olika synerna på kunskap 

Det som sammanlänkar de ovan nämnda kunskapssyner är att undervisningen måste leda till 

att eleverna ser skolämnena i en större helhet så att den skapar mening. Eleverna måste känna 

sig delaktiga i lärandet. Undervisningen och lärandet måste ha ett syfte och stimulera eleverna 

till att vara aktiva i sitt sökande efter kunskap. 

 

I den sociokulturella kunskapssynen, i arbetets pedagogik och i undervisning för förståelse 

påtalas den sociala delen av lärandet. Vi lär av varandra och tillsammans med andra. 

Därigenom kan vi få en ny bild av kunskapen och utvecklas vidare i vårt sökande efter 

kunskap. Kunskap är inget statiskt utan förändras med tiden. 
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8. Tidigare svensk forskning 
Jag har koncentrerat mig på att studera svensk forskning inom området ämnesintegrerad 

undervisning i projektform. Jag har valt tre olika studier. 

 

Den först är Birgitta Sandström forskning och hon har skrivit boken När olikhet föder likhet 

(2009). I denna bok skriver hon om sin forskning kring skolors mentalitet och hur 

mentaliteten styr om undervisningen sker ämnesintegrerat eller inte. I Sandströms forskning 

intervjuades skolledare och lärare. Hon kom fram till att de områden som ofta undervisades 

ämnesintegrerat var jämställdhet, sex-och samlevnadsfrågor och risker med tobak och 

alkohol. Sandström kom fram till att de som var mest positiva till ämnesintegrering och 

samarbete var lärare och skolledare som arbetade med barn i de yngre åldrarna. Detta tyckte 

inte Sandström var underligt eftersom mycket av lärandet av och för små barn är präglat av 

temaarbete. Det som framkom var att det upp till årskurs 6 kändes självklart för lärare att 

arbeta ämnesintegrerat men att det från årskurs 7 och uppåt uppfattades som ett störande 

moment. Det tog tid från skolämnestiden. Hur mycket skolorna arbetade ämnesintegrerat 

berodde på stor del på hur organisationen såg ut. Det som underlättade för att genomföra 

ämnesintegrerad undervisning var en platt organisation och en hög upplevd delaktighet i 

beslutsprocesserna. Det underlättade även om det bland skolledare och lärare rådde ett öppet 

klimat där diskussioner var tillåtna och önskvärda. Detta innebär att lärande och kunskap 

skapas i samspel mellan individer. Vad Sandström fann var att på många skolor styrdes 

utvecklingen och satsningen på ämnesövergripande undervisning av enskilda eldsjälar och 

entusiastiska rektorer. Svårigheterna låg oftast i arbetet med lärarlag. Lärarlag innebar att 

bryta gamla traditioner och organisera lärandet utifrån nya idéer. Det var svårt för många att 

släppa ämnestanken och förskjuta fokus till att se vilka förmågor och kvaliteter eleverna ska 

utveckla. Övergången från att ha ämnet i fokus till att ha eleven i fokus var svår (ibid.).  

 

Nästa forskning som jag studerat är utförd av Helena Persson, Margareta Ekborg & Anders 

Garpelin som skrivit Ämnesintegrerad undervisning i naturvetenskap – vad är det? (2009). 

Denna studie handlar om årskurs 7 till 9 och det är samma årskurser som Sandström (2009) 

skrev om. Syftet som Persson et. al. har med sin studie är ta reda på hur lärare i årskurserna 7 

till 9 definierar och utför ämnesintegrerad undervisning i de naturvetenskapliga ämnena i 

kombination med andra ämnen. Fem lärare intervjuades. Det framkom att motivet som lärarna 

hade till ämnesintegreringen var att ge eleverna en helhetssyn på kunskapen och ett samband 
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mellan ämnen. Men definitionen av ämnesintegrering skilde sig åt mellan de olika lärarna. 

Två av lärarna integrerade de naturvetenskapliga ämnen och teknik med varandra medan de 

övriga integrerade naturvetenskapliga ämnen med övriga skolämnen i teman. Även i denna 

studie, precis som hos Sandström (2009), framkom det att största svårigheten till att arbeta 

ämnesintegrerat var arbetet i lärarlaget. Detta, eftersom lärarna inte ansåg att det fanns 

resurser nog (Persson et. al., 2009:51ff). 

 

Den tredje studien är en doktorsavhandling utförd av Karolina Österlind med titeln 

Begreppsbildning i ämnesövergripande och undersökande arbetssätt – Studier av elevers 

arbete med miljöfrågor (2006). Hon vill visa hur elevers förståelse av undervisningsinnehållet 

skapas med ämnesintegrerad undervisning med teman. 

 

Österlinds (2006) studie är uppdelad i olika delar. En del är en litteraturgenomgång av vad 

som menas med ämnesövergripande undervisning och undersökande arbetssätt. I denna del 

för hon fram tre argument som hon kommit fram till som är för undervisningssättet. Det första 

är att med ämnesintegrerat arbetssätt ges möjligheten att arbeta med frågor som är 

samhällsaktuella eftersom dessa berör fler skolämnen än ett. Detta ger en samhällsnytta 

(Österlind, 2006:15). Nästa argument är att när undervisningen organiseras kring verkliga 

frågor antas eleverna uppleva innehållet som intressant och relevant. Detta gör att eleverna 

blir motiverade och förståelse skapas. Det tredje argumentet handlar om elevers förståelse. 

Individer skapar sin egen kunskap och med teman som är verkliga problem i den 

ämnesintegrerade undervisningen är det ett sätt för eleverna att skapa sin egen kunskap och få 

en helhet och förståelse. 

 

En annan del av Österlinds avhandling är en empirisk studie av elever i årskurs 9 där de 

arbetar i grupp med miljöfrågor (2006: 45ff). En liknande grupp av elever, som både 

Sandström (2009) och Persson et. al. (2009), skrivit om. Österlind (2006) har studerat 

elevernas handlingar utifrån ett konstruktivistiskt synsätt där analysen av elevens handling ger 

slutsatser om föreställningar om ämnet som de arbetar med. Detta gör Österlind (ibid.) för att 

kunna få stöd för sina argument för undervisningssättet. Resultatet Österlind fick fram var att 

när det gäller för eleven att skapa sammanhang mellan enskilda skolämnen har eleverna svårt 

att göra detta. Mycket beroende på att de har svårt att tolka texter för sina arbeten. Genom att 

de söker sina svar i olika källtexter har eleverna svårt att få ett sammanhang mellan dessa. 

Temat för projektet försvinner och ses istället som enskilda problem (Österlind, 2006: 62f). 
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När det gäller ifall eleverna skapar sin egen kunskap kom Österlind fram till om att det är 

tveksamt om eleverna gör detta när det gäller ämnesintegrerad undervisning i projektform. 

Detta eftersom Österlind frågar sig vilken kvalitet det är på den förståelse som eleverna 

erhåller. Vid frågan om motivation hos eleverna kom Österlind fram till att eleverna kunde bli 

djupt engagerade i sitt arbete men att de lätt kunde hitta sidospår som gjorde dem än mer 

engagerade. Men detta innebar att projektets syfte inte blev uppfyllt och motivationen för att 

arbeta med det tilldelade projektet fanns inte där. 
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9. Resultat 
Här sker en redovisning av de resultat som framkommit av intervjuerna och 

enkätundersökningen. 

 

   9.1 Intervjuundersökningen 

Resultaten av intervjuerna redovisas som en sammanfattning av vad varje intervjuobjekt sagt 

under intervjuerna. 

 

Intervjuobjekt A: 

A tycker att undervisningssättet är bra. A anser att A lär sig snabbare och lättare på detta sätt 

och att det är roligare än vanliga lektioner. Anledningen till att A tycker så är att man kommer 

ut i verkligheten och får se hur kemi används. Detta skapar intresse för ämnet och man får se 

vad man kan arbeta med i framtiden. 

 

Intervjuobjekt B: 

B tycker att undervisningssättet är bra. B trivs bäst med en kombination av lärarledda 

lektioner och projekt för B anser att om det bara skulle vara projekt skulle det bli ”flamsigt”. 

Anledningen till B:s åsikter är att man måste ta eget ansvar vid detta arbetssätt men alla kan 

inte detta. Men anledningen till att det är ett bra undervisningssätt är att man får se hur 

analysmetoderna fungerar i verkligheten. B anser att den djupare kunskapen får man bara i 

den egna analysmetoden och inte de andras. 

 

Intervjuobjekt C: 

C anser att projektet var roligt och lärorikt och det är roligare än bara vanliga lektioner. 

Anledningen till detta, anser C, är blandningen mellan skolans teorilektioner och besöken ute 

på företagen. Detta gör att C tycker att man lär sig mer. 

 

Intervjuobjekt D: 

D tycker undervisningssättet är bra. D tycker det är skönt att inte bara ha föreläsningslektioner 

då dessa kan bli tunga. Anledningen till att D tycker att projektet var bra är man får se hur 

kemi används i verkligheten och vad en naturvetare kan arbeta med. Detta gör att D blir mer 

intresserad av ämnet kemi som D anser kan vara ”torrt”. 
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Intervjuobjekt E: 

Även E tycker att undervisningssättet är bra. E uppskattar blandningen mellan lärarledda 

lektioner och projekttid fast det ibland kan det bli för mycket projekt och skrivna 

redovisningar. E tycker att det en sak som var bra med detta projekt var att de skulle göra en 

poster och ha karusellredovisning istället för en skriven redovisningstext. Vidare anser E att 

blandningen av lärarledda lektioner och projekttid gör att undervisningen blir varierad och det 

är skönt att komma ut från skolsalen och besöka företag. 

 

Intervjuobjekt F: 

F tycker, precis de övriga intervjuobjekten, att undervisningssättet är bra fast F tröttnar ibland 

på grupparbeten. Anledningen till att F tycker det är bra är att F fick komma ut i verkligheten i 

och med företagsbesöket och se hur kemi används. F tycker även att det är bra att de får se 

vad en naturvetare kan arbeta med i framtiden. När det gäller grupparbeten så anser F att inte 

alla tar det ansvar som man måste ta när man ska samarbeta med andra och då blir arbetet 

tungt när någon i gruppen måste dra hela lasset. I de fallen anser F att det är enklare att arbeta 

själv. 

 

       9.1.1 Sammanfattning av intervjuundersökningen 

Det genomgående svaret när det gäller att ha kemi som tema i det ämnesintegrerade projektet 

är att alla intervjupersoner tycker det är bra. Den främsta anledningen till detta är att det är en 

blandning mellan lärarledda traditionella lektioner och projekttid samt att eleverna får chansen 

att besöka företag. Detta gör att flera av intervjuobjekten anser att de lär sig mer och lättare 

och anledningen till det är att det teoretiska blir verklighet. Besöken ute på företagen skapar 

ett intresse för ämnet kemi. Tre av intervjuobjekten tog även upp att de genom att komma ut 

på företag som sysslar med kemiska analyser får möjligheten att se vilka arbetsuppgifter det 

kan finnas för en naturvetare. 

 

   9.2 Enkätundersökningen 

Ur enkätsvaren har jag tagit fram nyckelord eller meningar som ger svar på enkätens frågor. 

Jag har räknat antal tillfällen de olika nyckelorden eller meningarna förekommer i svaren och 

därigenom fått fram ett resultat. Jag har 13 enkätsvar men många av eleverna har gett flera 

anledningar till varför de tycker på ett visst sätt. Härigenom blir antalet svar i nedanstående 

tabeller fler än 13.  
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1. ”Hur har det varit att jobba med projektet?” 

 

Nyckelord/mening Antal  

Roligt 7 

Lärorikt 3 

Tiden knapp 1 

Intressant 8 

Lärt mig jättemycket 2 

Se kemi i verkligheten 7 

Det jag lärt på lektionerna blir verkligt 1 

 

Många av eleverna har tyckt att projektet varit intressant och lärorikt. Dessa ord säger inte så 

mycket om vad de egentligen lärt sig. Däremot är det intressant att många sagt att de lärt sig 

hur verkligheten ser ut när det gäller kemiska analyser och att även en elev svarat att det de 

lärt sig teoretiskt på lektionerna blir verkligt. 

 

 

2. ”Hur har arbetet i gruppen varit? Har det fungerat bra?” 

 

Nyckelord/mening Antal 

Fungerat bra 7 

Inte fungerat 4 

Jag har gjort det mesta 3 

Vissa gör mer, andra mindre 3 

Fungerat si så där 1 

Min insats var bra 2 

 

Svaret på denna fråga är intressant. Ungefär hälften av svaren har varit att grupparbetet har 

fungerat bra och ungefär hälften att det inte fungerat. De som har svarat på enkäten anser att 

de har varit den som lagt ner mest arbete på grupparbetet. Detta innebär att eleverna har både 

positiva och negativa erfarenheter av grupparbetet. 
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3. ”Vad har du lärt dig?” 

 

Nyckelord/mening Antal 

Företag samarbetar för miljön 1 

Hur olika analysmetoder fungerar 5 

Vet vad olika företag gör 3 

Vad naturvetare kan arbeta med 1 

Hur kemi tillämpas i verkligheten 4 

Lärorikt 1 

Intressant 1 

 

 

Det de flesta som svarat på enkäten anser att de lärt sig är hur olika analysmetoder fungerar 

och hur kemi tillämpas i verkligheten. Vad de dessutom lärt sig är vad olika företag gör.  

 

 

4. ”Vad har du lärt dig under dagens karusellredovisning?” 

 

Nyckelord/mening Antal 

Hur kemi fungerar i verkligheten 8 

Lärt mig mer än vad man tror 1 

Alla grupper duktiga på att förklara 2 

Vad olika företag gör 5 

Så mycket kemi det finns! 2 

Lärorikt 2 

Teori stämmer med verkligheten 1 

Bra och effektivt redovisningssätt, blir 

inte tråkigt 

1 

Vad en naturvetare kan arbeta med 1 
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Även under redovisningen anser många av eleverna att vad de lärt sig är hur kemi fungerar i 

verkligheten. Det som de även lärt sig under redovisningen är vad företag gör. En ansåg att 

karusellredovisning var ett bra och effektivt sätt att redovisa på då det inte hann bli tråkigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 31 

10. Diskussion och analys 
Jag har delat upp diskussionen i avsnitt där jag tar upp olika moment för diskussion och 

analys. 

 

   10.1 Det empiriska underlaget 

Intervjuunderlaget i denna undersökning består av sex intervjuer vilket är ett mycket stort 

bortfall. När det gäller kvalitativa intervjuundersökningar, menar Kvale (1997:97), att man 

nästan alltid får antingen för litet antal intervjuobjekt eller för många.  

 

En anledning till att så få elever ville ställa upp är den som eleverna själva framförde och det 

är att de har för mycket att göra och för lite tid i sluttampen av gymnasiet. De har för mycket 

annat att tänka på än att delta i en intervju.  

 

En annan förklaring kan vara intresse. Eleverna är helt enkelt inte intresserade av att delta. 

Dessutom kan det vara så att eleverna har lagt detta projekt långt bakom sig då projektet ägde 

rum höstterminen 2009 och jag kom med min förfrågan om intervjuobjekt i slutet av mars 

2010. I mellantiden har eleverna haft projekt med andra teman och har helt enkelt förträngt 

detta kemiprojekt, som jag ville undersöka. Istället för vänta så pass lång tid borde jag kanske 

genomfört förfrågningarna direkt efter kemiprojektet. Jag borde kanske även personligen varit 

på skolan och frågat eleverna om att delta istället för att gå via min kontaktperson. Hade jag 

personligen frågat klasserna efter intervjuobjekt hade jag haft bättre kontroll på den 

information som eleverna fick om min undersökning.  

 

Som tur var kunde mitt empiriska material gällande intervjuerna kompletteras med de 

enkätsvar som jag erhöll från lärarna på NV da Vinci trots att frågorna till enkäten inte var 

exakt de frågor jag har i min frågeställning. Men jag anser att jag får fram svar ur enkäterna 

som svarar på min frågeställning.  

 

Men även när det gäller enkäterna var bortfallet stort. Av 60 elever svarade 13 stycken och det 

är en svarsfrekvens på ca 22 %. Det innebär att mindre än en fjärdedel av eleverna inte 

svarade på enkäten – inte ens direkt efter projektets slut.  
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Så på grund av det stora bortfallet gällande intervjuerna och enkäterna är min studie 

begränsad och resultatet inte generaliserbart. 

 

   10.2 Resultat kontra teoretisk bakgrund 

Det genomgående svaret eleverna ger när det gäller anledningen till att de tycker på ett visst 

sätt möjligheten att se hur kemin och de olika analysmetoderna tillämpas i verkligheten. Detta 

gäller både enkätsvaren och intervjusvaren. Flera av de intervjuade påtalar att genom att 

komma ut i verkligheten skapar detta ett intresse för skolämnet. Kan man då hänföra dessa 

åsikter till de teorier jag tagit upp tidigare? Dewey ansåg att inlärning skulle vara kopplad till 

erfarenheter och att eleverna skulle få sammanhang och helhet i undervisningen (Strømnes, 

1995:162f). De svar som eleverna ger angående att se kemin i verkligheten ger både 

erfarenhet, helhet och sammanhang. Erfarenheten av att varit ute på företag och sett dessa 

analysmetoder som de i en framtid, när de studerar vidare eller kommer ut i arbetslivet, kan 

säga att de sett förut är till fördel för eleverna. Helheten och sammanhanget erhålls eftersom 

de har teoretiska lektioner före att de gör företagsbesöket. Där ser de sedan hur teorin 

tillämpas i verkligheten samt att vid redovisningen får eleverna ta del av de andra gruppernas 

företagsbesök och analysmetoder.  

 

Vygotskij påtalade den sociokulturella infallsvinkel då omgivningen var viktig för individens 

utveckling och lärande (Strandberg, 2006:passim). I detta fall är omgivningen både skolsalen 

och det företag eleverna besöker. Genom dessa omgivningar inhämtar eleverna sin kunskap. 

Vygotskij talade även om att lära tillsammans med andra och att språket är en viktig del vid 

inlärning. I undervisning i projektform arbetas det gruppvis och på genom detta kan eleverna 

lära av varandra, till exempel i diskussioner. De är ute på företag och får av personal på 

företaget reda på tillämpningsområden för kemi. Detta är ett sätt att lära tillsammans med 

andra. När det gäller betydelsen av språket använder elever och andra hela tiden det för 

kommunikation.  

 

Freinet ansåg att eleverna ska sätta in sin kunskap i verkligheten (Andersson, 2001:85ff). 

Detta gör eleverna vid sina företagsbesök. I förlängningen är detta kunskap som kan användas 

i en framtida verklighet.  

 

Vad Piaget talade om var assimilering som en strategi som människan har för att ta in 

kunskap (Sjøberg, 2006:286). När eleverna är ute på de olika företagen och ser kemin 
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tillämpas i verkligheten assimileras detta till den teoretiska kunskap eleverna har om 

analysmetoderna och därigenom erhåller de utveckling.   

 

Det som Gardner talar om är undervisning för förståelse (Gardner, 2000:passim). Syftet med 

studier är att eleven ska förstå det de lär sig och få en känsla av sammanhang. När eleverna 

säger att de får se kemin tillämpas i verkligheten erhåller de en förståelse för det teoretiska de 

lärt sig samt erhåller ett samband. 

 

   10.3 Resultat kontra tidigare svensk forskning  

Sandström (2009) har endast undersökt skolornas mentalitet gällande ämnesintegrering och 

inte tagit reda på vad eleverna ansåg. Däremot har Persson et. al. (2009) tagit reda på motivet 

lärare har för att arbeta ämnesintegrerat. Motivet var att ge eleverna en helhetssyn på 

kunskapen. Detta erhåller eleverna på NV da Vinci då de uttrycker att teorin får upplevas i 

verkligheten.  

 

Österlind (2006) har studerat elever som arbetar i grupp med miljöfrågor. Hon tar upp att 

eleverna hon studerade hade svårt att se sammanhang mellan enskilda skolämnen. Detta har 

inte eleverna på NV da Vinci sagt något om, men de såg sammanhang mellan teori och 

praktik. Österlind (2006:64) frågar sig vilken kvalitet det var på elevernas förståelse. Eleverna 

på NV da Vinci ansåg att de erhöll förståelse för teorin när de var ute på företagen men att 

bedöma kvaliteten på denna förståelse kan jag inte göra. Vidare i Österlinds forskning 

handlade det om att eleverna kunde bli distraherade och hitta sidospår till projektet istället för 

effektivt arbeta med projektets tema (2006:63). Detta var inget eleverna från NV da Vinci tog 

upp. De elever som Österlind studerade gick i årskurs 9 medan eleverna på NV da Vinci går 

tredje och sista året på gymnasiet. Detta kan vara en bidragande orsak då eleverna på NV da 

Vinci har mer träning i att fokusera på det de ska göra och är äldre, vilket kan innebära att de 

är mognare. 

 

   10.4 Resultat kontra globalisering och nya krav 

Hur kan man se sammanhang mellan elevernas svar och globaliseringen? Eftersom världen 

förändras och med den skolan är det intressant när eleverna framhåller som viktigast med 

projektet att de får se kemin tillämpas i verkligheten. Detta är något som följer synen på 

globalisering (Giddens, 2003, Lpf 94, Nilfors, 2008). Verkligheten blir mer komplex och 

förändras snabbt. Att då komma utanför skolans väggar och få det teoretiska levandegjort 
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genom att någon på ett företag berättar och visar hur analysmetoder fungerar i verkligheten 

och om företaget är viktigt i ett globalt perspektiv. 

 

   10.5 Åsikterna om grupparbete 

En stor del i undervisningssättet ämnesintegrerad undervisning i projektform är grupparbetet. 

Grupparbete innebär att ett antal elever arbetar tillsammans och delar arbetsbördan i projektet. 

Vygotskij tar upp att en stor del av lärande och utveckling sker i samspel med andra individer. 

Detta beror på att människan är social och att sociala interaktioner är betydelsefulla 

(Strandberg, 2006:passim). Vi människor lär oss av varandra och tillsammans med andra.  

 

Samarbete ses även som en viktig punkt i både Lpf 94 (Skolverket, 2006) 

Globaliseringsrådets rapport (Nihlfors, 2008) och hos Giddens (2003) gällande de krav som 

ställs på dagens individer på grund av förändringen i världen och att världen blir mindre.  

 

I min undersökning framförde eleverna olika åsikter om hur arbetet i grupp har fungerat. 

Dessa åsikter var både positiva och negativa. Så länge arbetet i gruppen har varit bra och 

fungerat och alla har tagit ansvar så är eleverna nöjda med grupparbetet. Men eleverna 

framförde även negativa åsikter om grupparbete. De eleverna sa, var att alla inte kan ta det 

ansvar som krävs och då blir samarbetet lidande och arbetet i gruppen tungt eftersom någon i 

gruppen måste dra hela lasset. Detta gör att de tröttnar på grupparbeten och hellre arbetar 

enskilt.  

 

Vad kan göras för att grupperna ska fungera? Att som medlem i gruppen säga till någon annan 

att de inte gör tillräckligt är svårt eftersom det är en klasskamrat och den som säger till kan då 

få denna person emot sig och den gör ännu mindre. Lärarna kan säga till men under en stor 

del av projektet arbetar eleverna på egen hand och då har inte lärarna kontroll över hur arbetet 

mellan de olika gruppdeltagarna ser ut. Eleverna skulle kunna gå till en lärare och prata om att 

samarbetet inte fungerar men det är inget som man som människa gör eftersom det är att 

skvallra. Det enda som skulle kunna fungera är om eleverna själva kommer till insikt om att 

samarbete ger ett bättre resultat och om alla tar sitt ansvar så går arbetet snabbare och lättare. 

Detta kan bara ske genom egna erfarenheter även om någon annan påpekar att så är fallet. 
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    10.6 Resultat kontra fenomenologin 

Jag har i denna studie varit inspirerad av fenomenologisk ansats. Fenomenologin utgår från att 

man bara kan få en beskrivning av hur en människa uppfattar sin livsvärld och livsvärlden är 

olika från individ till individ. Detta beroende på bakgrund, social miljö och tidigare erfarenhet 

(Bengtsson, 1988:passim). De elever jag har haft med i studien har olika bakgrund och 

kommer från olika sociala miljöer men en faktor de har gemensamt är att de har gått två 

årskurser på NV da Vinci och därigenom erhållit erfarenhet av ämnesintegrerad undervisning 

i projektform under dessa två år.  

 

Jag har i denna studie endast varit intresserad av elevernas uppfattning när det gäller att ha 

kemi som tema i den ämnesintegrerade undervisningen och det är dessa beskrivningar jag vill 

förmedla. Jag, precis som Bengtsson (1988:passim) skriver, har inte varit intresserad av dolda 

sanningar och att analysera svaren för att kunna hitta något bakomliggande. Det eleverna har 

sagt och uttryckt är det som jag accepterat är deras uppfattning. 

 

Har då elevernas livsvärld påverkat svaren och uppfattningarna? När jag ser på de svar jag 

erhållit är många likartade och de använder ett språk och ordval som är på samma nivå. Att 

eleverna går i årskurs 3 innebär att de har liknande erfarenheter av gymnasiet och detta är det 

som kan anas på deras svar. I detta fall spelar social miljö som de lever i och bakgrund en 

underordnad roll då studien handlar om något de alla har gjort förut. 
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11. Slutsats 
Syftet med min uppsats var att ta reda på vad elever ur årskurs 3 på NV da Vinci tycker om 

ämnesintegrerad undervisning i projektform med kemi som tema och varför de tycker på ett 

visst sätt. I föreliggande studie framkom att eleverna uppfattade projektet som roligt och 

intressant. Detta för att de fick se hur kemi tillämpas verkligheten, ute på olika företag. Detta 

är något som eleverna inte bara har användning av under projekttiden utan även i framtiden då 

eleverna studerar vidare och när de kommer ut i arbetslivet. 
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12. Didaktiska implikationer och fortsatt forskning 
Resultatet från denna studie kan användas för att inspirera skolor och lärare till att arbeta 

ämnesintegrerat i projektform, där naturvetenskapliga ämnen integreras med skolans övriga 

ämnen i olika teman. Jag kommer att kunna applicera detta i mitt framtida arbete som lärare 

där jag kan bygga upp projekt och involvera flera av skolämnena i projektet. 

 

Det skulle vara intressant att göra en ny liknande undersökning av vad elever i årskurs 3 anser 

om undervisningssättet och då göra undersökningen under längre tid. Det skulle även vara 

intressant att undersöka vad elever i årskurs 1, under deras första termin på NV da Vinci, 

anser om ämnesintegrering i projektform och återkomma när de går i årskurs 3 för att göra en 

jämförande undersökning.  

 

Ytterligare ett område som skulle vara intressant att forska vidare inom är att se hur teoretiska 

gymnasieutbildningar skulle kunna ha mer utbyte med företag och vilka fördelar detta skulle 

kunna ha för eleverna. Det är stor skillnad på att utföra kemiska analyser i skolans 

laboratoriemiljö respektive ute på företagens välutrustade laboratorium där analyser sker som 

har betydelse för företagens processer. 

 

Vad som även skulle vara intressant att studera vidare är grupparbeten och hur elever 

uppfattar dessa. Det jag skulle vilja ta reda på är varför det i vissa grupper fungerar bra och 

varför det i andra grupper inte fungerar och varför inte vissa deltagare tar ansvar för gruppens 

arbete. 
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      Bilaga 1 

 Analyser i verkligheten 
                              v 47-50 
 
Kemi kan kanske verka lite abstrakt då och då, men nu har du möjligheten att 
upptäcka hur kemin används i verkligheten. Vilka kemiska analyser görs och 
varför? Vilka analysmetoder används? Hur bearbetar man sina resultat? Hur 
ser ett laboratorium ut? Detta och mycket mer hoppas vi att du får svar på när 
ni besöker ett företag. 

Mål  
• Att fördjupa era kunskaper inom några av kemins aktuella 

tillämpningsområden.  
• Att kunna förklara och tillämpa några vanliga analysmetoder samt kunna 

beskriva deras användningsområde. 
• Att kontakta et t företag och boka en tid för hela gruppen. 
• Att kunna göra en snygg och t illtalande A3-poster i .ppt-format. 
• Att kunna förbereda och genomför a en professionell intervju. 

 
Utförande 

• Besök ett företag, tänk på att det är viktigt att ni är väl förberedda och har med 
er frågor inför besöket. Ni måste samarbeta med andra klassen när ni ska 
boka tid. 

• Ta reda på följande: 
1. Allmän fakta om företaget 
2. Vilka analyser görs? 
3. Varför görs ovanstående anal yser? 
4. Vilka metoder används? 
5. Hur använder man sig av sitt resultat? 
6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut?  
7. Vad kan en natur vetare jobba med på för etaget? 

• Ställ samman informationen (se frågorna ovan) om ert företag på en poster. 
Kom ihåg att fråga om det är  ok att ni tar foton och använder  dessa till postern. 
Det är också viktigt att ni frågar om det är ok att ni använder er poster i 
redovisning inför klassen. Ibland kan företagen vara väldigt försiktiga i och 
med att det kan finnas specialkunskaper som de inte vill dela med sig till sina 
konkurrenter. 

 
Redovisning/tid 

• Gör en poster  i A3-format. 
• Skriv ned en reflektion om ditt besök och ski cka denna till Marja och Pia.  
• Ni kommer att redovisa er poster under utställningen: Vad kan man göra som 

kemist? Där informerar ni övriga klasskamrater om ert företag och vilka 
analysmetoder företaget använder . 

• Ni arbetar med uppgi ften på projekttiden v 47 -49.  
• Karusellredovisning sker v 50. 
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Bilaga 2 

 

Enkätfrågorna till eleverna hösten 2009 
 

Utvärdering: Analytisk kemi 
1. Hur har det varit att jobba med projektet? 

2. Hur har arbetet i gruppen varit? Har det fungerat bra? 

3. Vad har du lärt dig? 

4. Vad har du lärt dig på dagens karusellredovisning? 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågorna till denna undersökning 
 

 

Intervjufrågor 

 
Vad tycker du om arbetssättet med ämnesintegrera undervisning i projektform med kemi som 

tema? 

 

 

Varför tycker du på det här sättet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


