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Abstract 
 

The problematic situation in Secondary Schools education regarding motivation and 

stimulation in scientific subjects has not yet been solved. Theories of didactic skills have 

developed throughout the last centuries, but to achieve sustainable learning methods teacher 

need to improve their creativity and enthusiasm by leaving the comfort zone. Implementation 

of scientific knowledge has to undergo many steps before students accept the facts and can 

use the information in another scenario. Though, lots of attempt to establish good and healthy 

atmosphere in the classroom has occurred by optimize student learning process. Therefore, it 

is of great importance that all courses regarding science topics work together by integrate the 

issues, theories, discussions and skills. The different disciplines such as biology, chemistry 

and environmental courses are all dependent on laboratory experience to anchor long lasting 

memory bank. By anchor the experiments in the reality students motivation increased by their 

eagerness to discover the unknown. Mathematics has the privilege of being the overall 

discipline that can quantify and examine the laws of science in an experiential manner. The 

advantage of measuring different situation and calculate the significance helps student to 

understand environmental phenomena occurring on our planet. The purpose of making a 

Study Guide was to improve laboratory exercise by stimulating inventiveness, increasing 

adjustments toward the reality and expanding participation of all different scientific 

disciplines such as biology, chemistry and mathematics. The Study Guide was design to 

consist of defined protocols to self-exploring experiments. Problem-Based Learning (PBL) 

has the advantage of putting the solving process in the center. Thereby, it can generate a 

platform of self-regulated education making the student taking charge of its own progress. 

The eagerness of improved wisdom can be transform into a cascade of reactions and 

outcomes that will lead into new inventions. Since the students often pay more attention to 

what the teacher does than what the teacher says, the teacher’s leadership has to have the 

same philosophy as the mathematic prospective of solving a problem. If all our senses were 

activated during an event profound understanding of the circumstance will occur. The athletic 

coaching skills normally have a philosophy involving PBL strategy. Taking into account how 

different sports adjust their training sessions to suit each individual capacity and to strengthen 

their weakness, is something many teachers can learn from. Coaching has entered the 

education corridor, but still many teacher lack the knowledge how coaching should be 

performed. Synchronizing suitable chemistry and biology theories and experiments in time 

established long lasting awareness. By using tools the student are well familiar with, such as 

www.youtube.se, increased their ability to search for reliable scientific information elsewhere. 

The guarantee can never be ensured, since there are so many factors that influence the 

outcome of the lesson. To prepare for the unknown is what scientific research is all about, 

which a teacher has to embrace and use as a self-reflecting process to ensure quality of 

learning than quantity of studying. The group dynamic varies enormously, but those who 

know the usefulness of education have the motivation to continue the path of science.  

 

 

  

http://www.youtube.se/
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Sammanfattning 
Gymnasielärarens naturvetenskapliga förmåga att förankra hållbar kunskap bygger på 

gymnasieelevernas inre motivation och drivkraft. Utvecklingsmöjligheter för 

bildningsprocessen är enorma, när läraren har kapaciteten att stimulera och styra 

tankebanorna mot uppsatta mål. Syftet med skapandet av ett naturvetenskapligt 

labbkompendium var att utforma en grund för kreativt och analytiskt tänkande för att kunna 

integrera och synkronisera naturvetenskapliga moment inom biologi, kemi och matematik. 

Även om didaktiken har gjort framsteg och nya metoder har tagits fram finns det ändå 

implementeringsproblem att lösa. Problembaserad lärande (PBL) har förutsättningarna att 

utveckla och stärka elevernas initiativtagande förmåga, analyserande färdigheter och 

innovativa lösningar. Målet är att se helheten ur flera olika perspektiv för att förståelsen skall 

nå nya nivåer. Det matematiska perspektivet passar väl in med PBL, vilket gynnar 

utvecklingen av logiken och förankringen av kunskap. Vetenskapliga studier med logikens 

hjälp är en grundförutsättning att lyckas och vägleder eleverna i sitt sätt att hantera flödet av 

information. Arbetsmoment rörande gemensamma ämnesområden inom biologiska, kemiska 

och fysikaliska fenomen bidrar till att insikten höjs med effektivare bildning. Idrotten har 

länge jobbat med individanpassad coaching i förhållande till individens fysiska och psykiska 

utvecklingskurva, vilket skolväsendet borde ta efter och lära sig av. Att aktivt hålla en dialog 

med eleverna och hela tiden anpassa sig till elevernas vardag och utnyttja elevernas 

distraktioner till att styra in dem på ämnet igen ökade motivationen och lärandet. Via det 

matematiska perspektivet kunde eleverna reflektera och dra slutsatser kring sitt arbete och 

sätta det i relation till andra perspektiv. Eftersom Studieguiden hade varierande grad av 

laborationer, från detaljinstruerande till obundna protokoll, fanns möjligheten att alla skulle 

bli stimulerade och kunna utvecklas i sin egen takt. Alla fem sinnen måste aktiveras för att 

säkerhetsställa bibehållen kunskap. Kreativiteten hur målen kan uppnås präglas av de 

didaktiska stöttepelarna Vad? Hur? Varför?, men nyckeln till framgång skapas genom att först 

visa vägen och sedan låta eleverna själva styra över sitt analytiska tänkande. Dynamiska 

processer som sammanbinder vetenskapen med naturliga fenomen i vardagen höjer 

inlärningsprocessen och skapar samhällsmedvetna medborgare. Ingen skriven manual för att 

lyckas finns, men det är många faktorer som spelar in. Det underlättar att veta hur eleverna 

tänker, vilka grunder de har byggt sin tillvaro på och hur de lever, vilket utgör den plattform 

kunskapen skall utgå ifrån.  
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Naturvetenskapligt labbkompendium: En Studieguide 

för integrerad undervisning 
 

1. Inledning 
Varje kurs oavsett ämneskategori har väldefinierade mål när det gäller vilka kunskaper eleven 

bör få med sig efter kursens slut. Dock står det aldrig angivet hur och på vilket sätt målen kan 

uppnås för att kunskapen skall bli bestående och inte kortvarig. Alltför ofta ligger tonvikten 

på materialet som förmedlas och mindre på hur det kan förmedlas. Hur är av stor betydelse 

eftersom förmedlingen påverkar stimulering och aktivering hos lyssnarna direkt. 

Verkställandet av hur utförandet bör ske utgör en av fyra viktiga grundkoncept inom 

didaktiken. Undervisningens utformning innebar att alla åhörare sitter ner ställer stora krav på 

talaren, som hela tiden måste vara observant och se till att aktiva lyssnarna oavbrutet. Det är 

extremt lätt för en åhörare att falla bort i sina tankar och bli passiva lyssnare när förståelsen 

avtar. Mängden information blir för övermäktig att hantera och inaktiviteten har pågått för 

länge. Hjärnan frikopplar inkommande registrering och det blir svårare att hänga med. 

Plötsligt befinner de sig utanför sammanhangen, vilket leder till att utbytet av kunskap blir 

blockerat. Det går att jämföra med en tågresa när passageraren försöker aktivt analysera och 

förstå allt som passerar förbi. Informationsflödet överladdar hjärnan. Tillslut frikopplas synen 

från registreringen, vilket öppnar minnesbanken så att innovativa tankeverksamheter tas vid.  

Ur ett didaktiskt perspektiv borde målet sträva mot att försöka tillgodose de olika behov en 

grupp individer har för hur information bör framställas inte att den har framställts. 

Naturligtvis finns det en uppsjö av information och tips hur variationen på utförandet av olika 

arbetsmoment under lärotillfället kan se ut. Är läraren själv kreativ, engagerad samt 

stimulerad smittar det av sig på åhörarna som förblir aktiva. Teoretisk kunskap behöver 

kopplas samman med praktiskt arbete, eftersom förankringen och förståelsen av mängden 

kunskap per undervisningstillfälle beror på individens förutsättningar att inhämta kunskap. 

Detta ökar individens förmåga om inlärningsmomenten varierar mellan att vara teoretiska 

eller praktiska. Med ökad förståelse för teorin skapas nyfikenhet att vilja veta mer, vilket 

underlättas om det praktiska arbetet utformas så att teorin förankras i verkligheten på en 

realistisk nivå. Mycket av lärarens arbete bygger på att försöka förstå den praktiska 

verkligheten med ord, begrepp och teorier samt kunskap om hur undervisningen har 

förändrats över tid, vilken riktning den har och kommer att ta vars dynamiska process driver 

utvecklingen framåt. Processens spänningsvidd sträcker sig från de yttre styrdokumenten till 

lärarens individuella frihet, som även omfattas av samtidens strukturella, kulturella, sociala 

och materiella ramar. Därför är det av stor betydelse för inlärningsprocessen att eleven själv 

vill och är motiverad att delta i sin utvecklingsprocess, vilket skapar samhällsmedvetna 

medborgare för en hållbar utveckling globalt sett. 

 

Syftet med labbkompendiet var att anpassa laborationerna till att stimulera kreativiteten, att 

öka kopplingen till verkligheten, att utveckla analytisk problemlösning samt att förbättra 

samverkan mellan de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi och matematik. 
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2. Bakgrund 
2.1 Didaktikens ursprung och framsteg 

Didaktik är den övergripande vetenskap som ingår i alla ämnen och betyder läran om 

undervisningen, vilket omfattar de faktorer som påverkar skolans undervisning och innehåll i 

alla avseenden. Historiskt sett är det en disciplin som har förändrats i takt med att nya insikter 

och teoretiska perspektiv utvecklades. Redan under grekernas storhet användes ordet 

Didaskein, som betyder undervisa, men det dröjde till mitten av 1600-talet innan det 

pedagogiska syftet blev inkluderat i sammanhanget. Johan Amos Comenius presenterade sitt 

arbete, Didactica magna, som förklarade att didaktiken var en teori om konsten att undervisa i 

syfte att alla undervisningsproblem fick en lösning och följaktligen möjligheten att lära alla 

allt. Francis Bacon vidareutvecklade konceptet och menade att kunskap om ett 

naturvetenskapligt fenomen måste kunna påvisas via synlig påverkan för att se vad som 

händer, så att orsak och verkan kan fastställas. Detta gav upphov till vår tids grundläggande 

struktur hur all vetenskaplig forskning skall utformas. Hans teori att kontrollera naturen via 

styrning banade vägen för industrialiseringens frammarsch. Därmed initierade han sökandet 

efter de pedagogiska naturlagarna inom disciplinen. (Jan Bengtsson, 1997). En process som 

präglas av samtiden och dess intentioner, vilket den engelska filosofen John Stuart Mills tog 

fasta på i sin strävan att definiera metoder för empirisk vetenskap. Resultatet av hans 

forskning kom 1843 i utgåvan A System of Logic som definierar fyra induktiva metoder; 

överensstämmelsemetoden, differensmetoden, restmetoden och variationsmetoden. Mills egen 

uppväxt var ett didaktiskt experiment, vilket han beskrev i sin Autobiography 1873, 

Childhood and Early Education, och medger att hans egen intellektuella utveckling 

begränsade hans möjlighet att ha en normal relation till jämnårig. Fram till nu var didaktiken 

underordnad pedagogiken och många använde ordet inlärningsmetod synonymt för 

didaktiken. Det skulle dröja fram till 1920-talet innan didaktiken fick en vetenskaplig 

inriktning och utveckling med empirisk karaktär som inkluderade beteendevetenskap, statistik 

och behaviorism. Dock klarade inte behaviorismen av samtidens utveckling och stagnation 

blev ett faktum, vilket gjorde att didaktiken övergick att präglas av kognitivt tänkande från 

och med 1980-talet. Idag är utgångspunkten för all undervisning oavsett ämnesområde att 

integrera didaktikens drivprocess i relation till behov och förutsättningar. Givetvis är det en 

komplex situation, men de didaktiska verktygen skapar möjligheter att planera, strukturera, 

utveckla och reflektera arbetet i sin helhet enligt didaktikens fyra stöttepelare efter följande 

principer:  

1. Målen definieras och blir den centrala utgångspunkten för fortsatt planering  

2. Hur målen skall uppnås beskriver vilka olika undervisningsform som skall användas 

3. Vad tar upp innehållet i ämnet och vilka delar som får större betydelse än andra 

4. Varför handlar om att höja motivationen och öka intresset för ämnet   

I ett didaktiskt relationstänkande måste även klassrummet, tillgänglig utrustning, väder, 

resplan, klimat i klassrummet och elevernas förutsättningar och förmågor tas hänsyn till anser 

Imsen (1999). Didaktiken handlar inte längre bara om mål, metod, innehåll utan även om 

samspel med yttre faktorer och lärarens egen plats i sammanhanget, ansåg redan BØe Bjarne 

1995. Lärarens entusiasm och insats gör skillnad för undervisningen även om eleverna är 

skolans huvudpersoner och aktörer i undervisningen. (Arfewdson, 2002) Principen för 

anpassad undervisning ställer större flexibilitet på lärarna hantering och utveckling av 
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klassrumssituationen, där kunskap inom den pedagogiska psykologin underlättar förfarandet. 

Variation mellan elevernas inlärnings- och motivationsmöjligheter beror även på hur 

individen utvecklats och fungerar mentalt och känslomässigt i samspel med omgivningen, 

vilket betraktas som elevens värld. Dock finns det en stor spridning av lärarnas förmåga att 

förmedla kunskap, vilket drastiskt uttrycker sig i elevernas engagemang och motivation att 

skaffa sig kunskap. Med tanke på all den tid eleverna idag spenderar på datorer och hur 

snabbt de lär sig nya saker är deras inlärningsförmåga kraftigt underskattad och de innehar en 

fantastisk reservoar av möjligheter som de måste bli medvetna om. Kommunikation eller 

dialog är inte tillräckligt för att nå ut till alla, utan det rör sig om ett samspel där lärarnas 

metodik måste anpassa sig till elevernas tankevärld för att se var de befinner sig och möta 

dem utifrån ett elevperspektiv. 

2.2 Undervisningens teorier och utveckling 

Med anledning av att leva i nuet som är en del av blivande historia och förväntas påverka 

framtidens utformning av skolan är det av stor betydelse att synliggöra strukturer och 

riktlinjer i omgivningen som påverkar lärarens ämbete. Undervisningen idag är ett 

mosaikresultat av historiens alla teorier och praktiska erfarenheter som började med att 

tyskarna lade grunden till nya idéer genom att upplysa allmänheten. Martin Luther gick i 

bräschen och arbetade för en pojk- och flickskola med modernt vardagligt språk och lade 

därmed grunden till folkskolan. Hermann Francke införde ämneslärarsystemet och menade att 

det var viktigt att barn skulle få en målmedveten ledning tidigt. (Hartman, 2005) Dock var det 

Jesuiterna och den katolska organisationen som uppfann betygssystemet för att bygga upp 

och stärka självförtroendet. Människan är god av naturen och kan själv välja mellan ont och 

gott, ansåg Jesuiterna. De införskaffade även föreläsning och förhör, där muntlig presentation 

var en viktig del i adelsmännens allsidiga uppfostran. Motivation var detsamma som 

ärelystnad, konkurrens eller belöning, vilket myntades i ändamålet helgar medlen. De tyska 

filantroperna införde allsidigt innehåll som var nyttigt, samhällsinriktad och vetenskapligt. 

Tyvärr övergick effektiv inlärning med betygsättning till human bestraffning som husarrest 

och sänkta betyg. (Schwickerath, R. 1903) De franska upplysningsfilosoferna som Rousseau, 

Voltaire och Montesquieu lyfte fram tron på människans förnuft och bidrog till att 

vetenskapen frigjordes från religiösa dogmer. Rousseau förespråkade den pedagogiska 

ideologin med utgångspunkt i barnet. Han menade att bildningen skulle ta tillvara det 

naturliga i barnet, men tidigast vid tolv års ålder. Viktigt var att börja med en positiv 

uppfostran där det ingick att lära sig läsa, systematisera erfarenheter och öka intresset för 

vetenskapen med målet att skapa fria medborgare. Schweizaren Johann Pestalozzi tillämpade 

Rousseaus skönlitterära teorier i praktiken och gjorde sig känd för att påvisa betydelsen av en 

kärleksfull relation mellan läraren och eleven. (Svedberg & Zaar, 1998) J. Pestalozzi 

tillämpade tre olika stadier för sin inlärningsmetodik med början av:  

I. Primitiva – vilket omfattades av samhällets lagar och individens inre vilja att 

etablera en god inlärningsfas 

II. Observationen – innebar att kunna känna igen fenomen via olika sinnesorganen 

ex teckna 

III. Naturlig utveckling – ledde till att pedagogiken skulle följa barnet 
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Nyhumanisten Johann Friedrich Herbart ansåg att tänkandet, erfarenheter och idéer är ett 

resultat av realia dvs. vad världen är sammansatt av som ständigt påverkar varandra. Skolans 

uppgift var att frigöra det goda och att inlärning gick via realia som reagerade med något nytt 

dvs. apperception. Han utformade en systematisk och logisk grund för undervisningen via 

definiering av formalstadierna för att aktivera eleverna och göra dem mottagliga för ny 

information och ta hänsyn till deras egna förutsättningar enligt följande:  

I. Förberedandestadiet – ge eleverna tillräckligt med bakgrund idag knyta an till tidigare 

lektion 

II. Presentationsstadiet – framställning av det nya materialet skulle vara klart, tydligt och 

mängdspecifikt 

III. Associationsstadiet – förknippning via apperception genom att nya jämförelser gjordes 

med gamla anpassningar 

IV. Systemstadiet– generalisering för att ge eleverna bättre överblick sattes logiska begrepp 

och sammanhang ihop till en regel 

V. Metodstadiet – här fick eleverna tillämpa sina föreställningar i nya sammanhang 

Herberts metoder lever vidare i skolan idag och känns igen av följande scenario: kontroll av 

hemuppgift följt av genomgång, övningsuppgifter och ny hemuppgift, vilket är en rutinmässig 

utformning på ett statiskt undervisningsklimat isolerat från samhället. (Norbert Hilgenheger, 

2000) Modernismen problematiserade detta med amerikanen John Dewey i spetsen. 

Samhället behövde integrera sig med omgivningen genom aktivt lärande eftersom världen 

ständigt förändras. Han menade att utvecklingen är en tillväxt utan absoluta mål, att 

utbildningen är en kontinuerlig process och att vetenskapen inte var målet i sig utan ett 

verktyg för att bygga ett bättre samhälle. Erfarenhet blev ett centralt begrepp knuten till 

konkreta handlingar vars inlärningsprocess byggde på aktivitet dvs. learning by doing. Han 

ville att skolan skulle spegla samhället i miniatyr för att kunna bryta motsatsförhållandet 

mellan vardagliga livet och skola, mellan individ och samhälle, mellan kunskap och handling 

och mellan teoretisk och praktisk utbildning. Dewey påpekade att barn har fyra insikter; 

 att kommunicera med andra 

 att undersöka och ta reda på hur saker fungerar 

 att framställa föremålet genom praktiskt förfarande 

 att finna ett konstnärligt uttryck för sin skapelse 

 

(Dwight E. G., Eyler J., 1994). Deweys tankegångar blev grunden för problembaserad 

undervisning Problembaserad lärande (PBL), där problemlösningsmetod omfattades av fri 

vägledning för att öka kreativiteten hos eleverna. Han klargjorde hur ett problem skulle lösas 

enligt följande principer: 

I. Först måste problemet upplevas vars svårighet bemöts med att klargöra term och begrepp 

II. Vidare krävs en undersökning av problemets svårigheter för att definiera dess karaktär 

III. Efter inventering av relevant kunskap kring problemet läggs förslag till möjliga lösningar fram 

IV. Resonering och kartläggning om hypoteser är gångbara eller inte sker systematisering av 

inventeringen 

V. Formuleringar av målen och frågeställningarna beskrivs ändamålsenligt 

VI. Hypoteserna testas experimentellt genom att inhämta fakta som bearbetas till kunskap 

VII. Observationerna och beräkningarna får avgöra om lösningen accepteras eller avvisas i 

diskussion utifrån hållbarhetstesternas resultat. 

Undervisningsteknik för problembaserat lärande (PBL) innebär att kritiskt granska och 

undersöka olika scenarier samt att bygga upp grundförutsättningen genom att öka förståelse 
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och motivation att fullfölja arbetsmomentet. Läkarlinjen blev bland de första i Sverige som 

intresserande sig för PBL tekniken i undervisningen, eftersom ökat intresse för 

verklighetsanknutna situationer och inlärningsmetoder efterfrågades starkt. Många förknippar 

PBL med komplicerad undervisning för elever med höga betyg, vilket har lett till att en 

rädsla, osäkerhet och fördomar om tekniken har utvecklats utan att förstå principen. 

Framförallt är det förhållningssättet till inlärning som avviker i PBL med betoning på 

förståelse snarare än reproduktiv kunskap, vilket kan sammanfattas med tre karaktärsdrag:  

 Verklighetsanknutna situationer utgår ifrån problemhanteringen och utgör basen för 

inlärningen.  

 Självstyrd inlärning, med detta menas att studenternas tar ansvar för sitt lärande.  

 Arbete sker i grupp.  

Målet med PBL är att ge eleverna en bättre helhetssyn och mindre fokus på detaljkunskap. De 

tränas i att tänka kritiskt samtidigt som de får lära sig att argumentera för sin sak. Deras 

självkänsla stärks och utrymme ges att utveckla deras sociala kompetens i grupparbeten. 

Mycket tid krävs för ett lyckat genomförande och alltför ofta är det tidsbrist och rädsla att 

pröva något nytt som är bakomliggande orsak till att PBL inte fått den genomslagskraft på 

Universitet i övrigt. Logiken är ett viktigt verktyg för att lyckas stimulera elevernas 

bildningsprocess och fånga deras uppmärksamhet, vilket är en naturlig arbetsmetodik inom de 

naturvetenskapliga ämnena för att förankra kunskapen på ett djupare och hållbart sätt. 

Arbetsmetodiken utgörs av en självreglerande plattform där elevens utvecklingskurva 

bekräftas genom att ökad förståelse resulterar i flera lösta problem. Detta medför att eleven 

kan lyfta sitt eget analytiska och reflekterande tankar till nya nivåer och öppna dörren för att 

maximera inhämtningen av kunskap där drivkraften är att försöka förstå svaren genom att 

besvara frågorna rörande varför. Att acceptera frågor rörande vad ger ingen hållbar förståelse 

utan enbart kortsiktig och enspårig kunskap.  

2.3 Ledarstilarnas karaktärsdrag och funktion  

Idag måste läraren inte längre bara förmedla kunskap och färdigheter utan även skapa en 

trygghet i klassrummet och leda gruppen framåt med hänsyn till individanpassad 

undervisning. En komplex uppgift som ger läraren dubbla funktioner, dvs. föra arbetet framåt 

samtidigt öka gruppens funktionsduglighet genom att leda klassen men samtidigt vara 

observatör. Självkännedom är en viktig grundföreteelse för att lyckas som lärare, vilket 

innebär att kunna analysera sin egen roll för att skapa goda relationer och förstå 

reaktionsmönster för att kunna göra vettiga förändringar. Projektion eller psykologiskt försvar 

uppstår när läraren lägger över egenskaper, tankar, känslor på någon annan, varvid 

ledarskapsansvaret avtar och övergår till att lägga ansvaret på omgivningen istället. I sin roll 

som ledare är det viktigt att kunna behärska alla ledarstilar eftersom stilarna är anpassade efter 

elevens mognad och behov styrt av samtidens påverkan och kan kategoriseras enligt följande: 

I. Styrande stil bestämmer över alla frågor rörande var, när och hur 

II. Tränande stil ger direktiv och synpunkter, utnyttjar dialogen för att förstå hur 

eleverna tänker 

III. Stödjande stil tar fasta på goda relationer, ser till att alltid finnas tillhands och 

visar möjliga vägval 

IV. Delegerande stil innebär att eleven nu tar själv mycket ansvar för sin kunskap 
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De olika ledarstilarna har ramverkets målbeskrivning att förlita sig på och det sätt på vilket de 

verkställer undervisningen kräver en god planering, kontroll över situationen, kunna motivera 

samtliga elever, klara av att hantera klassen som grupp och även ta individualiseringen på 

allvar. Oavsett ledarstilar är den centrala frågan i läraryrket lärarens förståelse för hur 

eleverna fungerar och insikt om vad som krävs för att eleverna skall utvecklas till kunniga 

människor anser Carlgren och Marton (2000). Det är viktigt att urskilja vad läraren skall göra 

för att hjälpa till så att eleverna uppnår sina mål via aktivt engagemang. De måste kunna 

stärka sammanhållningen i gruppen och inte vara sammanhållningen. Ledarstilar kan även 

preciseras i förhållande till yrkeslivets arbetsuppgifter enligt följande definieringar: 
 

I. Produceraren – driver på, vill se resultat men missar samarbetsutvecklingen 

II. Entreprenören – fastställer mål och sätter igång med nya idéer men skapar oro och 

osäkerhet vilket drar till utveckling av en kaotisk situation 

III. Administratören – ser till att regler upprätthålls, att dokumentera händelserna och att 

systematisera förfarandet men bygger upp en oflexibel och stelbent arbetsmiljö 

IV. Integreraren – förenar och enar gruppklimatet, löser konflikter och bygger broar men kan 

leda till att skolarbetet förbises 

Att lyfta ledarstilen ytterligare till en annan dimension kan beskrivas enligt ett matematiskt 

perspektiv vars uttryck mynnar ut i en övergripande metod rörande förhållningssätt, agerande 

och utförande till sig själv, eleven och omgivningen. Drivkraften i strategin bygger på att hela 

tiden utgå från att alla möjligheter är tillgängliga. Därefter följer analys av alla aspekter i 

relation till konsekvenserna och möjliga samband synliggörs. Genom att skapa ett underlag 

kan ett beslut fattas som har förankrats i förståelsen där målet är tillvägagångssättet inte 

svaret. Eftersom utvärderingar och analyser inom vetenskapliga ämnesområden kräver 

matematisk förståelse och hantering för omgivningen utgör det matematiska perspektivet 

grunden för vetenskapliga perspektivet. Matematisk ledarstil passar väl ihop med PBL och 

ger utrymme för ökad kreativitet och analytisk utveckling bland eleverna, eftersom empiriska 

studier endast kan bekräfta reglerna och därmed stimuleras logiskt tänkande. Den inbyggda 

logiken alla har reglerar kreativiteten och motivationen genom att bedöma situationens nytta 

och funktion i relation till intresse. Utmaningen blir att vägleda och coacha eleverna att 

hantera sina egna blockeringar och öka intresset för ny kunskap.  

3. Frågeställningar att studera, analysera och reflektera kring 
 

 Är PBL ett lämpligt verktyg att använda sig av på gymnasienivå för att öka 

motivationen och kunskapen hos eleverna? 
 

 Vilken betydelse har det matematiska perspektivet för undervisning i biologi, kemi 

och naturkunskap? Hur värderas det matematiska perspektiver i relation till 

genusperspektivet? 
 

 Underlättar integrerad undervisning elevernas utveckling och bildning eller minskas 

bara arbetsbördan? 
 

 På vilket sätt kan sinnesstimulerande undervisning utvecklas ytterligare? 
 

 Vad krävs av läraren för att kunna individanpassa undervisningen? 
 

 Vilka faktorer skapar stress hos eleverna? Finns det utrymme i undervisningen för att 

utveckla elevernas stresshantering?   
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4. Material och Metod 
4.1 Problembaserat lärande gynnade bildningsprocessen  

Behovet av att utveckla ämnesövergripande kursmaterial initierades tidigt i mina tankar och är 

för mig ett naturligt förekommande tankesätt, vilket präglar min undervisning markant. Mina 

erfarenheter av att ha utvecklat och skapat laborationer bättre anpassande till verkligheten för 

kurser Institution Cell och Molekylärbiologis ansvarade ligger till grund för labbkompendiets 

utformning, se bilaga 1. Vetenskapligt labbkompendium: K1 – K9, B1 – B10, NK. Syftet med 

att utveckla laborationerna för ICM’s räkning var alltid att laborationerna skulle följa teorin 

bättre, öka kopplingen till verkligheten samt att introducera analytisk problemlösning vid 

examinationen, se bilaga 2. Laborationerna för ICM´s räkning (BMC, UU) och bilaga 3. 

Problembaserade Mikrobiologiska Tentafrågor. Arbetet vid ICM har gett mig en gedigen 

plattform att stå på, kunskap om vad som fungerar i olika sammanhang samt insikt om att det 

finns oanade processer som kan leda till nya möjligheter. För att konkretisera ursprunget till 

och förståelsen för mitt nuvarande agerade redovisas sammanställningen av utvärderingar för 

både labbkompendiet och examensfrågorna gällande Mikrobiologi 5p gjorda HT år 2002, se 

nedstående sammanställningar 4.1.1 och 4.1.2. 

4.1.1 Sammanställning av studenternas utvärdering 2002 rörande laborationerna 

* Har laborationerna gett mer förståelse till teorin? 

6,82p                nej = 1 ………  9 = ja, mycket 
 

* Hur mycket har labblärarna bidragit till din förståelse av labbarna? 

7,07p                 mycket lite = 1 ………  9 = mycket 
 

* Har labbarna tagit för mycket tid från övriga moment? 

5,25p                      inte alls = 1 ………  9 = mycket  
 

* Tyckte du att labbhäftet var lättläst? 

5,18p                      nej = 1 ………  9 = ja, mycket 
 

* Tyckte du att schemalagda "deadlines" för labrapportinlämningen var till hjälp? 

6,82p                      inte alls = 1 ………  9 = mycket 
 

* Tycker du att labseminariet har tillfört mer förståelse om labbarna? 

3,25p   inte alls = 1 ………  9 = mycket 
 

* Tycker du att studiebesöket på reningsverket var givande? 

5,5p   inte alls = 1 ………  9 = mycket 
 

* Tyckte du att studiebesöket på baktlab var givande? 

6,5p    inte alls = 1 ………  9 = mycket 
 

* Har kursen ökat ditt intresse för mikrobiologi? 

6,71p   inte alls = 1 ………  9 = mycket 
 

Utvärderingen indikerade fördelen av att utforma praktiska laborationsarbetet vilket förankras 

i teorin och verkligheten ökade motivationen hos studenterna betydligt, vilket inspirerade mig 

att fortsätta utveckla laborationer ytterligare i samma riktlinje. Detta skapade en kontinuerlig 

process byggt på återkoppling via studenternas utvärdering, vilket har mynnat ut och bidragit 

till att kartlägga relevanta förbättringsområden för att koppla studentperspektiv till teoretisk 

anpassning.  
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4.1.2 Sammanställning av studenternas utvärdering 2002 rörande examinationen 

28 studenter skrev in sig på kursen varav 25 stycken gick upp och skrev tentamen. Alla 25 

studenter blev godkända där 3 st fick betyg 3 = G, 13 st fick betyg 4 = VG, och 9 st fick betyg 

5 = MVG. Medlet beräknades till 4,24, vilket måste anses som ett högt snittbetyg. Förutom att 

eleverna tidigt fick sätta sig in och förstå biologiska fenomen genom att skriva labbrapporter 

fick de även 2 bonuspoäng på tentamen om alla labbrapporter hade lämnats in i tid plus att de 

blivit godkända innan tentamen. Det bör dock tilläggas att alla klarade sig över godkänd nivå 

utan bonuspoäng men att 30% fick ett högre betyg på grund av bonuspoängen. Även 

examinationens utformning hade utvecklas i problembaserad anda för att förbättra studenterna 

förmåga att kritiskt granska via ett analytiskt tänkande oavsett ämnesområde. Examinationen 

är inte bara en bedömning av studentens kunskap utan även ett redskap för återkoppling.  
 

Professor Karin Carlson behövde nya tentafrågor för ca sju år och frågade mig om jag hade 

några på lager. Jag gav henne en problembaserad tenta fråga i syfte att stimulera logiskt 

tänkande, vilket Karin inspirerades av och utvecklade vidare tentafrågan till en teoretisk 

laboration, se bilaga 4. Teoretisk laboration av professor Karin Carlson. Prof. Karin 

Carlsons har gjort skriftligt utlåtande enligt följande: (medgivet av prof. Karin Carlson) 

-Helene gjorde en tentafråga åt mig på en kurs i mikrobiologi där hon undervisade för 

en del år sedan. Det var ett problem som presenterade studenterna för en situation som 

kunde varit verklig, med data som de skulle analysera och ta ställning till. Av 

studenterna svar insåg jag att trots att vi i alla år tränat på hur man hanterar 

försöksdata hade de ändå inte förstått särskilt bra vad som är centralt - vad betyder ett 

siffervärde, är alla siffervärden a priori lika användbara och hur gör man när ens 

duplikat inte stämmer överens? Följaktligen tränas detta mer aktivt på kurserna 

numera, med avstamp i vad som kan kallas en avläggare av Helenes problem. Även om 

jag fortfarande inte är nöjd med resultaten är det ändå fler studenter som numera 

kommer till hyfsad insikt om hur man hanterar numeriska försöksdata.  

4.2 Labbkompendiets utformning integreras i ett Matematiskt perspektiv 

Utifrån mina tidigare erfarenheter från ICM var det viktigt att skapa ett laborationshäfte för 

både kemi A-kemi 1, biologi A-biologi 1 och naturkunskap B-naturkunskap 1b i syfte att 

integrera och synkronisera undervisningen i PBL-filosofisk anda till förmån för elevernas 

bildning, se bilaga 1. Vetenskapligt labbkompendium: K1 – K9, B1 – B10, NK. Enbart vissa 

delar i PBL filosofi ansågs rimliga att genomföra i förhållande till studenternas bakgrund 

utvecklingsfas skiljer sig väldigt åt hos första årets gymnasiestudenter. Därför låg tonvikten 

mer på utformningen av laborationerna i relation till användningen och att de tre 

karakteristiska dragen i PBL ändå följs. Utformningen av inledningen anpassades till att 

förtydliga betydelsen av ämnesövergripande problemställningar för att uppnå förväntade mål. 

Labbkompendiet omfattades av kokbokslaborationer efter färdiga protokoll samt 

självständiga och utforskande uppgifter med varierande svårighetsgrad. Givetvis var vissa 

moment i kompendiet även ämnat för naturkunskap A. (se Tabell A).  
 

 Syftet med labbkompendiet var att eleverna skall ges möjlighet att lära sig olika 

arbetsmetoder för att hantera kemiska och biologiska frågeställningar, utföra och förstå 

den experimentella bakgrunden till teorier de möter i undervisningen, få träning i att 

arbeta självständigt med att sätta upp, genomföra och tolka försök samt att ge insikt om 

behovet av ämnesövergripande förståelse. 
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Tabell A) Sammanställning av laborationerna i relation till respektive kurs 

Naturkunskap  

A 

Kemi A - 

Kemi 1 

Biologi A -  

Biologi 1 

Naturkunskap 

B 

Naturkunskap 

1b 
K1 Föreningar K1 Föreningar  K1 Föreningar K1 Föreningar 

 K2 Molbegrepp  K2 Molbegrepp K2 Molbegrepp 

K3 lågfärg K3 lågfärg  K3 lågfärg K3 lågfärg 

 K4 Spädning  K4 Spädning K4 Spädning 

 K5 Fällning  K5 Fällning K5 Fällning 

 K6 Organiskkemi  K6 Organiskkemi K6 Organiskkemi 

 K7 Syra - bas  K7 Syra - bas  

 K8 Ester    

K9 Rökning K9 Rökning  K9 Rökning K9 Rökning 

B1 Livsformer  B1 Livsformer B1 Livsformer B1 Livsformer 

  B2 Gramfärgning B2 Gramfärgning  

  B3 Mitos  B3 Mitos 

B4 DNA extraktion   B4 DNA extraktion  B4 DNA extraktion  B4 DNA extraktion  

  B5 DNA analys B5 DNA analys  

  B6 Proteinstudie B6 Proteinstudie  

B7 Vitaminer  B7 Vitaminer  B7 Vitaminer 

  B8 Avdödning  B8 Avdödning 

  B9 Ärftlighet B9 Ärftlighet B9 Ärftlighet 

B10 Evolutionsmuseet  B10 EBC B10 EBC B10 EBC 

NK: Hållbarutveckling filma analys om The Planet 
 

Ovanstående Tabell A) visar lämpliga labbmomenten per kurs, vilket enbart skall ses som en 

rekommendation och vägledning. Innehållet i labbkompendiet konstruerades som ett flexibelt 

utgångsmaterial för att kunna anpassas till målgruppens egenskaper, kunskaper och förståelse 

för ett specifikt ämne. Hänsyn har även tagits till att tiden, vilket begränsar hur mycket 

självständigt arbete som kan överlåtas åt studenterna, kan justeras beroende på 

gruppsammansättningen. Därför fanns det utrymme i labbkompendiet för teoretiska 

undervisningsmomentet för att ge studenterna maximalt utbyte av sitt arbete. Goda 

förberedelser med grundliga och noggrant nedskrivna antecknar av laborationsarbetet krävs 

för att kunna analysera och reflektera över resultaten, därför finns redan färdiggjorda 

protokoll för vissa laborationers resultatredovisning.  
 

Förståelse för hur matematiken kan bevisa och förklara naturvetenskapliga fenomen är 

avgörande för om ett fenomen blir naturvetenskapliga teorier eller inte. Matematiska 

resonemang bygger på logiskt tänkande för att beskriva tillvaron i abstrakta termer och 

konkreta slutsatser. Strategin och styrkan i matematiken är att metoden i sig utgörs av de 

didaktiska stöttepelarna och i varje uppgift berörs förståelse för frågeställningar kopplat till 

vad, hur, varför samt att målet är lösningen på uppgiften. Viktigt att poängtera skillnaden 

mellan att anta att målet är lösningen och inte svaret, eftersom logiskt tänkande konstruerar 

riktlinjer och tankebanor för att beskriva, analysera, finna samband, dra slutsatser, förstå 

omgivningen och leda utvecklingen framåt. Svaret är ingen metod utan ett resultat av en 

uträkning som endast är en bekräftelse på genomfört arbete och utan sitt sammanhang saknas 

betydelsen eller förståelsen för konsekvenserna. Ett matematisk perspektivet är inte en 

beräkningsmetod utan en strategi som sätter problemlösningens process i fokus. Därför 

konstruerades Labbkompendiet även ur ett matematiskt perspektiv vars process bygger på en 

grundlig efterforskning i ämnet för att lyfta fram relevant faktakunskap och presentera 

variation i uppgiftens karaktär enligt följande tillvägagångsätt:  
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Matematiska perspektivets tillvägagångssätt: 

 Kartlägg all fakta i uppgiften – schematiska förenklingsbilder 

 Identifiera relevant fakta kunskaper uppgiften berör- vilka vetenskapliga teorier 

berörs 

 Synliggör vad uppgiften går ut på – lär av situationens upplägg 

 Konstruera en stegvis metodik för att utföra uppgiften - sätt upp formler eller 

laboration 

 Testa metodikens hållbarhet – utför beräkningarna eller laborationerna 

 Mät signifikansen kring resultatet – testa metodens hållbarhet, identifiera brister 

 Utveckla metoden ytterligare – dra slutsatser, genomför förbättringsåtgärderna 

 

Metodiken konstruerar nya tankebanorna likt en idrottare som lär sig nya övningar vars 

förankring övergår till en reflex eller att närminnet inte aktiveras. Det matematiska 

perspektivet kan även tillämpas inom idrotten genom att kartlägga matchbilden, identifiera 

motståndarens kapacitet, synliggöra motståndarens brister, konstruera mental strategi och 

testa strategin under matchen. Signifikansen mäts kontinuerligt via poängsättningen, vilket 

leder till att snabbt kunna ändra och förbättra tekniken utifrån matchbilden för att kunna 

besegra sin motståndare. Både laborationer och matcher skapar flexibla och analytiska 

tillämpningar på aktuella situationer. Det finns ingen begränsning för vilka laborationer som 

skall tillhöra vilken kurs, eftersom det lätt går att vidareutveckla djupare för kurser på högre 

nivå eller komprimera uppdragen till lämplig nivå. Uppdragen i laborationerna kan enkelt 

ersättas med att besvara dem under genomgång och föreläsningar. Att skriva ner sin egen 

förståelse och tankar bidrar till att eleven själv skall kunna kartlägga sina brister och styrkor i 

ämnet. Ömsesidig feedback genereras inte genom att eleverna själva anser att de har förstått 

utan måste bevisas att de verkligen gör det och hur bevisningen skall ske varierar med 

situationen och ämnets karaktär.  
 

4.3 Integrerad undervisning: Ett verktyg för hållbar utveckling 

Vetenskapliga formuleringar och sätt att presentera data kräver god förståelse för ämnet och 

kunskap i ämnet, vilket är en ständigt pågående process. Eleverna behöver tid för att smälta 

och hantera sina nya tankebanor och utrymme för att diskutera sina idéer och visioner 

ytterligare. Synkronisering av lämpliga delmoment i kemi och biologi stärker betydelsen av 

ämnesområdets integrerade samverkan i olika vetenskapliga discipliner. Det matematiska 

perspektivet avgör möjligheten till att analysera, reflektera, diagnostisera, utvärdera och dra 

vetenskapliga slutsatser. Det finns inga begränsningar för hur undervisningen bör utformas 

utan bör ses som ett unikt tillfälle att nya möjligheter kan ge utrymme via strukturerad 

tillvägagångssätt. Genom att precisera formuleringar angående kemiska och biologiska 

definitioner med kopplingar till matematiska härledningar i relation till appliceringar och 

tillämpningar kan kreativt tänkande med sinnesstimulerande iakttagelser göras i hopp om att 

innovativa slutsatser blir möjliga. Varför ämnet var betydelsefullt utgick från elevernas egen 

tillvaro i relation till vetenskapens historia och framtiden. Målet med undervisningen var att 

hitta en teknik och metod vars struktur skapar intresseväckande aktiviteter som kan förankra 

kunskapen med ett tvärvetenskapligt analysspektra via matematiska beräkningar för att 

kvantifiera och kvalitetssäkra reflektioner och slutsatser.  
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Tabell B), se nedstående tabell, illustrerar vilka kemiska och biologiska laborationer som kan 

integreras både inom ämnet och mellan ämnena samt användbara matematiska färdigheter 

inom olika matematiska områden. 

 

Tabell B) Förslag på integrering av kemi och biologi laborationer 

Kemi A - Kemi 1 
Biologi A -  

Biologi 1 

Matematik 

kunskaper 

K1 Föreningar 

K3 lågfärg 

B1 Livsformer  

B7 Vitaminer 

 

Bråkberäkning 

Förlängning 

förkortning  

Statistik 

Procentberäkning 

Ekvationer 

Geometri 

Funktioner 

Grafer 

Potenslagarna 

Logaritmer 

Excel 
 

K2 Molbegrepp 

K5 Fällning 

B2 Gramfärgning  

B6 Proteinstudie 

K4 Spädning B8 Avdödning 

K6 Organiskkemi 

K7 Syra - bas  

K8 Ester 

B1 Livsformer  

B3 Mitos  

B4 DNA extraktion  

B5 DNA analys  

B7 Vitaminer 

K9 Rökning B1 Livsformer  

B7 Vitaminer  

B8 Avdödning  

B9 Ärftlighet  

B10 EBC 

 

Frågeställningarna i exemplifieringarna under genomgångarna planerades i stora drag för att 

lämna plats åt dynamiken i dialogen och gruppen, ge kreativt tänkande en röst för att aktivera 

eleverna och göra dem lyhörda. Mycket tid användes till att hitta delmoment i kemi och 

biologi som kunde samköras för att öka insikten om sambanden mellan de olika vetenskapliga 

disciplinerna. De vetenskapliga begreppen och teorierna är viktiga och därför behöver alla få 

möjlighet att höra hela versionen. Däremot varierade kravet på vad eleverna bör komma ihåg i 

relation till centrala kursmålen och bedömningsmatrisernas innehåll. Val av ordningsföljd i 

kemin och biologin gjordes med hänsyn till varandra, vilka moment som lämpar sig för vissa 

årstider och hur långt elevernas matematiska kunskap hade kommit för att integrera de olika 

disciplinerna på ett bra sätt. Givetvis gjordes justering i undervisningen allteftersom elevernas 

bildning utvecklades. Därför visar numreringen av laborationerna enbart vart i dokumentet de 

finns och inte i vilken ordning de skall göras. Det finns inget slutgiltigt recept på ett optimalt 

sätt att genomföra en lektion, eftersom lärandet är en dynamisk process beroende av att 

läraren rannsaka och analysera situationen för att finna nya möjligheter till förbättring. 

Samma upplägg för samma ämnesområde fungerar olika bra beroende på klassdynamiken, 

vilket lektionens utformning även måste ta hänsyn till. Utförandets strategi måste anpassas till 

ämnet, kursmål, gruppdynamik, klassrummets utformning och elevernas individuella mognad 

för att uppnå bästa möjliga resultat med de förutsättningar som finns.  

 

4.4 Sinnesstimulerad undervisning förankrar kunskap  

Undervisningens upplägg bör omfattas av att alla fem sinnena aktiveras för att ge fler 

möjligheter att förankra kunskapen på ett djupare plan. Metaforer relaterat till elevernas 

vardag är ett verktyg som skapar logiska och minnesbilder utifrån ett elevperspektiv. 

Minnesbilder är för vissa ett effektivt sätt att förankra kunskap och bidrar till att det blir 
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lättare när kunskapen skall plockas fram till närminnet igen. Många vill ha musik i lurarna för 

att uppnå en lugnande effekt, men musikens budskap medför flykt från verkligheten och 

eleven försvinner lättare in i tankarnas och minnenas värld. Däremot kräver laborationerna 

elevernas totala uppmärksamhet och för att garantera elevernas säkerhet måste förbud mot 

användandet av mobiler, livsmedel och datorer göras, vilket även gäller för idrottutövare. Att 

gå in för sin sak och blockera intryck som vilseleder uppdraget ingår i vardagen för 

idrottsutövare vid varje träningstillfälle. Tankar som inte berör uppdraget hämmar 

inlärningsmomentet och ökar tidsåtgången för att uppnå målen oavsett karaktär. Om inte 

sinnesnärvaron är 100 % aktiv för en idrottsutövare kan fysisk skada lätt inträffa dvs. ett 

felsteg kan ge stukad fot, ett felpass med dålig mottagning kan leda till blåmärken där bollen 

träffar och ouppmärksamhet försämrar försvarsmöjligheter och motståndskraft vid närkamper. 

Skolsituationen strävades mot att efterlikna en match där alla i laget dvs. klassen samverkar 

till gemensam målmedvetenhet och strategi med tillåten variation i elevernas utförande. Att 

först se och höra följt av att själv testa och utveckla arbetsmomentet är inte bara naturligt 

förekommande inom idrotten utan även inom naturvetenskapliga disciplinerna, vilket 

laborationskompendiet skall medverka till. Lukten och smaken hjälper till att hänga upp och 

lagra kunskapen på ett strukturerat sätt, vilket ökar kunskapens tillgänglighet och 

användbarhet att förstå teoretisk fakta. Samtidigt kan lukt och smak användas för 

återkoppling, aktivering och omedveten stimulering av minnet, vars effekt styrs av lärarens 

skaparförmåga. Genom att en del laborationer använder lösningar, som finns att köpa i 

livsmedelsbutiker, får eleverna möjlighet att experimentera samtidigt som de känner lukter av 

ämnen som inte är hälsofarliga och som de även provsmakar. 

4.5 Individanpassad undervisning med idrottslig koppling   

Ur det matematiska perspektivet har min idrottsliga filosofi utvecklats och förfinats under mitt 

professionella squashspelande samt coacharbete i squash, innebandy, handboll och 

orientering, vilket utgör den röda tråden i mitt sätt att hantera och analysera tillvaron. Därför 

är det av intresse att medverka till öka förståelse kring coaching för att individualiserad 

undervisning och bildning skall kunna anpassas och utformas i enlighet med skolverkets 

intentioner. Strategin bygger på att konkretisera vilka konsekvenser olika situationer kan ge 

upphov till. Inom idrotten är det självklart att varje individ har olika färdigheter med avseende 

på individens fysiska och psykiska utvecklingskurvor. Eftersom ingen har samma 

förutsättningar eller förmågor är det naturligt att individanpassa och skräddarsy träningspass 

för att förbättra individens uthållighet, teknik, snabbhet, smidighet samt mentala styrka. 

Systemet bygger på att medvetandegöra individen om sina brister och analysera olika 

förbättringsmöjligheter, lägga fram ny taktik och därefter utvärdera resultaten efter genomfört 

taktikprogram. Detsamma gäller för varje elev i klassrummet att anpassa coachningen till 

elevens särskilda behov utifrån elevens förmågor att klara av sina uppgifter. Detta betyder inte 

att uppgifterna ser annorlunda ut mellan eleverna utan skillnaden ligger på vilket sätt de skall 

gå tillväga för att upp nå målen. Däremot underlättar det om uppgifterna generellt sett för hela 

kursen varierar i utformning för att öka motivationen och intresset. I en trygg miljö stärks 

individens självkänsla och skapas förutsättningar för att testa nya saker utan rädsla för att göra 

bort sig.  
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5. Resultat med integrerade slutsatser 
5.1 PBL´s utgångspunkt och tillämpning 

FN beslöt att hylla Nobelpristagaren Marie Curie som tilldelades 

Nobelpriset i kemi år 1911 för upptäckten av grundämnena radium och 

polonium genom att utnämna år 2011 till ett Internationellt Kemiår. 

Uppsala Universitet uppmärksammade Kemiåret bland annat genom att 

synliggöra kemin i vardagen på ett naturligt och inspirerade sett och 

bjöd in gymnasieelever till ett Event bestående av föreläsningar, 

laborationer och workshop. BMC arrangerade eventet vars innehåll 

kunde användas till en övergripande och integrerande plattform för de 

naturvetenskapliga kurserna. Eleverna fick först sitta och lyssna till på 

följande föreläsningar; 1) Kemin inom oss, 2) Kemi som skyddar mot 

pseudovetenskap och 3) Mat till medicin.  

 

Därefter delades gymnasieeleverna upp i mindre grupper och genomförde ett av följande 

laborativa experiment:  

 

A) - data-modellering av HIV enzymer 

 

B) - mäta och identifiera sockerinnehållet i olika vätskor  

 

C) - analysera innehållet i energidrycker  

 

Övriga aktiviteter som eleverna fick delta under eventet var föreläsning om Mat och träning – 

en utmaning för ämnesomsättningen; Ben av gelé - inte så dumt som det låter och Anabola 

steroider - kemi för eliten? Eleverna fick i uppdrag att samla information och bilder som de 

sedan sammanställde skriftligen, se bilaga 5. Kemiåret 2011 en hyllning till Marie Curie. 

Utifrån de vardagliga frågeställningar som eventet aktualiserade förankrades undervisning 

kring problembaserat lärande i relation till elevernas perspektiv.  
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Antalet elever som röker har ökat för varje ny årskull, vilket inte beror på skolan utan är ett 

generellt problem i Uppsala. Därför är det av stor betydelse att lyfta fram rökningseffekterna 

via experiment som eleverna själva kan utforma och förstå. Genom att sluta in cigarettrök i ett 

slutet ekosystem med redan färdigvuxna krassefrön och jämföra det med ett ekosystem utan 

cigarettrök över tid fick eleverna själva dra sina egna slutsatser. Effekten av experimenten 

med cigarettrök har bidragit till att fler elever försöker sluta röka. Läraren bör inte bara 

fokusera på elevernas betyg och bedömning utan även fokusera på samhällsnyttan det innebär 

att en elev slutar röka.  

Cigarett krasse experiment  

            Dag 0             Dag 14      Dag 30 

   

 Cigarettrök        utan rök Cigarettrök               utan rök                     Cigarettrök                       utan rök 

 

Aha-upplevelsen kom först när 

uppföljning av den gemensamma 

diskussionen gjordes i syfte att lyfta fram 

och synliggöra gemensamma 

kunskapsbehov mellan olika 

ämnesdiscipliner. Verklighetsanknuten 

undervisning byggde på att uppdragen 

och metoderna var samhällsnyttiga 

kopplat till att förståelsen och insikten 

blev användbara sätt för kommande 

arbetsmoment. Nyttan med uppgifterna 

förankrades hos eleverna på ett tydligt 

och naturligt som resulterade i insikt om 

ökat behov av att eleverna faktiskt 

förstår och hänger med i resonemangen. Detta gynnade deras arbetsmoral och ökade markant 

intresset för laborationerna.  

 

Medias överflödiga indoktrinering angående mat, 

folkhälsa och olika bantningsmetoder har till syfte att 

sälja och tjäna pengar mer än att skapa ett naturligt 

förhållningssätt till kost via näringsriktighet. Beroende på 

ökad fetma bland ungdomar av olika anledningar är 

kunskap inom ämnet avgörande för att eleverna skall 

kunna fatta viktiga beslut rörande deras kostintag. 

Upplandsidrottsförbund arrangerade under höstterminen 

föreläsningen Eat like a Champion anförd av Magnus 

Levander. Hans gedigna erfarenhet av att ge 

kostrådgivning till elitidrottare och därigenom höja deras 

prestationsförmåga ytterligare ger en tydlig bild på hur 

viktigt det är att ungdomar förstår skillnaden mellan 

reklam som vill tjäna pengar på en produkt och 

vetenskapliga undersökningar som bygger på fakta.  
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Även SVT har uppmärksammat försäljning av kosttillskott 

innehåller dopingklassande ämnen sker runt om i Sverige, 

se SVT film kosttillskott. Elever oavsett kön sätter stort 

värde på en vältränad kropp och lägger ner mycket pengar 

på sitt utseende. Många anser att kosttillskott är ett måste 

för att utveckla sina muskler optimalt vid gymträning och 

följer alla råd reklamen ger för snabba resultat. Ju mer fakta 

angående kroppens alla funktioner eleverna blir införstådda 

med desto större chans har eleverna möjlighet att välja 

sundare levnadsätt, vilket gynnar samhället i alla 

avseenden. Elevernas nyfikenhet och vetgirighet bidrog till 

att de undersökte hur vardagliga konsumtionsprodukter 

påverkar tillväxten och överlevnaden hos smörgåskrasse i 

ett slutet ekosystem under flera veckors. Utförandet gjordes enligt kemilaborationen nr.9. 

följande resultat: 

 

Valfri hälsoeffektsundersökning 

Försök 1:                 Försök 2: 

 

Försök 3:                   Försök 4: 

 

 

Helhetsbilden synliggjordes ytterligare när sammanställningen av alla grupperna i klassen 

redovisades gemensamt. Där gavs det möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter med 

varandra, vilket var till stor nytta för gruppens inlärningsprocess. Grupperna turades om att 

sammanställa resultaten från övningarna i form av kurvor och tabeller, vilket kunde se ut på 

följande sätt: 
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Utförandet av laborationen En studie av C-vitamininnehållet i olika juicer återfinns i bilaga 1. 

och biologilaboration nr 7 uppgift 3. Ta reda på det relativa C-vitamininnehållet i olika 

juicer. De förberedde sig väl och blev mindre irriterade över att inte all kunskap gick att finna 

i laborationshandledningen, genom att ta sitt ansvar och söka efter kunskap de själva ansåg 

vara av värde. Kombinationen av att involvera vardagen i laborationerna och att de själva fick 

sätta upp en hypotes skapade lust att vilja veta mer. De började självmant söka efter mer 

information utöver kurslitteratur, lärde sig snabbt nya metoder och nyfikenhet angående sin 

egen miljö tog fart. Viktigt var att se hur väl tekniken kan tillämpas i vardagen och hur den 

kan vidareutvecklas i ett studentperspektiv. 

5.2 Matematiska perspektivets applikationer 

Det matematiska perspektivets synsätt på undervisningen kategoriserar inte individernas 

tankebaner i relation till samhällets struktur eller klassificering, utan utgår ifrån att allt går att 

lösa men vägen dit kan se olika ut och ta olika lång tid beroende på individernas förmågor. 

Spridningen och variationen i hantering, agering och utförandet av 

de didaktiska frågeställningarna kopplades aldrig till kön utan beror 

snarare på omständigheter, samverkan och erfarenheter från 

individens arv och miljö. Det utgjorde ett nätverk av olika behov 

som tillgodosågs på det individuella planet för att förankra 

förståelse djupare och skapa självständiga elever. Att bygga en egen 

våg var avgörande för att kunna genomföra laboration Kemlab2., se bilaga1. och undersöka 

på vilket sätt vattnets densitet och volym kan utnyttjas när sockerbitarnas massa skall 

fastställas. Många elever hade svårt att hantera siffror dvs. är ett värde signifikant eller skall 

verkligen alla värden tas hänsyn till lika mycket? Hantering och beräkning av data var 

grundläggande för att kunna diskutera och förstå experimentens innebörd och betydelse. 

Kunskap om hur siffrornas och måttens storlek påverka utfallen skapade förutsättningar för att 

lyckas med laborationerna. Beräkningar och förståelsen för formlernas uppbyggnad ligger till 

grund för individens analytiska och reflekterande utveckling. Därför var det viktigt att det 

görs på rätt sätt genom att införa teoretisk och praktisk laboration för insamling av data och 

därmed ge eleverna möjlighet till att kritiskt analysera och bemästra sifferhanteringen genom 

en problembaserad strategi.  

En studie av 

C-vitamininnehållet i olika juicer 
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Viktigt att eleverna bättre förstod systemet och metoden för att besvara frågan än att de enbart 

uträknade fram svaret. Frustrationen eleverna kände berodde mest på okunskap, vilket 

blockerar det analytiska tänkandet och hämmar genomförandet av laborationen. I slutet av en 

väl genomförd laboration övergick frustrationen till lättnad så att det praktiska arbetet 

fortlöpte. Allt gick ut på att de har fått en djupare förståelse för hur de skall hantera sina 

resultat på ett korrekt sätt även i framtiden.  

5.3 Strategin i integrerad undervisning 

Integrerad undervisning med ämnesövergripande arbetsmoment var avgörande för hållbar 

förståelse, där matematiken utgjorde grunden för vetenskapliga undersökningar, teorier och 

utveckling. Kemi och hälsodagen var ett exempel på hur även Idrott och Hälsa på ett naturligt 

sätt kunde integreras med naturkunskap, biologi och kemi. Eventet gav en grund att jobba 

vidare med och vidare utvecklades sedan i olika inriktningar beroende på vilket ämne eventet 

skulle kopplas till. Undervisningen blev en kontinuerlig process, som drivs i nuet baserat på 

bakgrundskunskap och har kopplingar till kommande moment.  

Det föll sig naturligt att eleverna fick börja med att utforska och söka 

kunskap kring olika cellers uppbyggnad, funktion och celldelning följt av 

biologilaboration nr 4 Extrahera DNA från saliv, se bilaga 1. DNA 

molekylensstruktur komplexitet skapade förvirring, vilket ledde till att 

kemilaboration nr. 6 samkördes för att tydliggöra bindningsmönster i 

litteraturen till illustrativa molekylmodeller. Valet att samköra laborationerna 

togs när det uppdagades att alltför många elever drog felaktiga slutsatser. 

 

Moment som beaktades och togs hänsyn till var klimatet i klassrummet, tidigare 

händelseförlopp, konstellationer och placering av undervisningstillfället i schemat. Eftersom 

elevernas baskunskaper varierade från att resultatmässigt icke vara godkända till mycket väl 

godkända, gjordes en kraftansträngning att hitta nya infallsvinklar på ämnet i syfte att se 

situationen från ett annat perspektiv och därmed balansera alla individers olikheter till en 

gemensam stimuleringsapparat. Tidigare avsnitt kopplades ihop och integrerades med 

huvudmomentet i hopp om att injicera förståelse och motivation på ett logiskt sätt. 

Inlämningsuppgiften för naturkunskap 1c anpassades till de olika programinriktningarna. 

Även om upplägget på uppgiften var likartat fick ekonomiprogrammet göra en Affärsplan 

medan samhällsprogrammet gjorde en Samhällsutvecklingsplan. se bilaga 6. Affärsplan och 

Samhällsutvecklingsplan. Hur källhänvisning skall implementeras i en vetenskaplig text är ett 

integrerat projekt med svenskan. Med anledning av att uppgiften var gjord för första års 

gymnasieelever och att de vid aktuell tidpunkt inte blivit instruerade hur källhänvisning kan 

se ut bedömdes inte källhänvisningen för elevens betyg.   

Hur stor chans är det att två spermier från samma 

individ är genetiskt sett exakt lika?      2
23 st 

Hur många olika DNA-varianter kan sättas ihop 

för en DNA-sträng som är 23 nt lång?    4
23 st 
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5.4 Redovisning av sinnesstimulerad undervisning 

 Stimulerad undervisning berodde även på momentens karaktär och utformning under 

lektionen. Variation på aktivt lärande med problembaserad strategi gjordes via monolog 

information, illustrativa filmer från www.youtube, självständigt sökande av information, 

laborativa arbeten och undersökningar, öppna diskussioner och grupparbeten, praktisk 

tillämpade studiebesök, seminarier och presentationer för att vidga elevernas vyer och belysa 

ämnet från olika perspektiv. För hållbar utveckling aktiverades alla elevers sinne i mån av 

möjlighet, eftersom minnet lättare kopplas samman med lukt, smak, hörsel eller synliga 

fenomen än bara ordens betydelse. Kunskapen hamnar först i närminnet men kommer med 

ökad förståelse att lagras i olika delar av hjärnan. Hur kunskapen tas fram ur minnet och 

kopplas samman med ny kunskap skiljer sig från individ till individ. Vissa har lättare att 

associera och ta fram kunskap via lukt, andra via bilder och vissa via känsel. Förståelse av 

upplevelsen och händelseförloppets betydelse påverkade individens bildning, men med hjälp 

av spridningseffekten mellan eleverna samverkades bildningsprocessen och skapade en 

gemensam drivkraft att vilja testa och undersöka nya saker i gruppen. Utformningen på 

studieguiden utnyttjades på olika sätt beroende på gruppens förmåga och ämnets budskap. 

Vissa klasser hade kommit längre i sin mognad och kunde utföra självständigt arbete via 

skrivna instruktioner genom att vägleda sig själv att söka efter kunskap. Andra behövde 

detaljinstruktioner och vågade inte ge sig själv ökad frihet att testa och undersöka vidare utan 

ville hålla sig till de skrivna detaljinstruktionerna. Till slut blir även de självständiga och 

vågade ta klivet ut ur sin komfortzon. Därför blev det hela tiden en balansgång mellan hur 

mycket vägledning de borde få och hur mycket de skulle vägleda sig själva. Elevernas 

förmåga ökade efterhand för alla och de började ställa hypotetiska frågor för att själva försöka 

finna svaren utan att få allt serverat på silverfat. Givetvis berodde även svårighetsgraden på 

deras uppdrag vart i kursen de befann sig och vilka moment som kommer därefter. 

5.5 Individanpassad undervisningkan vara ett praktiskt dilemma 

I början av kursen tog det en viss tid att samla gruppen, lära känna gruppen och förstå hur 

gruppen fungerar. Förväntningarna på utförandet av undervisningen måste hela tiden 

återspegla vad som är rimligt med avseende på möjligheterna och förutsättningarna. God 

läromiljö är en miljö där varje elev oavsett kön kan tillfredsställa sin nyfikenhet under goda 

former och i egen takt med målet att skapa all verksamhet lika attraktiv för alla, tyckte Berg 

(2005) s28. Men även om ansträngningar gjordes för att alla elever skall få en individuell 

undervisning, faller vissa elever igenom och sätter sig själva i komplicerade situationer som 

de själva inte klarade av att hantera och lösa. För att hantera och stötta elever som av olika 

anledningar hade svårt att klara av skolgången togs hänsyn ur ett didaktiskt synsätt med 

eleven i centrum. Skolverket anser att individanpassad undervisning skall förekomma i alla 

sammanhang och uppdrag skolverksamheten medverkar i. Dock ger läroplanerna inga 

direktiv på vilket sätt en elev skall kunna få hjälp när väl det har brustit, utan ansvaret ligger 

på den enskilda skolan att etablera konkreta handlingsplaner. Handlingsplanerna hade 

utformats för att på ett tidigt stadie upptäcka när studieproblem har uppstått, för att hantera 

situationen på ett förnuftigt sätt enligt skolverket samt för att underlätta fabrikationen av 

elevens åtgärdsprogram. Att hitta elevernas motivation krävde tålmodighet och påhittighet 

genom att förflytta tankarna till elevens värld och konversera med dem och inte mot dem. 

Förflyttning av elevernas fokus från irrelevanta händelser till kursmålen gjordes genom att 

använda deras egen ignorans till att bli en del av undervisningen. Detta innebar ett dynamiskt 

förhållningssätt till lektionstillfället via en multivariat arbetsmetod genom att utnyttja 
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elevernas rörlighet till att demonstrera något moment i undervisningen. Metoden bygger på att 

hela tiden interagera med elevernas rörelsemönster för att kunna nå dem och styra dem 

tillbaka till ämnet. Förmågan att snabbt ställa om till nya arbetsmetoder och vara förberedd på 

det oförutsägbara utvecklades hela tiden.  

Vid ett annat tillfälle fick eleverna i uppdrag att ta med sig hemifrån 

olika sorters lavar och mossor för vidare undersökningar. Vissa var mer 

ambitiösa en andra, men genom att tillsammans kartlägga alla lavar och 

mossor i ett fördjupningsarbete och presentera det för varandra fick alla 

ta del av kunskapen. Dock fick många med sig små insekter in i 

klassrumet, vilket skrämde de flesta till en början som snabbt övergick 

till fascination då insekten hamnade för observation i ett ljusmikroskop. 

Samma förhållningssätt kan vara lämpligt i en klass men mindre lämpligt i en annan klass, 

eftersom elevernas dagsrytm var komplex och varierade med bl.a. årstiderna, vädret, antal 

soltimmar, sömnvanor och matvanor. Det förflutna präglade alltid lektionen och påverkade 

samtidigt kommande situationer, men via ett tryggt ledarskap kopplat till elevernas dagsrytm 

kunde målen med lektionerna uppnås.  

Tidningen Illustrerad vetenskap var ett utmärkt verktyg för 

eleverna att läsa om och ta till sig aktuell forskning i syfte 

att knyta ihop skollitteraturen med tillämpningar från 

forskningen. Eftersom ingen fick samma volyms nummer 

var det lätt att individanpassa uppgifterna till elevernas 

intresse genom att de själva fick leta fram artiklar som 

hade koppling till kursmomentet. Illustrerad vetenskap har 

även producerat fantastiska filmer lämpliga för gymnasieåldern, vars information ligger långt 

före kurslitteraturen, vilket enkelt går att använda på olika sätt beroende på sammanhanget. 

Vem visste att månen är rester av en kollision mellan två planeter dvs. jorden och en planet 

vars storlek motsvarade 2/3 av jordens, vilket resulterade i jordens rotationsaxel lutar i 

relation till rotationen kring solen. Inga årstiden hade uppstått om kollisionen inte hade ägt 

rum, vilket skedde långt före det fanns vatten på jorden.  

5.6 Kartläggning av stressfaktorer i undervisningen 

Stress var och förblir en viktig aspekt att ta 

hänsyn till i undervisningen. Alla individer i 

klassen hanterade stressen på olika sätt med 

olika stresstålighetsnivåer. Stressmomenten 

skapades ur tillvaron och var relaterat till 

personens egen inställning till sin situation. 

Missberäkning och missbedömning om sin egen 

förmåga att hinna verkställa sitt uppdrag inom 

avsatt tid låg till grund för deras stressutveckling 

ansåg eleverna. Påverkan av stressen var 

märkbar när elevernas energi och motivation 

successivt bröts ner via pressen på att alltid vara 

tillgänglig och delaktig i allt som händer oavsett om de var närvarande eller inte. Det logiska 
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tänkandet var det första som blockerades vid stressituationer, vilket hämmade förmågan att ta 

till sig och bearbeta ny kunskap. Internet har gett nya möjligheter att närvara utan fysisk 

närvaro, vilket har bidragit till en ökad stressutveckling, eftersom eleverna inte klarar av att 

stå emot trycket och säga nej till att vara tillgänglig 24 timmar. 100% fokusering på 

undervisningen behövdes för att eleverna skall kunna hinna med och slutföra sina uppdrag 

inom utsatt tid. Kravet på ökad tillgänglighet har endast haft negativa effekter på elevernas 

inlärning, vilket hotar en bibehållen bildning och utveckling. Därför gav labbkompendiet 

möjlighet att reglera användningen av datorer på ett naturligt och inspirerande sätt samt att 

utesluta all användning av mobila telefoner. Omgivningen påverkade även hanteringen av 

situationen med både osunda och sunda idéer, vilket ökar osäkerheten att hinna uppnå mål i 

tid. Samtidens mediala flöde ramar in möjligheterna och förutsättningarna både på ont och 

gott. Det var av betydelse att hitta faktorer som medverkar och inte motverkar elevernas 

utveckling. Många har blivit fartblinda och helt beroende av sina kontakter via sociala medier. 

Tankarna kretsade helatiden mer kring privatlivet än skolarbetet. Alla intryck vägleder 

individen i sitt liv på unika sätt där eleverna skildrar sin situation på en mängd olika sätt med 

varierande förmåga att styra sin utveckling själv.  

6. Diskussion 
6.1 PBL ökade motivationen och kunskapen 

Många elever tänker kortsiktigt och analyserar enbart här och nu genom att ställa frågan 

Varför måste vi göra… Ibland ställs frågan av seriösa skäl, men kan även ställas för att 

lektionstid skall försvinna till diskussioner som inte leder undervisningen framåt dvs. i en 

slags protest för att undvika uppdraget. PBL kan förhindra att meningslösa diskussioner 

uppstår eftersom frågorna automatiskt kopplas till momentet som gagnar kursens syfte, vilket 

ställer stora krav på läraren i sin ledarroll. Hänsyn måste även tas till att alla i klassen är 

individer, har olika uppfattningar om tillvaron, skilda motivationsnivåer och 

kunskapsförmågor. Allt detta utgör ytterligare stressmoment för lärarna och ställer höga krav 

på undervisningens utformning, innehåll och budskap samtidigt som att ämnet skall integreras 

i övriga ämneskurser på ett naturligt och verklighetsanknutet sätt. Därför räcker det inte med 

att ha en generell struktur på undervisningen utan hänsyn till varje elevs behov bör inkluderas 

i utformningen av lektionen, vilket PBL ger större utrymme för. 86 % av totalt 69 elever som 

läste naturkunskap 1c klarade att genomföra uppgiften Affärsplanen eller 

Samhällsutvecklingsplanen enligt skolverkets bedömningsmall (se bilaga 6.) för något av 

betygskriterierna E, C, eller A för följande kompetenser:  
 

 Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra 

ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ. 

 

 Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till 

hållbar utveckling 
 

Labbkompendiet har inte skapats som en statisk produkt utan kommer att behöva justeras 

successivt både angående instruktioner och utförande varje år, för att följa med samtiden och 

utveckla kvalitativ kunskap. Även examinationen utformades i samma anda för att stimulera 

eleverna i att kritisk granskning med ett analytiskt tänkande oavsett ämnesområde. 
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Examinationen var inte bara en bedömning av studentens kunskap utan är även ett redskap för 

återkoppling. 

Även sökningar på www.youtube.com kan kopplas PBL 

eftersom det finns en uppsjö av möjliga animeringar som bättre 

förklarar och visar hur naturvetenskapliga fenomen fungerar i 

praktiken. Även om filmerna är på engelska är de tydliga och 

eleven får ett naturligt förhållningssätt till engelskan, vilket 

kommer att utveckla deras vetenskapliga språk.  

6.2 Matematiska perspektivets möjligheter 

Ett sätt att jobba med didaktiken i undervisningen och 

samtidigt i en fördomsfri miljö är att använda sig av 

det matematiska perspektivet som är ett tillstånd att 

befinna sig i och är en utgångspunkt i sitt sätt att 

granska, analysera, planera, uppleva, agera och utföra 

ett uppdrag. Den fortplantar sig i tillvaron till en 

process, vilket kan synliggöras i klassrummet genom 

att införliva nya infallsvinklar, öka medvetenheten 

samt skapa utrymme för analys och reflektion. Yttre 

faktorers utrymme i processen är relaterat till om det 

är av betydelse för processen eller inte, vilket läraren 

indirekt kan synliggöra genom exempel som gagnar 

naturvetenskapliga ämnen. Att föregå med gått exempel och införliva hopp om att alla har 

möjlighet betyder inte att allt sker likformigt med konstant hastighet. Förverkligandet i 

praktiken tar olika lång tid och påverkas av insatsens engagemang. Metaforer kan underlätta 

tolkningar och förklaringarna av matematiska tillämpningar på ett logiskt sätt, men ger ändå 

utrymme för egna slutsatser. Dock var det av betydelse att koppla metaforerna till elevernas 

intressen och aktuell världsbild. Att alla elever är unika med varierande förmågor relaterat till 

deras genetiska uppsättning är lättare att förstå om diskussionen lyfts fram vad slumpen 

innebär i evolutionen. Om chansen att två spermieceller är genetiskt sett identiska är en på 

åttamiljoner trehundra åttioåttatusen sexhundra åtta, ger svaret en inblick hur betydelsefull 

slumpen är för däggdjurens överlevnad. Ur ett icke matematiskt perspektiv finns det en bias i 

relation till genusperspektivet som präglas av allmänhetens och individens agerande 

förknippat med förutfattade meningar, maktmissbruk och dåligt ansvarstagande. Jämställdhet 

handlar om förhållandet mellan kvinnor och män, vilket ibland förväxlas med jämlikhet anser 

Hedlin (2004). Omständigheterna i klassrummet speglar nutidens syn och maktfördelning, 

vilket präglas av attityder i samhället och olika grupperingar med avsikt att hävda sin 

ståndpunkt ansåg eleverna. Didaktiska utmaningar angående ämnesinnehåll, genomförande, 

bedömningar styrs av kursplan och betygskriterier, men med ett genusperspektiv på det 

didaktiska området kan diskriminering och fördomar undvikas, anser Berg (2005). En fördom 

ställer krav på att resultat förblir oberoende av omständigheterna eller utveckling, vilket 

medför stagnation och konstant lidande utan möjlighet till förändring. Statiska relationer 

hämmar även lärarens egen utveckling och leder till att driva situationerna till förväntade 
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resultat. Maktfördelning är inte aktuell i ett matematiskt perspektiv eftersom det är en 

didaktisk process och förutsätter att läraren följer metoden själv i sitt agerande.  

6.3 Integrerad undervisning krävde flexibilitet 

Varje upplägg och scenario återanvänds som underlag för nästa lektionstillfälle, vilket gav 

upphov till ett självreglerat utvecklingsförlopp för att kvalitetssäkra bildningen och att 

metoden vid förmedling av kunskap synliggjordes. Varje individuell dialogtillfälle blev ett 

forum för undervisningen oavsett karaktär genom att budskapen sprider sig som ringar på 

vattnet. Händelsen iakttas, registreras och kopplas samman med allt som har skett i 

klassrummet. Kunskapen måste även anpassas till undervisningen utifrån vad vetenskapen har 

kommit fram till, var samhället befinner sig och vilken bildning elever redan har. Bildning 

och kunskap kan vara rationell, empirisk eller konstruktiv och är en avbild av verkligheten, 

vilket utvecklades i ett växelspel mellan vad som skall uppnås, den kunskap som finns, 

problem som upplevs och erfarenheter som görs. Med tiden har de formella kunskaperna och 

de kommunikativa färdigheterna blivit ett viktigt inslag i undervisningen och medfört att 

eleverna kan använda sina intellektuella verktyg i andra sammanhang, enligt 

läroplanskommitténs särtryck (1992:94). Kreativitet är en dimension av kunskap som kräver 

fantasi och förmåga till ovanliga associationer och blir ständigt utsatt för bedömning rörande 

praktiska, intellektuella, estetiska eller moraliska kriterier. Givetvis krävs ytterligare 

vetenskapliga forskningar för att offentligt uttala sig i frågan, men arbetets begränsande art 

visade ändå på att möjligheten finns och därmed borde ett intresse finnas för att utveckla, testa 

och analysera nya dimensioner ur ett matematiskt perspektiv i bildningsprocessen. Läraren 

och eleven omfattas av samma didaktiska fenomen vars motivation präglas av att kunna ge 

och ta. Samspelet dem emellan kan antigen gagna eller skada utvecklingen, vilket beroende på 

graden av uppgörelse partnerna har fastställts. Intentionen kan upplevas olika, men i praktiken 

har kunskapen från läraren förankrats i eleven och skapat förutsättning för att inhämta ny 

information.  

6.4 Sinnesstimulerad undervisning en utmaning 

En stor del av individens kunskap är inte synlig för allmänheten utan utgörs av en 

underförstådd bakgrundskunskap bestående av sinnesupplevelser, känslor och bedömningar 

som förtillfället ej hunnit bli formulerade i ord eller handlingar. Fakta, förståelse och färdighet 

är de synliga kunskapsformerna vars samspel och betoningar ser olika ut beroende på ämnet i 

fråga. Atmosfären i klassrummet varierar kraftigt och präglas av individernas fysiska, 

kognitiva, emotionella eller sociala kompetens, vilket måste tas hänsyn till vid 

undervisningens utformning. Även gruppstorleken har betydelse för personlig återkoppling 

genom att skapa tillhörighet och delaktighet på olika sätt. Lärarens flexibilitet och kreativitet 

inte bara vid planering av kursen utan även under själva lektionstillfället är avgörande för att 

kunna stimulera elevernas sinnen och skingra deras tankar från oväsentligheter. Det innebär 

att under själva lektionstillfället måste situationen analyseras och reflekteras utifrån ett 

övergripande perspektiv och inte utifrån ett personligt perspektiv för att snabbt kunna ändra 

lektionens struktur och därmed ligga steget före. Även om läraren skall utveckla ett samspel 

emellan sig och eleverna, där båda tar ansvar för det som händer under lektionstid, finns det 

situationer då eleverna inte klarar av att fullfölja sina studier trots strävan att klara av uppsatta 

mål. Orsaksfaktorerna är unika för varje elev, vars handlingsplan bör anpassas till individens 
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förmåga, orsak, situation och möjlighet. Bibehållen kunskap och bildning kräver engagemang, 

entusiasm och bra ledarskap med variation i undervisningen genom att alla fem sinnen 

aktiveras. 

6.5 Individanpassad undervisning krävde kreativitet 

Varje individ är unik och representerar variationen i samhället, i sitt agerande och i sin 

tankevärld. Oftast förknippas framgång med att eleverna upplever lektionen rolig och inte 

givande, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Förutsättningen för att lyckas är inte alltid 

givna och underlättas inte av att kursen är tidsbegränsad och behovet av individualiserad 

undervisning ökat för att ge eleverna möjlighet att uppnå målen. Det kan likställas med en 

idrottares förberedelse inför en tävling, vilket skiljer sig markant mellan olika utövare och 

idrotter. Under själva matchen kan allt hända och idrottaren tränas att vara kreativ för att 

hantera och anpassa sig till matchsituationens snabba förändringar med direkta och specifika 

åtgärder. Genomgångarna var inte bara till för att förmedla kunskap till gruppen utan var ett 

verktyg att lokalisera svårigheter och ge utrymme för innovativt tänkande med aktiva 

diskussioner och resonemang. Tyvärr sammanfaller elevperspektivet inte alltid med 

lärarperspektivet, eftersom eleverna har svårt att se helheten och långsiktigheten av sitt 

kunnande. Detsamma kan uppstå mellan idrottsutövare och deras tränare. Målmedvetenhet ur 

ett långt perspektiv kan vara skrämmande och orealistiskt för många elever, vilket gör att 

konsekvenserna av ett agerande inte blir begripligt förrän situationen uppstår. Svårigheten var 

att lyckas synliggöra skillnaden mellan att förstå och lösa problemet i strävan att hitta svaret 

på uppgiften, vilket har tagit alldeles för stor plats och underminerat övriga frågeställningar 

relaterat till hur och varför i didaktiken. Utifrån individens sätt att strukturera sina tankebanor 

byggdes successivt ett logiskt tänkande upp utifrån alla didaktiska frågeställningarna. 

Tankeverksamhetens aktivering var viktig för att kunna ta in ny kunskap, öka förståelsen och 

användningen av metoden. Detta fick inte övergå i passivitet och likgiltighet, vilket inträffar 

när motivationen uteblir. Reflexstadiet var dock ett led i den logiska utvecklingen för att ge 

plats och utrymme i tankevärlden för inkommande information och höja prestationsförmågan. 

Det var ett delresultat under inlärningsprocessen oavsett karaktärsdrag. Med anledning av att 

individuella tankebanorna styrs inifrån av yttre impulser var det av stor betydelse att möta 

eleven i sin tankelabyrint för att identifiera alternativa valmöjligheter och synliggöra 

konsekvenserna. När eleven själv orienterade sig ut ur uppgiften och förstod förfarandet 

ökade aktiveringen av analytiska tankar. Drivkraften hos många punkterades direkt vid ett 

misslyckat försök och deras motivation och energi försvann spårlöst. Oavsett sammanhang är 

felaktig bearbetning av ett misslyckande största hotet mot utveckling och framgång. Alltför få 

har insett att motgång eller misslyckande är individens uppfattning om ett fenomen, vilket 

egentligen är lika med inlärningsfasen då kunskapen etablerar förståelsen. Att lyckas är lika 

med resultatfasen och uppvisar endast vad individen kan. Utveckling är beroende av en 

fortlöpande process från att misslyckas till att lyckas utan energibortfall. Eftersom energi 

aldrig kan förstöras utan endast omvandlas till annan energi måste fördelningen av 

ansträngningen anpassa sig inte bara efter återhämtning utan även efter medgångar och 

motgångar. 
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6.6 Stress ett problem för elevernas bildning 

Dagens elever har växt upp med högteknologiska lekredskaper vars informationsflöde har 

accelererat i takt med deras utveckling och skapat nya behov. Konflikten mellan elevens 

personliga behov av att stimulera flera av sina sinnen som inte berör undervisningen och 

lektionens arbetsmoment medför begränsningar i hur mycket ny information eleven kan ta in 

per undervisande tillfälle. Att från första stund sätta upp rimliga regler underlättar 

undervisningen i klassrummet. Andra störande moment i undervisningen är de ökande 

kommunikationsmöjligheter mobiltelefonerna och internet har gett upphov till. Elevernas 

ökade tillgänglighet inkräktar på sinnesnärvaron och konkurrerar ut tankarna som rör 

lektionsämnet, vilket gör att lärarens möjlighet att få alla individer i klassrummet fokuserade 

och aktiva reduceras markant. Att vara tillgänglig, lyssna på musik och inhämta ny kunskap är 

som att äta glass och dansa eller spela en handbollsmatch samtidigt. Det finns ingen hem- 

eller skolförsäkring som täcker kemiska eller biologiska skador på mobiler eller datorer, 

vilket gör att risktagandet ligger hos eleverna själva när det använder sina mobiler. Genom att 

vara tydlig och redogöra noga för vilka konsekvenser ett handlande medför måste både bra 

och dåliga situationer uppmärksammas. Eftersom risken finns att mobiltelefonen kommer till 

skada under naturvetenskapliga sammanhang finns det en logisk regel att inte använda den 

som eleverna kan acceptera. När alla blir involverade och fokuserade i undervisningens tema 

glömmer de bort sina egna behov dvs. att vara tillgänglig helatiden via sociala medier, vilket 

resulterade i att stressmomentet övergick till lättnad med ökad motivation. Att lyckas 

genomföra ett jobbigt moment har större inverkan på det mentala planet, eftersom vetskapen 

om vad man måste göra kräver mer energi än att göra momentet. Passivitet skapar stress 

medan aktivitet ökar ämnesomsättningen och frisätter lustkänslor i form av b.la. endorfiner 

och andrenaliner. Klassrummets utformning justerades till de arbetsmoment eleverna utförde 

och anpassades till elevernas personligheter i relation till varandra. Därmed förbättrades 

arbetsmiljön, ökade inlärningsprocessen och minskade uppkomsten av stress.  

Eleverna fick prova på att spela Mindball, vilket innebär att två spelare möter varandra i en 

tankeduell. Vinnaren är den som kan koppla av bäst 

och sluta tänka. Runt huvudet på varje spelare 

fastspändes elektroder för att mäta elevernas 

hjärnaktivitet under spelets gång. Bollen rörde sig mot 

spelaren som hade mest hjärnaktivitet, vars rörelse 

ökade stressen och tankarna. Dock fanns de elever 

som lyckade ta sig ur knepiga situationer och vända en 

väldigt nära förlust mot vinst.  

Stresshantering hade betydelse för om eleverna fick komma till tals, blev sedda, kände 

egenvärde och hade kontroll över sin bildning för att kartlägga möjligheterna som på bästa 

sätt gynnade deras utveckling. Det är viktigt att belysa ordvalen kraft och effekt när en person 

tilltalas i en diskussion. Antingen kan ordvalet bryta ner eller stärka en person med samma 

ordval men med olika betoningar. Träning i ordets betydelse kan öka förståelsen för varandras 

reaktioner och beteenden för att bygga broar och öka samförståndet till ett bra arbetsklimat i 

klassrummet. Jag skulle vilja höra ... tankar ni har. Jag skulle uppskatta om ... synpunkter ni 

har kan användas för att skapa en positiv sinnesstämning och bör implementeras hos alla.  
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6.7 Visioner att uppdatera och förverkliga 

Det är ett gemensamt ansvar att säkerställa att skolverktygen identifieras, används och 

utvecklas i undervisningen för att även gagnar samhällets utveckling. Aktivitetsövergångarna 

bör vara väl förberedda och behovet av rörelsefrihet tillgodosett utan att skapa passivitet och 

flykt hos eleverna. Kreativt tänkande behöver vara aktivt hela tiden genom flexibelt tänkande, 

eftersom gruppdynamiken skiljde sig åt beroende på klasstorlek och programinriktning. 

Därför finns det ingen garanti att det som fungerar i en klass fungerar för alla klasser. 

Förväntningarna kom dels inifrån eleverna själva och från omgivningen, vilket påverkar 

beteendemönstret, synen på tillvaron, hur tankeformuleringarna skapas i syfte att gagna 

individen själv. Att medvetandegöra eleverna om konsekvenserna av deras handlande är 

energikrävande när eleven vägrar inse vad, hur och varför deras situation har uppstått. 

Uppvaknandet kan vara enormt påfrestande för eleven, eftersom lösningen på problemet 

kräver att eleven arbetar aktivt och upprätthåller motivationen själv för att kunna vända den 

nedåtgående trenden. Ingenting är omöjligt sa alltid Gunde Swahn, vilket även kan uttryckas 

på följande sätt Om viljan finns så kan, får och lyckas du. Återhämtningen varierar i storlek, 

vilket beror på individens kapacitet och livsstil. Hur lång tid återhämtningen tar varierar 

parallellt med individens dagsform, men kan alltid förbättras via träning. Egentligen borde 

alla se sin arbetssituation som backträning med återhämtning kopplat till hjärtslagen. 

Intervallträningen bygger på att springa en kort uppförsträcka med hjärtslag upptill minst 90 

% av individens maxnivå upprepade gånger. Dock kan nästa omgång inte starta förrän 

hjärtslagen har sjunkit till normalpuls. Idrottsliga aktiviteter ökar ämnesomsättningen och 

bidrar till att förbättra den mentala styrkan och stresshanteringen. Dock måste eleverna 

värdera om sin livsstil, eftersom deras bildning konkurrerar med sociala mediers tidskrävande 

arbetsinsats för att hålla sig uppdaterad 24h om dygnet. Hur lärarna skall kunna balansera 

lektionerna gentemot samhällsstrukturen, styrdokumenten, elevens färdigheter och förmågor 

är en utmaning att bemästra. Dock finns inga klara riktlinjer för hur det skulle kunna gå till, 

men avgörande är att lyckas fånga deras uppmärksamhet så pass att det för en stund glömmer 

bort behovet av att vara socialt tillgänglig. Att stimulera nyfikenheten genom praktiskt arbete 

ökar förutsättningarna att lyckas, men frågan är fortfarande vilket sätt är bäst? Finns det ett 

bättre sätt? Lärarens ledarroll varierar lika mycket som lärarnas personlighet varierar. Därför 

måste även uppmaningarna och vägledningarna variera i relation till olika ledarstilar. 

Viktigast är att läraren kommer till insikt om vilka verktyg som finns att tillgå och vilka 

möjligheter som finns tillgängliga. Utifrån givet material behöver varje lärare själv sätta sin 

prägel på tillvaron i klassrummet i förhållande till sin personlighet och sitt budskap. Framför 

allt behöver alla lärare utveckla sitt ledarskap att kunna variera ledarstilar utifrån 

gruppdynamiken för att på bästa möjliga sätt anpassa förmedling av kunskap till mottagarna. 

Eftersom livslångt lärande är huvuduppdraget om man bortser från elevperspektivet som är 

studentexamen behöver inte en elevs misslyckande vara ett negativt resultat. Upplevelsen är 

ofta det som evalueras i en utvärdering, vilket kan misstolkas och få falska negativa resultat. 

Det beror på hur utformningen av frågorna är gjorda samt när eleverna får sin utvärdering. 

Skulle en utvärdering göras två gånger för varje kurs dvs. en i anslutning till kursen och en 

efter ett år skulle det vara lättare att kvalitetssäkra både i det korta och det långa perspektivet 

för att utveckla kurserna till förmån för elevernas bildning.  
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