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Sammanfattning: Ett kunskapsområde som elever i grundskolan förväntas 
behärska handlar om energi och miljö. Som ett stöd till sko-
lans ordinarie energiundervisning har Helsingborgs stad 
gjort en satsning i form av Miljöverkstaden som elever från 
Helsingborg med kranskommuner kommer till för att utbil-
das inom energiområdet. Syftet med detta examensarbete är 
att utvärdera Miljöverkstadens energiundervisnings målupp-
fyllelse genom att ta fram ett koncept för att utvärdera vil-
ken kunskap, medvetenhet och beteende eleverna har i 
energifrågor efter medverkan i undervisningen. Det fram-
tagna utvärderingskonceptet bestod av en programteori, som 
syftade till att åskådliggöra syften och mål med energiun-
dervisningen, och en semistrukturerad enkätundersökning 
som utgick från Kirkpatricks utvärderingsmodell. Resultatet 
tyder på att eleverna är nöjda med lärarna på Miljöverksta-
den men att det finns en elevgrupp som saknar intresse för 
ämnet. Elevernas kunskap och medvetenhet om elsäkerhet, 
energikällor, energianvändning och avfallshantering är god 
bland de elever som valt att svara på frågorna. Mellan 20-
40% av eleverna väljer dock att svara vet inte eller svarar 
inte alls på frågorna, vilket kräver ytterligare utredning för 
att säkerställa denna elevgrupps verkliga kunskaper och 
medvetenhet i energifrågor. Det kan konkluderas att trots att 
lärande har skett har detta inte alltid omsatts till nya beteen-
den. Vad som står i vägen för beteendeförändringarna är ett 
område som kräver ytterligare efterforskningar och är ett 
område för framtida studier.   

Nyckelord: Energi, klimat, miljö, undervisning, programteori, program-
utvärdering, kunskap, medvetenhet, beteende, grundskola.  
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Förord 
Utvärderingar av verksamheter kan aldrig genomföras av endast en person, utan är ett 
projekt där samarbete på flera nivåer ligger i fokus. Miljöverkstaden i Helsingborg har 
öppnat upp sin verksamhet med entusiasm och glädje under denna utvärdering och jag 
vill rikta ett särskilt stort tack till Peter Book, Richard Wood och Bengt Jürs för all hjälp 
och input under arbetets gång.     

Jag vill även rikta ett stort tack till de elever som tog sig tid att besvara våra frågor, utan 
er medverkan hade inte denna utvärdering varit möjlig. Även till lärarna som förmedlat 
enkäten till eleverna vill jag rikta stor uppskattning och ett tack för att ni avsatt tid på 
era lektioner för att eleverna ska kunna svara på enkäten, jag vet att ni har ett snävt 
schema denna tid på året.   

Jag vill även tacka min handledare Glen Helmstad för intressanta diskussioner och vär-
defulla synpunkter under arbetets gång.  

Lund, juni 2020 

Maria Rosenlöw 
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Inledning 
Begreppet utvärdering har fått en så pass central roll i vårt samhälle att benämningar 
som granskningssamhälle (Power, 1999), mätbarhetssamhälle (Bornemark, 2018) eller 
utvärderingssamhälle (Dahler-Larsen, 2012) har blivit vanligt förekommande. Utvärde-
ring pågår i den offentliga sektorn på alla nivåer för att exempelvis skapa underlag för 
beslut, främja organisatoriskt lärande eller skapa transparens i verksamheten (Sandberg 
& Faugert, 2016). Som privatperson blir vi från olika håll ombedda att lämna omdömen 
för att ett företag, en myndighet eller någon annan form av organisation ska kunna ut-
värdera kvaliteten på sin produkt eller tjänst.  

Inom skolvärlden sker utvärdering varje dag i form av bedömning av elevers kunskaper. 
Vi lever alltså inte bara i ett utvärderingssamhälle utan även i ett kunskapssamhälle där 
kunskap om vad vi själva och vad andra kan är viktigt (Lundahl, 2017). Detta syns även 
i läroplanen för grundskolan där utvärdering benämns i olika sammanhang (Skolverket, 
2011c). Det skrivs exempelvis att skolans verksamhet måste utvärderas för att kunna 
utvecklas, att lärare tillsammans med elever ska planera och utvärdera undervisningen 
samt att läraren allsidigt ska utvärdera elevers kunskapsutveckling.  

Ett kunskapsområde som elever i grundskolan förväntas behärska handlar om energi 
och miljö (Skolverket, 2011a, 2011b). Detta område berörs i både kursplanen för kemi 
och kursplanen för fysik. Enligt kursplanerna ska eleverna få möjlighet att utveckla sina 
förmågor att använda kunskaper inom ämnena för att exempelvis kunna ta ställning till 
frågor som handlar om energi och miljö. 

Som ett stöd för Helsingborgs stads och dess kranskommuners grundskolor i deras 
energi- och miljöundervisning, har kommunen gjort en långsiktig satsning i form av 
Miljöverkstaden som är en del av enheten Miljö och Livsstil på Stadsbyggnadsförvalt-
ningen. Till Miljöverkstaden kommer elever och lärare för att utbildas inom energi och 
återvinning. Undervisningen bygger på elevernas aktiva deltagande och genomförs bl.a. 
via dialog och utomhuspedagogik. För pedagoger finns även olika fortbildningskurser 
(Miljöverkstaden, 2019).  

Öresundskraft är ett energi- och kommunikationsföretag som distribuerar bland annat el, 
fjärrvärme och naturgas och ägs av Helsingborgs stad (Öresundskraft, 2019). I flera år 
har Miljöverkstaden och Öresundskraft samarbetat för att stärka befolkningens kunskap 
kring en hållbar och säker energianvändning. Detta samarbete görs för elever i grund-
skolan i årskurs ett, sex och åtta alternativt nio genom filmvisningar, praktiska övningar, 
laborationer och studiebesök.  
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Syfte och frågeställningar 
Upplägget för energiundervisningen har varit samma under många år och Miljöverksta-
den och Öresundskraft vill därför göra en utvärdering av deras samarbete. Syftet med 
examensarbetet är utvärdera energiundervisningens måluppfyllelse genom att utveckla 
ett koncept för att utvärdera vilken kunskap, medvetenhet och beteende eleverna har i 
energifrågor efter medverkan i undervisningen.  

Följande forskningsfrågor har formulerats till undersökningen: 

• Hur kan ett koncept för utvärdering av elevers kunskap, medvetenhet och bete-
ende i relation till energifrågor se ut?  

• Har elever som deltagit i Miljöverkstadens energiundervisning den kunskap, 
medvetenhet och beteende i energifrågor som undervisningen har som mål att 
förmedla? 

• Finns det skillnader i kunskap, medvetenhet och beteende i energifrågor bero-
ende på könstillhörighet hos eleverna? 

Disposition 
I denna inledning har jag redogjort för bakgrund, syfte och frågeställningar till exa-
mensarbetet. I nästkommande kapitel, Utvärderingsteori och tidigare forskning, presen-
terar den teoretiska bakgrund som behövs för att förstå strategin bakom utvärde-
ringskonceptet. I avsnittet beskrivs olika typer av utvärderingsmodeller samt behandlar 
olika forskningsstudiers tillvägagångssätt vid utvärdering av utbildningsprogram. Av-
snittet avslutas med att sätta utvärderingen av Miljöverkstadens energiundervisning i 
relation till den teoretiska bakgrunden. Kapitlet som heter Metodologiska tillvägagångs-
sätt beskriver och motiverar upplägget på utvärderingen. Här redogörs även för metoden 
bakom enkätstudien. Resultatet presenteras i kapitlet Resultat medan analysen av resul-
tatet är inkorporerat i diskussionskapitlet. I diskussionen framförs reflektioner om resul-
tatet och metodvalet. Uppsatsen avslutas med kapitlet Slutsatser och rekommendationer 
för framtiden som försöker ge en samlad bild av resultatet och hur utvärderingskoncep-
tet kan tas vidare i framtida studier.   
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Utvärderingsteori och tidigare forskning 
I denna undersökning definieras utvärdering enligt Sandberg och Faugert (2016) definit-
ion att ”utvärdering avser en systematisk undersökning av en aktivitets värde”. Utvärde-
ringar genomförs på olika sätt beroende på syftet och vilka problemfrågeställningar som 
ställs i relation till utvärderingen.  

Utvärderingsmodeller 
Utvärderingsmodeller kan delas in i fyra huvudgrupper: resultatinriktade modeller, 
komparativa modeller, teoribaserade modeller och aktörsfokuserade modeller. Dessa 
modeller kan användas fristående eller i kombination med varandra.  

Resultatinriktade modeller 
Resultatinriktade modeller tillhör de klassiska utvärderingsmodellerna som mäter resul-
tat, påverkan och kostnadseffektivitet (Sandberg & Faugert, 2016). Vanligtvis används 
någon form av kvantitativ metod för att mäta effekter av en åtgärd och för att avgöra 
kausaliteten mellan effekt och åtgärd. En form av resultatinriktad modell är mål- och 
effektutvärderingsmodellen som undersöker huruvida en åtgärds mål och önskade effek-
ter stämmer överens med utfallet av åtgärden. Fördelarna med mål- och effektutvärde-
ring är att de genererar enkla och tydliga resultat som lätt kan reproduceras av andra. 
Trots dessa fördelar finns nackdelar som handlar om att modellen förenklar en komplex 
verklighet och till följd av detta kan det bli att det som mäts i slutändan kanske inte sä-
ger något om det samband man undersöker (Sanderson, 2000).  

Komparativa utvärderingsmodeller 
När komparativa utvärderingsmodeller används utnyttjar man ett jämförelseobjekt som 
anses vara ett positivt föredöme (Sandberg & Faugert, 2016). Med s.k. benchmarking 
utgår en från en verksamhet som anses vara den bästa på området som utvärderingsob-
jektet sedan jämförs mot. Fördelen med benchmarking är att det finns tydliga kriterier 
som utvärderingsobjektet ska värderas mot. När det inte finns någon tydligt bästa praxis 
kan det i vissa fall ändå gå att skapa en idealmodell genom att utgå från aktuell forsk-
ning eller egen erfarenhet (Sandberg & Faugert, 2016).  

Teoribaserade utvärderingsmodeller 
Sandberg och Faugert (2016) beskriver teoribaserade utvärderingsmodeller som pro-
cessutvärderingar. Vid utnyttjandet av denna sorts modell är utvärderaren inte bara in-
tresserad av att ett mål är uppfyllt utan även hur målet uppfyllts. De mekanismer som 
styr hur resultatet från en åtgärd uppnås är i fokus. Programteori är en typ av teoribase-
rad utvärderingsmodell där teorin bakom ett program är i fokus. Det handlar om att syn-
liggöra vilka teoretiska antagande det finns bakom programmet och att förstå vad som 
kan tänkas hända inom programmet och hur effekter kan uppstå till följd av det. En an-
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nan typ av teoribaserad utvärderingsmodell är ramfaktormodellen. Grundidén här hand-
lar om att studera de ramar som omgärdar en åtgärd, t.ex. förutsättningar att göra ett 
projekt, de medverkandes föreställningar eller traditioner och sociala samspel som kan 
påverka en åtgärd.  

För utvärdering av sociala program föreslår Pawson och Tilley (1997) en teoribaserad 
utvärderingsmodell kallad Realist Evaluation där frågor inte handlar om huruvida ett 
program fungerar eller inte. Istället ligger fokus på vad som fungerar för vem, under 
vilka förhållanden och hur detta leder till ett visst utfall.  

Gemensamt för teoribaserade utvärderingsmodeller är att de är tidskrävande men om 
tidsramar ges genererar de värdefull information kring åtgärden som studeras.     

Aktörsfokuserade utvärderingsmodeller 
De aktörsfokuserade utvärderingsmodellerna bedömer åtgärder utifrån olika aktörers 
perspektiv. Brukarorienterade utvärderingsmodeller utgår från vad, av åtgärden, berörda 
parter anser om åtgärden, exempelvis kursutvärderingar på universitetet. Vad brukarna 
önskar och förväntar sig jämförs mot vad åtgärden erbjuder. Vid en intressentutvärde-
ring är det istället vad alla ingående intressenter har för förväntningar på utvärderingen 
som står i fokus. Intressenter kan vara exempelvis finansiärer, beslutsfattare och bru-
kare. 

Kombinatoriska utvärderingsmodeller  
Det finns många fall då en kombination av utvärderingsmodeller används. Ett sådant 
fall gäller vad som brukar kallas programutvärdering. Vid programutvärdering bedöms 
ett program systematiskt utifrån olika utvärderingsperspektiv. Frågor som är viktiga att 
ställa är: överensstämmer programmets syfte och mål, finns det ett samband mellan åt-
gärd och effekt, är effekterna varaktiga (Sandberg & Faugert, 2016). Programutvärde-
ring är en kombination av resultatinriktade och teoribaserade utvärderingsmodeller.  

Inom företagsvärlden används en modell för utvärdering av utbildningsprogram som är 
döpt efter upphovsmannen Donald Kirkpatrick (Kirkpatrick, 1998). Denna modell ut-
värderar ett utbildningsprogram på fyra nivåer: reaktion, lärande, beteende och resultat. 
På reaktionsnivån utvärderas deltagarnas reaktion eller upplevelse av programmet. Lä-
randenivån utvärderas utifrån huruvida attityder har förändrats, kunskapsnivån ökat eller 
färdigheter förbättrats. Nästa nivå, beteendenivån, granskar om deltagande i utbild-
ningsprogrammet genererat beteendeförändringar hos aktörerna. På den sista nivån, 
resultatnivån, är det de slutgiltiga effekterna av programmet som utvärderas. Kirkpa-
tricks utvärderingsmodell är en kombination av resultatinriktade utvärderingsmodeller 
och aktörsfokuserade utvärderingsmodeller. Även om modellen är vanligast i företags-
världen har den även anpassats och implementerats vid utvärdering av lärande på uni-
versitetsnivå (Praslova, 2010). 
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Tidigare forskning om utvärdering av utbildningsprogram 
För att få en uppfattning om hur olika utvärderingsmodeller kan användas i utbildnings-
sammanhang har flera olika forskningsstudiers metodval granskats.  

Gorsuch (2009) har gjort en studie på universitetselevers tilltro till att använda sitt and-
raspråk och deras framtida förväntningar på sin användning av språket. Studien tar sin 
start efter att en större undersökning gjorts på en språkutbildning som syftade till att 
plocka fram vilka kärnkompetenser som en utbildning i ett språk skulle ge studenterna. 
Ur denna undersökning kom en kärnkompetens fram som handlade om studenternas 
självförtroende i användandet av språket. För att utvärdera denna kärnkompetens an-
vändes programteori som metod i kombination med en kvantitativ enkät för att belysa 
lärarnas förväntningar av vad de ansåg att studenterna ska kunna kring kärnkompeten-
sen och elevernas uppfattning huruvida de kunde leverera på dessa förväntningar. Stu-
dien började som en summativ utvärdering av kärnkompetenser men utvecklades till en 
programteori för att kunna svara på vad en specifik kärnkompetens innebar.  

Det finns även utvärderingsmodeller där enklare effektindikatorer, som exempelvis 
provresultat och närvaro, har använts. Sharp och Tiegs (2018) undersökte effekterna av 
ett kulturprogram på elevernas prestationer. Effektindikatorer för prestationer i under-
sökningen var närvaro, elevernas testresultat i ett standardiserat test i matematik, natur-
vetenskap och läs- och skrivförståelse. Studien utgörs av en ex-post (utvärdering i efter-
hand) kvantitativ undersökning där kausalitet mellan elevernas prestationer och med-
verkan i kulturprogrammet undersöktes. Resultatet indikerar att det finns en positiv kor-
relation mellan det föreslagna kulturprogrammet och elevernas närvaro samt prestation 
inom matematik, naturvetenskap och läs-och skrivförståelse.  

En annan studie använder också en ex-post kvantitativ undersökning för att undersöka 
effekterna av ett sex- och samlevnadsprogram på motsvarande gymnasienivå i Portugal 
(Sousa, Soares, & Vilar, 2007). Studien utgörs av en kvantitativ enkät som två grupper 
av elever svarat på. Ena gruppen bestod av elever som medverkat i programmet (expe-
rimentgrupp) och den andra gruppen av elever som inte medverkat i programmet (kon-
trollgrupp). Från enkätundersökningen kunde inte några signifikanta skillnader mellan 
grupperna hittas vad gäller kunskaper kring sex och samlevnad samt attityder till områ-
det. Däremot kunde det utskiljas att kontrollgruppen som inte deltagit i programmet 
oftare var involverade i riskfyllda situationer och beteenden än experimentgruppen, vil-
ket indikerar att programmet delvis uppfyller sitt syfte att förebygga riskbeteenden och 
främja psykisk och fysisk hälsa. Författarna menar att ungdomars sexuella utveckling är 
en komplex process att kartlägga med endast kvantitativa metoder. För att få en djupare 
förståelse för fenomenet rekommenderar dem att använda en mer förklarande kvalitativ 
metod.  

Enligt Johnson och Onwuegbuzie (2004) finns det en tradition av att välja mellan kvali-
tativa och kvantitativa forskningsmetoder. Detta har lett till en splittring i forsknings-
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samfundet med lojala anhängare av båda forskningskulturerna. Istället för denna upp-
delning mellan metoder föreslår författarna att användandet av en design som kombine-
rar båda forskningsmetoderna, en Mixed-method design. För att använda denna typ av 
design behöver forskaren ställa sig följande frågor: (a) vill jag huvudsakligen använda 
en forskningsmetod eller inte (vilket beror på forskningsfrågan) och (b) vill jag utföra 
metoderna samtidigt eller i serie. För att det ska räknas som en Mixed-method design 
behöver de kvalitativa och kvantitativa resultaten från studien integreras. Genom att 
blanda forskningsmetoder kan styrkorna från båda metoder utnyttjas. Författarna skriver 
även att det är mer troligt att forskare som använder Mixed-method design väljer meto-
der som är anpassade till deras forskningsfrågor.   

Ett exempel där Mixed-method design användes var i en studie av Wartenweiler (2018) 
där emotionella, kognitiva och beteendeeffekter av ett socialt rättviseprograms för high 
school elever i Schweiz utvärderades. Rättviseprogrammet gick ut på att låta eleverna 
genomföra guidade rollspel som handlade om hur deras konsumentvanor påverkar de 
människor som producerar varorna de köper. Programteorin för rättviseprogrammet var 
att genom att delta i rollspelet skulle eleverna utveckla social empati som i sin tur leder 
till aktivt engagemang i liknande frågor. För att utvärdera programmet användes Kirk-
patricks modell (Kirkpatrick, 1998) som använder fyra nivåer för att utvärdera utbild-
ningsprogram: reaktion, lärande, beteende och resultat. Kvalitativa intervjuer genom-
fördes för att utvärdera reaktions- och resultatnivån medan en kombination av kvalita-
tiva intervjuer och kvantitativa enkäter gjordes för att utvärdera lärande- och beteende-
nivån. Alla enkäter utfördes före och efter utbildningen. Positiv effekt motsvarade signi-
fikanta skillnader mellan enkäter gjorda före och efter utbildningen. Wartenweiler 
(2018) drar slutsatsen att rättviseprogrammet har positiva emotionella, kognitiva samt 
beteendemässiga effekter på de medverkande eleverna. De menar även att deras resultat 
tyder på att eleverna hade uppskattat ett mer lättsamt utförande, vilket i slutändan också 
skulle kunna leda till bättre långtidseffekter av programmet, samt påpekar vikten av att 
ge eleverna verktyg för att de själva aktivt ska kunna bidra till att världen blir en bättre 
plats.  

Modeller och teorier i relation till utvärdering av Miljöverksta-
dens energiundervisning  
Från litteraturen och forskningsstudier framgår det att utvärdering av organisationer och 
utbildningsprogram kan göras på flera olika sätt. Vad som avgör valet av utvärderings-
modell är syftet med utvärderingen. I fallet med denna undersökning är syftet att utvär-
dera Miljöverkstadens energiundervisning. För att utvärdera undervisning behöver även 
begrepp som lärande sättas i relation till valet av utvärderingsmodell.  

Enligt Illeris (2015) ingår kunskap som en dimension av lärande. Författaren menar att 
lärande är uppbyggt av interaktionen mellan tre dimensioner: innehåll, drivkraft och 
samspel. Både innehållsdimensionen, som berör kunskap, förståelse och färdigheter, 
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och drivkraftsdimensionen, som berör motivation, känslor och vilja, handlar om den 
individuella tillägnelseprocessen. Dessa två dimensioner interagerar med samspelsdi-
mensionen som handlar om individens sociala samspel med sin omgivning. Eftersom 
dessa tre dimensioner samspelar kan det vara fördelaktigt att välja en utvärderingsmo-
dell som tar hänsyn till de olika lärandedimensionerna när undervisning ska utvärderas.  

Av de utvärderingsmodeller som benämnts i detta kapitel bedöms Kirkpatricks utvärde-
ringsmodell vara den modell som kommer närmst att täcka upp för Miljöverkstadens 
syfte med utvärderingen och lärandets tre dimensioner. Den mål- och effektinriktade 
delen av modellen, som Kirkpatrick benämner som lärande-, beteende- och resultatni-
våer, ger information om innehållsdimensionen av lärande. Den aktörsfokuserade delen 
av modellen utvärderar deltagarnas reaktion på utbildningen, vilket ger information om 
drivkrafts- och samspelsdimensionen.  

Det som saknas i Kirkpatricks utvärderingsmodell är en möjlighet att utvärdera hur Mil-
jöverkstaden uppnår sitt syfte med undervisningen. Att besvara frågan hur en verksam-
het uppnår sitt syfte är värdefull information om verksamheten exempelvis står inför 
förändring och val måste göras kring dess upplägg. För att besvara frågan kan program-
teori som utvärderingsmodell användas i kombination med Kirkpatricks utvärderings-
modell.  

Mixed-method design, det vill säga att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa 
forskningsmetoder, rekommenderas vid studier av sociala fenomen som sker i exempel-
vis utbildnings- och lärandesituationer. Utvärderingen av Miljöverkstaden syftar dels till 
att undersöka vad eleverna har lärt sig, vilket en kvantitativ metod kan användas till, 
dels till hur dessa kunskaper har omsatts till medvetenhet och beteenden i relation till 
energifrågor vilket både en kvantitativ och en kvalitativ metod skulle kunna användas 
till. Valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod beror på vilken vetenskapsteoretisk 
inriktning som passar till utvärderingens syfte, se kapitel Vetenskapsteori inom utbild-
ningsvetenskap för att se vidare diskussion om valet av tolkningsperspektiv och metoder 
för undersökningen.  



 

8 

Metodologi 
I detta kapitel beskrivs metodologin, alltså den teoretiska principen, bakom de metodval 
som gjorts i undersökningen. Kapitlet inleds med en kort bakgrund till de vetenskaps-
teorier och metoder som är vanliga inom det utbildningsvetenskapliga området, följt av 
ett kort resonemang om vilket tolkningsperspektiv som valts för denna utvärdering. 
Därefter beskrivs Miljöverkstadens undervisning och programteorin för verksamheten. 
Detta följs av en beskrivning av hur Kirkpatricks utvärderingsmodell har använts och 
kapitlet avslutas med en metodbeskrivning av den enkät som använts i utvärderingen.   

Vetenskapsteori inom utbildningsvetenskap 
Frågeställningar inom vetenskapsteorin brukar delas in i två kategorier, ontologiska 
eller epistemologiska frågeställningar.  

Ontologi är läran om vad som existerar och på vilket sätt det existerar (Brinkkjaer & 
Høyen, 2013). Det handlar om vår världsbild och uppfattningar om vad och hur saker 
är. En vanlig fråga som ställs inom ontologin är huruvida vår värld ska uppfattas som 
något som uppstår utanför oss och som kan beskrivas objektivt eller ska världen uppfatt-
tas som konstruktioner som bygger på våra uppfattningar (Bryman & Nilsson, 2011).  

Epistemologi kallas även kunskapsteori och är läran om vad kunskap är och hur man 
kan nå kunskap inom ett ämnesområde (Brinkkjaer & Høyen, 2013). En vanlig fråga 
inom epistemologin är huruvida vi med naturvetenskapliga metoder kan eller bör under-
söka hur vi skaffar oss kunskap om världen (Bryman & Nilsson, 2011).  

Oavsett om ontologiska eller epistemologiska frågeställningar ställs kan dessa angripas 
utifrån olika vetenskapsteoretiska perspektiv. Beroende på vilket perspektiv som väljs 
att göra en undersökning eller utvärdering utifrån, fås olika typer av svar. De olika ve-
tenskapsinriktningarna gör alltså olika antaganden om vår världsbild och hur kunskap 
om vår värld införskaffas. Ett exempel på en vetenskapsteoretisk riktning är postpo-
sitivismen som betonar det objektiva ur ett sociologiskt perspektiv genom att bl.a. göra 
empiriska mätningar av begrepp. Denna riktning besvarar ontologiska frågeställningar 
genom att utgå från att världen existerar utanför oss och kan beskrivas objektivt samt 
besvarar epistemologiska frågeställningar utifrån principen att från observation av fe-
nomen kan sammanhang och lagar sättas upp (Brinkkjaer & Høyen, 2013). Exempel på 
en vetenskapsteoretisk riktning där det subjektiva står i fokus är fenomenologin. Denna 
inriktning intresserar sig för vår subjektivitet och att vi utgår från vårt medvetande när 
vi upplever saker. Fenomenologi beskriver människor och deras erfarenheter och förstå-
elser av ett fenomen (Christoffersen & Johannessen, 2015). Inom fenomenologin besva-
ras ontologiska frågeställningar genom att utgå från att olika fenomen utformas i våra 
medvetanden och att det inte finns en direkt koppling mellan världen utanför oss och 
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vår verklighet. Epistemologiska frågeställningar besvaras genom att utgå från de obser-
verade personernas tolkningar av sin omvärld (Brinkkjaer & Høyen, 2013).  

Metodval inom utbildningsvetenskap 
Inom utbildningsvetenskap används samhällsvetenskapliga forskningsmetoder för att 
svara på hur tillvägagångssättet ska se ut vid en undersökning. Metoden handlar om hur 
utvärderaren ska gå tillväga för att få information huruvida de antaganden som under-
söks överensstämmer med verkligheten. Forskningsmetoder ska vara systematiska, 
öppna och väldokumenterade så att det finns en möjlighet att reproducera undersök-
ningen. En vanlig uppdelning av samhällsvetenskapliga forskningsmetoder är mellan 
kvalitativa och kvantitativa metoder (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

Kvantitativ forskningsmetodik fokuserar på kvantifiering av data och har ett deduktivt 
(hypotes- och teoridrivet) synsätt medan kvalitativ forskning lägger tyngdpunkten på 
hur individen uppfattar samt tolkar sin verklighet och har ett induktivt (teoriskapande) 
synsätt (Bryman & Nilsson, 2011). För att kunna använda en kvantitativ forskningsme-
todik måste det som undersöks vara mätbart. Inom samhälls- och utbildningsvetenskap-
liga undersökningar av kvantitativ karaktär är det därför av stor vikt att konkretisera 
generella fenomen för att de ska kunna mätas, något som kallas operationalisering 
(Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Vidare är kvantitativ forskningsmetodik ofta snabb och enkel när den utförs och är ett 
bra alternativ när man vill ha svar på frågor av typen ”hur många?” eller för att övergri-
pande scanna av ett område. En kvantitativ metod som enkätundersökning innebär dock 
att forskaren i mycket större utsträckning än med kvalitativa metoder ”påtvingar” sin 
världsåskådning på respondenterna eftersom forskaren väljer inte bara frågorna utan 
också svaren som respondenterna kan tänkas ge. Så fort problemfrågeställningarna sö-
ker svar på hur fenomen uppfattas och tolkas bör kvalitativa metoder som observationer 
och intervjuer användas för att få en djupare förståelse för fenomenet (Christoffersen & 
Johannessen, 2015). 

Att använda mer än en typ av forskningsmetod, rekommenderas av flera författare som 
strategi för att studera sociala företeelser (Bryman & Nilsson, 2011; Johnson & 
Onwuegbuzie, 2004; Sandberg & Faugert, 2016). Detta tar naturligtvis mer tid än att 
bara göra en kvalitativ eller bara en kvantitativ undersökning, vilket i många forsknings- 
och utvärderingssammanhang är en faktor som inte kan bortses ifrån.  

Valt tolkningsperspektiv  
Miljöverkstadens energiundervisning har utvärderats utifrån ett postpositivistiskt tolk-
ningsperspektiv. För att ta reda på elevernas kunskap, medvetenhet och beteende har 
begreppen operationaliserats och formulerats till frågor använda i en enkät. Det kvanti-
tativa metodvalet av en enkät gav möjligheten att få en överblick över hela undervis-
ningen och svar från ett större antal elever än vad en kvalitativ intervju hade kunnat ge. 
Fördelen med en enkät var även att minska eventuella problem med social önskvärdhet, 
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det vil säga att respondenter ger svar som styrs av vilken bild de vill ge av sig själva, 
vilket är vanligare i intervjusammanhang (Persson, 2016). Påverkan av social önskvärd-
het är vanligare i känsliga eller normbrytande frågor och eftersom att vara miljö- och 
klimatmedveten har blivit ett normativt sätt att vara bedöms det finnas en risk med över-
rapportering i frågor av detta slag.  

Användandet av både kvantitativa och kvalitativa metoder har tidigare nämnts som en 
gynnsam strategi för att studera sociala företeelser. Det är vanligt att använda intervjuer 
som kvalitativ metod eftersom en människas erfarenheter och uppfattningar framkom-
mer på ett bättre sätt när informanten själv får vara med och styra vad som sägs och tas 
upp i intervjun (Christoffersen & Johannessen, 2015). Att intervjua elever som gått på 
Miljöverkstadens energiundervisning utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, alltså att 
utgå från elevernas egna tolkningar av vad de lärt sig och vilka beteenden de ser att de 
har utvecklat, hade varit ett bra komplement till den enkät som tagits fram. Till följd av 
Corona-pandemin som just nu råder har dock fysiska intervjuer varit uteslutet. Elever-
nas ålder gjorde att jag bedömde det som svårt att utforma en telefon- eller videointer-
vju som substitut eftersom dessa medel gör det svårare att uppnå en avslappnad och 
tillitsfull intervjumiljö.  

Utvärderingskoncept  
Miljöverkstadens energiutbildning består av flera moment som sker under många år. 
Eleverna följs från sju års ålder upp till femton års ålder, en period som medför stor 
personlig utveckling för eleverna. Att utvärdera varje enskilt moment på utbildningen 
ställer krav på utvärderarens kunskaper om barns kognitiva utveckling vid olika åldrar 
för att kunna konstruera valida frågor. Syftet med undersökningen är att hitta ett utvär-
deringskoncept för att kunna utröna effekterna av deltagande i utbildningen, alltså vad 
eleverna har med sig efter att utbildningen är avslutad. Därför görs utvärderingen från 
ett holistisk perspektiv och fokuserar på vilka effekter som kan ses efter att utbildningen 
är helt avslutad (en ex-post utvärdering) snarare än att utvärdera effekten efter varje 
enskilt delmoment. Avsikten med utvärderingen är att få en överblick över hela energi-
undervisningen och synliggöra var eventuella utvecklingsmöjligheter finns.    

Utvärderingen är uppdelad i två delar. Den första delen består av en programteori som 
syftar till att åskådliggöra syften och mål med energiundervisningen. Den andra delen 
består av en enkätundersökning vars utformning baserats på resultatet från programteo-
rin och Kirkpatricks utvärderingsmodell.  

Programteori för energiundervisningen 
För att förstå vad kunskap, medvetenhet och beteendeförändringar innebär för Miljö-
verkstaden har en programteori för utbildningen etablerats. Denna har gjorts genom en 
dokumentanalys av utbildningsinnehållet och kontraktet mellan Öresundskraft och Mil-
jöverkstaden, observation av lektioner samt kompletterande intervjuer med programan-
svariga och undervisande lärare på Miljöverkstaden. Även om utvärderingen tar ett hol-
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istiskt perspektiv och inte fokuserar på effekterna av enskilda moment är det viktigt att 
förstå målet bakom de enskilda momenten eftersom de bidrar till ett övergripande mål 
för hela energiundervisningen (Figur 1).  

 
Figur 1 Miljöverkstadens olika delmoment i årskurs ett, sex och åtta har individuella mål för undervisningen. 
De individuella målen är alla delmål som vid addition bildar ett övergripande mål för hela energiundervis-
ningen.  

Mål med delmoment i undervisningen 
Det första delmomentet i energiundervisningen sker i årskurs ett, det andra i årskurs sex 
och det tredje och sista momentet genomförs i årskurs åtta eller nio. Delmålen som hör 
till varje delmoment är uppbyggda kring konceptet att eleverna ska få utveckla vissa 
specifika kunskaper som hör samman med respektive moment. Miljöverkstaden hjälper 
eleverna att omsätta dessa kunskaper till en medvetenhet kring energi genom sin under-
visning. Medvetenhet i detta fall definieras som att eleverna kan se kopplingen mellan 
sina kunskaper och deras egen roll i relation till dessa kunskaper. Eleverna hjälps att se 
samband mellan sina val och konsekvenserna av dessa val i relation till ämnet energi. 
Tanken är att kunskaperna och medvetenheten som eleverna utvecklat hos Miljöverk-
staden bygger grunden för önskvärda beteenden i energifrågor hos eleverna. Vidare 
bygger konceptet på att eleverna i förlängningen förmedlar sin kunskap och medveten-
het till övriga familjemedlemmar och på så sätt inducerar beteendeförändringar även 
hos dem.  

Det första delmomentet i energiundervisningen sker i årskurs ett och handlar om elsä-
kerhet. Miljöverkstaden kommer ut till skolorna och gör tillsammans med eleverna 
praktiska övningar som behandlar elsäkerhet. Syftet med undervisningen i årskurs ett är 
att eleverna får lära sig vad elektricitet är och vilka faror som är förknippade med el. 
Efter Miljöverkstadens undervisning är målet att eleverna har kunskaper om faran som 
är förknippad med att klättra på och omkring tåg, bada/duscha med inkopplad elektronik 
i närheten, röra elskåp som finns runt om i samhället, veta hur stickproppar ska hanteras 
samt vilken roll jordfelsbrytare och säkringar har i våra hem. Eleverna blir medvetna om 
vilka allvarliga konsekvenser deras handlingar får om de inte vidtar lämpliga skyddsbe-
teenden.   

Elsäkerhet	
Åk	1	

Energi-
verkstaden	

Åk	6	

Avfall	och	
energi	
Åk	8	

Energi-
undervisning	

Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Övergripande 
mål 
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Det andra delmomentet sker i årskurs sex. I detta delmoment ingår elsäkerhet som repe-
tition för de elever som närvarade i delmoment ett och som nytt moment för de elever 
som inte deltog vid det tillfället. Huvudinnehållet i undervisningen fokuserar dock på 
begreppet energi, energi i hemmet, olika energikällor och dess kopplingar till klimat och 
miljö. Eleverna får diskutera olika energikällor (Figur 2) och sedan själva testa att gene-
rera elektricitet genom att bl.a. nyttja vindkraft, en pelletspanna och solceller. De får 
testa att undersöka hur mycket energi de kan generera med en cykel och hur långt den 
energin räcker till för att driva exempelvis ett kylskåp eller en dator. De får även testa 
skillnaden i att driva LED-lampor jämfört med glödlampor med hjälp av en cykel.  

 
Figur 2 Under det andra delmomentet, i årskurs sex, ligger fokus på bl.a. energikällor. Ett av lektionsmomen-
ten innebär att eleverna får matcha energikällor till rätt del av tavlan. Eleverna får diskutera vad de vet om de 
olika energikällorna, huruvida de är förnyelsebara och hur de påverkar klimat och miljö. Foto: Maria Rosen-
löw.  

Syftet med delmoment två är att eleverna får lära sig om olika energikällor, kopplingen 
till källornas miljö- och klimatpåverkan samt hur eleverna kan förhålla sig till detta. 
Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla kunskaper om olika sätt att spara 
energi, skillnader mellan fossila och förnyelsebara energikällor, hur energikällor utnytt-
jas för att skapa elektricitet och vilka miljö- och klimatkonsekvenser olika energikällor 
ger upphov till. Den medvetenhet Miljöverkstaden har som mål att eleverna ska få ut-
veckla är att eleverna ser att och hur deras egna insatser kan göra skillnad i miljö- och 
klimatfrågor som har med energikällor att göra. Förhoppningen är att denna miljö- och 
klimatmedvetenhet ger eleverna verktygen att anpassa sina beteenden för att skapa en 
mer hållbar framtid.       

Det sista delmomentet sker i årskurs åtta alternativt årskurs nio beroende på när skolan 
har möjlighet att skicka sina elever till Miljöverkstaden. Under detta delmoment ligger 
fokus på kopplingen mellan avfall och energi. Eleverna får besöka nordvästra Skånes 



 

13 

renhållnings AB (NSR) för en lektion som handlar om hur avfall hanteras i kommunen 
och hur avfallstrappan fungerar (Figur 3). På NSRs område får eleverna även gå en gui-
dad visning på Öresundskrafts avfallseldade kraftvärmeverk, Filbornaverket, som leve-
rerar elektricitet och fjärrvärme till Helsingborgs invånare.  

 
Figur 3 Illustration över avfallstrappan som styr hur avfall i Sverige och EU tas om hand. Första steget i trap-
pen är högst upp till vänster. Här börjar all avfallshantering och ju högre upp i trappan avfall kan hålla sig 
desto mer miljöfördelaktigt är det (Liljander, 2015).    

Syftet med delmomentet är att eleverna får lära sig hur avfall hanteras och hur avfalls-
trappan fungerar. Målet är att eleverna efter lektionen ska ha kunskaper om att vi måste 
minimera vårt avfall, återanvända så mycket som möjligt och om inte det är möjligt 
återvinna avfallet. I tillägg får eleverna möjlighet att utveckla en medvetenhet om vad 
de själva kan göra för att hålla sig så högt upp i avfallstrappan som möjligt. Det beteen-
demönster som undervisningen har som mål att förändra är den så kallade ”slit- och 
slängmentaliteten” som finns i samhället idag. Målet är alltså att inducera beteenden hos 
eleverna som gör att de hjälper till att hålla avfall så högt upp i avfallstrappan som möj-
ligt. 

Framtagen programteori 
Med hjälp av delmålen kan det övergripande målet för undervisningen synliggöras och 
en programteori för hela energiundervisningen etableras, se Figur 4. Kunskap om energi 
leder till en medvetenhet om att och hur elevens egna handlingar påverkar energirelate-
rade problem. Medvetenheten leder till beteendeförändringar hos eleven vilket i slutän-
dan leder till det övergripande målet med hela energiundervisningen, att skapa ett säk-
rare och mer hållbart samhälle. 
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Figur 4 Programteori för energiundervisningen på Miljöverkstaden.  
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Kirkpatricks utvärderingsmodell 
Kirkpatricks utvärderingsmodell erbjuder en strategi för utvärdering av kunskap, med-
vetenhet och beteendeförändringar genom sina utvärderingsnivåer. För att utvärdera 
reaktions-, lärande och beteendenivån har en semistrukturerad enkät, baserad på pro-
gramteorin för utbildningsprogrammet, skapats. Kirkpatricks fjärde nivå, resultatnivån, 
utvärderas om de slutgiltiga effekterna av ett program är av intresse. Syftet med denna 
utvärdering är inte att granska vilka effekter energiundervisningen får utanför de delta-
gande eleverna, exempelvis vilka samhällseffekter som uppstår eller hur påverkan på 
föräldrar och familj blir till följd av deltagande i programmet. På grund av detta har inte 
resultatnivån inkluderats i utvärderingen. 

Reaktionsnivån 
Första nivån i Kirkpatricks utvärderingsmodell är reaktionsnivån. Att få elevernas per-
spektiv och uppfattning om undervisningen synliggör om det finns förutsättningar för 
lärande. Om eleverna inte är nöjda med innehållet i undervisningen eller hur det presen-
teras, faller drivkraftsdimensionen av lärande. Vidare faller samspelsdimensionen om 
läraren inte lyckas skapa goda sociala relationer i klassrummet.  

Miljöverkstaden har vid tidigare tillfällen låtit eleverna svara på utvärderingsenkäter 
efter deltagande på delmoment två i årskurs sex. Lärarnas upplevelse av dessa utvärde-
ringar var att eleverna inte orkade fylla i dem, vilket resulterade i att enkäterna inte gav 
den information Miljöverkstaden behövde för att vidareutveckla verksamheten. Att ut-
värderingarna gett bristfällig information i kombination med att de endast utförts för 
delmoment två, gjorde att reaktionsnivån var i behov av vidare undersökningar.  

Vanligtvis rekommenderas utbildningsledare att utvärdera reaktionsnivån i nära anslut-
ning till utbildningstillfället (Kirkpatrick, 1998). Eftersom detta inte var möjligt att göra, 
på grund av att delmoment ett endast görs under en specifik del av året samt att delmo-
ment tre var inställt under resterande termin, utvärderades istället reaktionsnivån som en 
ex-post utvärdering. I den del av enkäten, som dedikerades till att utvärdera reaktionsni-
vån, ombads därför eleverna ge sin samlade uppfattning av energiundervisningen, alltså 
att slå ihop deras upplevelser av alla tre delmomenten, när de besvarade frågorna. 

Lärandenivån 
Lärandenivån handlar om att utvärdera kunskap, färdigheter och attityder. I utvärdering-
en av Miljöverkstadens undervisning motsvarar detta att utvärdera kunskap och medve-
tenhet hos eleverna.  

Att mäta lärandenivån är ett viktigt steg för att sedan kunna utvärdera beteendenivån, 
eftersom utan lärande kan inte beteendeförändringar ske (Kirkpatrick, 1998). I många 
utvärderingar är just att mäta beteendeförändringar ett av huvudsyftena med utvärde-
ringen. Anledningen till att man inte hoppar över lärandenivån och istället bara mäter 
beteendenivån, är att det finns risk för felaktiga slutsatser. Ta som exempel att utfallet i 
utvärderingen blir att inga beteendeförändringar kan ses. I detta läge kan det vara lätt att 
dra den potentiellt felaktiga slutsatsen att den uteblivna beteendeförändringen betyder 
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att inget lärande skett heller. Lärande kan ske utan att det inducerar beteendeförändring-
ar. Anledningen till att beteendeförändringen inte infaller kan bero på att det inte finns 
rätt förutsättningar att ändra sitt beteende. Genom att mäta lärandenivån får vi reda på 
var i kedjan beteendeförändringarna stoppas och var i så fall insatser måste tillsättas för 
att förändra detta.   

För att mäta lärandenivån är det vanligt att man använder ett före-efter test. I utvärde-
ringen av Miljöverkstaden skulle ett före-efter test vid varje delmoment innebära för 
mycket tidsåtgång och låg därför utanför ramarna för utvärderingen. Istället valdes syn-
sättet att se energiundervisningen i sin helhet (som ett moment) dvs. en utbildning som 
börjar i årskurs ett och sträcker sig fram till årskurs åtta. Ett före-test skulle i så fall gö-
ras innan eleverna deltar i första delmomentet i årskurs ett och efter-testet efter sista 
delmomentet i årskurs åtta eller nio. Eftersom eleverna inte har hunnit utveckla kun-
skaper, eller i alla fall mycket lite, om energi i årskurs ett kunde före-testet strykas då 
utfallet på ett sådant test kunde förutspås. Istället lades fokus på att använda en del av 
enkäten som ett efter-test på lärandenivån, efter eleverna avslutat det sista delmomentet 
i energiundervisningen.  

I enkäten avsattes alltså en del för att mäta lärandenivån, dvs. elevernas kunskap och 
medvetenhet i energifrågor. Eftersom medvetenhet om energifrågor bygger på att ele-
verna har kunskap om energi, utformades frågor som syftade till att undersöka elevernas 
medvetenhet. Genom att utforma frågorna på detta sätt gavs möjligheten att mäta ele-
vernas kunskap indirekt via mätningen av deras medvetenhet.  

Beteendenivån 
Den sista nivån som inkluderats i denna utvärdering är beteendenivån. Denna nivå syf-
tar till att bestämma huruvida deltagare i utbildningsprogram har kunnat omsätta sina 
nya kunskaper till ett nytt beteende. Detta skulle motsvara att mäta huruvida eleverna 
ändrat sitt beteende efter medverkan på Miljöverkstadens energiundervisning.  

För att mäta förändring i beteende efter medverkan i energiundervisningen hade ett före-
efter test behövts. Med det holistiska perspektiv som tagit i utvärderingen skulle det 
innebära att testa elevernas beteende i årskurs ett och jämföra mot elevernas beteende i 
årskurs åtta. Problemet med före-testet är, precis som på lärandenivån, att elever i års-
kurs ett kanske inte ens har utvecklat vissa beteenden i energifrågor varvid detta test inte 
hade gett den information som efterfrågas. Det skulle också innebära att samma elev-
grupp skulle behöva testas i årskurs ett och senare i årskurs åtta. Att på detta sätt göra en 
omfattande utvärdering av undervisningen som sträcker sig över åtta år hade naturligtvis 
varit en värdefull utvärdering, men av förklarliga skäl är det svårgenomfört för ett exa-
mensarbete. Till följd av detta gjordes bedömningen att utesluta ett före-test, alltså ett 
test av beteende innan deltagande i energiundervisningen, och bara göra ett efter-test.  

Att bara genomföra ett efter-test innebär dock att beteendenivån inte kan mäta huruvida 
eleverna ändrat sitt beteende efter deltagande i undervisningen, istället mäts vilka bete-
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enden eleverna har i slutet av utbildningen. En del av enkäten avsattes därför till att 
mäta hur eleverna beter sig i dagsläget i olika energi-relaterade situationer.  

Sammanfattning av utvärderingskoncept 
Som sammanfattning kan det sägas att denna utvärdering inte kan särskilja på effekterna 
av Miljöverkstadens undervisning från övrig energiundervisning i grundskolan. För att 
mäta detta hade referensgrupper, alltså elever som inte deltagit i Miljöverkstaden under-
visning, behövt svara på enkäten. Verksamma lärare på Miljöverkstaden var tydliga 
med att beskriva deras undervisnings roll som komplement och stöd till den ordinarie 
undervisningen och på inget sätt en konkurrent till eller ersättning av den ordinarie 
undervisningen. Detta uttalande gjorde användandet av elever som inte deltagit i Miljö-
verkstadens energiundervisning som referensgrupp uteslutet. Denna utvärdering mäter 
vilken kunskap, medvetenhet och beteende elever, som har deltagit i Miljöverkstadens 
och den ordinarie energiundervisningen, har i energifrågor. Resultatet möjliggör att se 
var det finns luckor i energiundervisningen i grundskolan och därmed var Miljöverksta-
den kan rikta sina resurser för att förbättra undervisningen.  

Utförande av enkätstudie 
Med utgångspunkt i Kirkpatricks utvärderingsmodell, utformades en enkät i tre delar 
som mätte reaktions, lärande- respektive beteendenivån. Det var en semistrukturerad 
enkät med både öppna och stängda svarsalternativ. I de enkätdelar som mätte reaktions- 
och beteendenivån användes framförallt stängda frågor med ordinalvariabler med fem 
nivåer där nivå tre tolkats som ett neutralt svar. Att använda ordinalvariabler med en 
skala, så kallade Likertskalor, ger respondenten möjlighet att ge mer nyanserade svar 
(Trost & Hultåker, 2016). Antalet steg på skalan har en effekt på reliabiliteten på stu-
dien och användandet av fem steg anses av Christoffersen och Johannessen (2015) vara 
tillräckligt för att ge en bra reliabilitet. 

För enkätdelen som mäter lärandenivån och därmed elevernas kunskap och medvetenhet 
kring energifrågor ansågs det problematiskt att bara använda stängda svarsalternativ 
eftersom förbestämda svarsalternativ hade gett eleverna en indikation på vilken medve-
tenhet vi förväntar oss att de ska ha. Denna del är därför uppblandad med frågor som 
har både öppna och stängda svarsalternativ.  

Enkäten utformades i det webbaserade programmet Google Formulär. Andra webbase-
rade enkätverktyg undersöktes inte inför utformandet av enkäten eftersom Google For-
mulär var en plattform som Miljöverkstaden redan hade inkorporerad i sin undervisning 
och hade önskemål om skulle användas.  

Urval 
Det gick inte att på förhand få fram information om vilka elever som deltagit i alla del-
moment i energiundervisningen. Den information som fanns tillgänglig var vilka skolor 
som skickat sina elever till de olika delmomenten under de senaste nio åren. Av sko-
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lorna var det bara Helsingborg stads skolor som uppfyllde kravet på att ha skickat elever 
till alla delmomenten under de senaste nio åren.  

Från Helsingborgs stads skolor gjordes ytterligare ett urval baserad på vilka klasser 
som, innevarande läsår, deltagit i delmoment tre (avfall och energi). På grund av Co-
rona-pandemin hade undervisningen för en del klasser blivit inställda och för att inte få 
med elever som inte slutfört delmoment tre och därmed inte slutfört hela energiunder-
visningen, uteslöts dessa klasser från enkätundersökningen. I slutändan var det 24 lärare 
med klasser som uppfyllde urvalskravet. Antalet elever fördelade över dessa klasser var 
806. Enkäten skickades ut till lärarna vars klasser uppfyllde urvalskravet, som vidarebe-
fordrade den till eleverna. Eleverna fick tolv dagar på sig att besvara enkäten.  

Totalt svarade 168 elever och av dem var det 23 som uteslöts ur analysen eftersom de 
svarade att de inte hade deltagit eller inte visste om de deltagit i det sista delmomentet.   

Hantering av data 
På de öppna frågorna har svar som utgörs av en punkt, streck, oförståeliga meningar 
eller svar som inte relaterar till frågan, sammanställts i en kategori som kallas Har inte 
svarat.  

För att förtydliga hur många n antal deltagare som ett resultat baserats skrivs detta ut i 
samband med redovisningen av resultatet. Trost och Hultåker (2016) rekommenderar 
inte att man redovisar resultat i relativa frekvenser om man har ett deltagantal n < 50. 
Detta värde har valts som riktlinje vid bearbetning av data, med vissa undantag. I fall 
där grupper jämförts mot varandra och någon av grupperna hamnat över och någon un-
der gränsen på n = 50 har ändå relativa frekvenser använts. För den grupp vars antal 
understiger gränsen har resultatet i tabeller redovisats inom parantes för att förtydliga 
det låga antalet n.  

Antalet elever som valt att kryssa i annat alternativ eller vet ej/vill ej svara var under 50 
i båda grupperna. Istället för att utesluta grupperna helt ur resultatet slogs dessa två 
grupper ihop till en grupp med n = 22.  

I denna undersökning har Christoffersen och Johannessen (2015) riktlinjer för hantering 
av betydelsefulla skillnader använts. Enligt dessa riktlinjer betraktas skillnader på 5-10 
procentandelar som ganska små, 10-20 procentandelar som ganska stora, 20-30 procent-
andelar som stora och överstiger procentandelarna 30 anses skillnaderna som mycket 
stora.  

På de sant/falskt frågor som ställdes om elsäkerhet skulle svarsalternativen ja, nej och 
vet inte varit ömsesidigt uteslutande men istället blev det möjligt att svara med mer än 
ett av alternativen. De elever som kryssat i mer än ett svarsalternativ på dessa frågor har 
uteslutits ur analysen vilket gör att antalet n varierar mellan frågorna. I bilaga 1 kan 
svarsfrekvensen för de olika frågorna ses.  
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En fråga från enkäten uteslöts helt ur analysen. Frågan som ställdes var Har du hamnat i 
en situation där du har fått hantera en fara i samband med elektricitet? Endast 34 ele-
ver svarade ja på denna fråga och ännu färre av dem valde att förklara vad som hände i 
situationen och vad de gjorde åt den. Underlaget bedömdes som alldeles för litet för att 
kunna dra några slutsatser kring elevernas medvetenhet om el-relaterade faror och frå-
gan uteslöts helt ur undersökningen.  

Etiska överväganden 
Inom humanistisk och samhällsvetenskap forskning finns forskningsetiska principer 
som bör övervägas inför en studie. Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra huvud-
krav för att konkretisera hur forskning ska bedrivas för att säkerställa att deltagande 
individer är skyddade mot exempelvis psykisk och fysisk skada eller kränkningar.  

Informationskravet handlar om att informera deltagare om forskningens syfte. Detta har 
gjorts i samband med utskicket av enkäten. Innan eleverna startar enkäten står informat-
ion om syftet med enkäten, var resultatet kommer publiceras samt varför eleven har 
blivit utvald till att medverka.  

Samtyckeskravet ger deltagarna rätt att själva bestämma om de vill medverka eller inte. I 
kommunikationen med lärarna, som distribuerar enkäten till eleverna, har information 
om att enkäten är frivillig framförts. Det var dessutom möjligt att avbryta enkäten när 
som helst genom att bara lämna websidan. Eftersom enkäten var helt anonym var det ej 
heller möjligt att se vem som avbrutit enkäten, vilket ytterligare stärker elevernas möj-
lighet till samtycke. Elevernas anonymitet i enkäten uppfyller även det så kallade konfi-
dentialitetskravet som har tillkommit för att medverkandes konfidentialitet ska stärkas 
och för att obehöriga inte ska få tillgång till personuppgifter.  

Nyttjandekravet är det fjärde och sista kravet som Vetenskapsrådet formulerat. Detta 
krav säger att uppgifter insamlade under en studie inte får användas för icke-
vetenskapliga syften eller för kommersiellt bruk. I enkäten (Bilaga 2) framgår det att 
svaren eleverna lämnar endast kommer användas för att utveckla Miljöverkstadens 
energiundervisning.  
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Resultat 
Resultatet från enkäten presenteras efter de tre delar som utvärderingsmodellen är upp-
delad i. Avsnittet Elevers uppfattning om energiundervisningen behandlar reaktionsni-
vån i utvärderingsmodellen. Elevers kunskap och medvetenhet i energifrågor är ett mått 
på lärandenivån. Sista delen, Elevers beteende i relation till ämnet energi, behandlar 
beteendenivån i utvärderingsmodellen.  

Av eleverna identifierade 35% sig som tjejer, 50% som killar, 10% som något annat än 
tjej eller kille och resten valde att svara vet ej/vill ej svara. Majoriteten av eleverna gick 
i årskurs nio (76%), resterande gick i årskurs åtta. 

Elevers uppfattning om energiundervisningen 
Elevernas tillfrågades att ranka hur intressant innehållet i undervisningen var, om deras 
intresse ökat efter deltagande i undervisningen och hur stor nytta de tror sig få av inne-
hållet i energiundervisningen (Figur 5).  
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Figur 5 Svar i form av medianer för frågorna Hur intressant var innehållet i energiundervisningen (a), Har ditt 
intresse för energi ökat genom energiundervisningen (b) och Hur stor nytta tror du att du kommer ha av innehål-
let i energiundervisningen (c). Skalan går från ett till fem där svar med ett värde på tre är neutrala. Gruppen 
annat alternativ/vet ej/vill ej svara hade n = 22, gruppen kille hade n = 72 och gruppen tjej n = 51. 

Grupperna tjej och kille tyckte båda att innehållet i undervisningen var ganska intressant 
medan gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara ansåg att det var ganska ointressant. 
Tjejer och killar förhöll sig neutrala till frågan om deras intresse ökat efter deltagande i 
energiundervisningen och gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara tyckte inte att 
deras intresse hade ökat av undervisningen. På frågan om eleverna trodde att de skulle 
ha nytta av innehållet svarade tjejer neutralt, killar svagt positivt medan gruppen annat 
alternativ/vet ej/vill ej svara trodde att de skulle ha lite nytta av innehållet. 

Resultat på frågor om elevernas uppfattning av lärarna och utrymmena på Miljöverksta-
den visas i Figur 6. 

 
Figur 6 Svar i form av medianer för frågor relaterade till elevernas uppfattning av lärare och loka-
ler/utrustning på Miljöverkstaden. Skalan går från ett till fem där svar med ett värde på tre är neutrala. 
Gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara hade n = 22, gruppen kille hade n = 72 och gruppen tjej n = 51. 
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Alla grupper var nöjda med hur utrustning och lokaler fungerat där grupperna tjej och 
kille mer positiva än gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara. Både tjejer och killar 
ansåg att lärarna skapat god stämning, varit hjälpsamma och gett tydliga instruktioner 
medan gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara förhöll sig neutrala till frågan.  

61% av eleverna tyckte att de lärt sig något 
på Miljöverkstadens energiundervisning 
som de inte lärt sig någon annanstans (Figur 
7).  

På frågan om det fanns något som Miljö-
verkstaden skulle kunna göra för att eleverna 
skulle vara mer nöjda med undervisningen 
kunde två teman på elevernas svar utrönas. 
Det ena temat handlade om att få göra mer 
praktiska saker. Svar som ”Dem skulle 
kunna göra aktiviteter där man kan prova 
på olika grejer” och ”kanske att man skulle 
få testa göra någonting, t.ex kontrollera 
kranen bara några sekunder” kunde urskil-
jas. Det andra temat handlade mer om det 
teoretiska innehållet och att det skulle kunna göras mer tillgängligt. Till exempel sva-
rade två elever att de tyckte att lärarna kunde ”Anpassa informationen efter våra kun-
skaper” eller ”Gjort det mer roligare på ett sätt som lockar alla“. 

Elevers kunskap och medvetenhet i energifrågor 
I detta avsnitt presenteras elevernas kunskap och medvetenhet i energifrågor. Resultatet 
är uppdelat efter de tre olika delmomenten som handlar om elsäkerhet, energianvänd-
ning och energikällor respektive avfallshantering.  

Elsäkerhet 
Om eleverna går förbi och ser ett elskåp stå öppet anser 16 % att det inte krävs någon 
åtgärd, 30% vet inte om det krävs en åtgärd och resterande 54% ger förslag på olika 
åtgärder som kan passa (Figur 8).  

Figur 7 Svarsfördelning hos 145 elever på frågan 
Har du lärt dig något under Miljöverkstadens ener-
giundervisning som du inte lärt dig någon annan-
stans? 
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Figur 8 Svarskategorier för 145 elevsvar på frågan Vad ska man göra om man ser ett elskåp står öppet? Ju 
högre upp ett svarsalternativ är placerat i figuren desto större överlapp har det med den kunskap och medve-
tenhet energiundervisningen har som mål att förmedla. Färgerna indikerar ett tillfredställande överlapp 
(grön), ett otillfredsställande överlapp (orange) och otillfredsställande överlapp med risk för livsfarliga konse-
kvenser (röd). 

Den vanligaste åtgärden var att ringa eller säga till någon. Exempel som gavs på lämp-
liga personer att ringa var elektriker, 112, kommunen eller någon vuxen. Bland de före-
slagna åtgärderna var det 36% som uppfyllde målet för den kunskap och medvetenhet 
som undervisningen har som mål att förmedla. De resterande åtgärderna uppfyllde inte 
målen med undervisningen och 18% av de föreslagna åtgärderna var potentiellt livsfar-
liga åtgärder. 

Hur fördelningen av svar mellan olika kön ser ut syns i Tabell 1. I gruppen annat alter-
nativ/vet ej/vill ej svara svarar 50% att de inte vet om en åtgärd krävs, vilket är stor 
skillnad jämfört mot 29% och 25% i grupperna tjej respektive kille. Det är ganska stor 
skillnad mellan gruppen kille och övriga två grupper där killar i större utsträckning sva-
rar Ingen åtgärd behövs. För de åtgärder som uppfyllde undervisningsmålet (Ringa/säga 
till någon men inte röra skåpet själv och Ringa/säga till någon) syns inga till små skill-
nader mellan grupperna.  
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Tabell 1 Relativa svarsfördelningen i procent efter kön för frågan Vad ska man göra om man ser ett elskåp stå 
öppet? Ju högre upp ett svarsalternativ är placerat i tabellen desto större överlapp har det med den kunskap 
och medvetenhet energiundervisningen har som mål att förmedla. Svarskategorier ovanför streckad linje 
betyder att svaren har ett tillfredställande överlapp och under linjen ett otillfredsställande till ett otillfredsstäl-
lande överlapp med risk för livsfarliga konsekvenser.  

Vad	ska	man	göra	om	man	ser	ett		
elskåp	stå	öppet?	

Tjej		
(n=51)	

Kille	
(n=72)	

Annat	alternativ/	
vet	ej/vill	ej	svara	

(n=22)	

Totalt	
(n=145)	

Ringa/säga	till	någon	men	inte	röra	skåpet	själv		 8	 3	 (0)	 4	

Ringa/säga	till	någon	 31	 32	 (32)	 32	

Vet	inte	 29	 25	 (50)	 30	

Ingen	åtgärd	behövs	 8	 24	 (9)	 16	
Antingen	stänga	skåpet	själv	eller	ringa/säga	till	
någon	

0	 4	 (5)	 3	

Stänga	skåpet	själv	och	ringa/säga	till	någon	 4	 0	 (0)	 1	

Stänga	skåpet	själv	 20	 13	 (5)	 14	

Summa	%	 100	 100	 100	 100	
Anm. Om antalet i gruppen är n < 50 har de relativa svaren satts inom parantes 

Eleverna tillfrågades att beskriva hur de skulle förklara för ett yngre syskon varför det är 
farligt att leka i närheten av tågledningar. Svaren kunde kategoriseras i sju kategorier 
som visas i Figur 9. 

 
Figur 9 Svarskategorier för 145 elevsvar på frågan Hur skulle du förklara för ett yngre syskon varför det är 
farlig att leka i närheten av tågledningar? Ju högre upp ett svarsalternativ är placerat i figuren desto större 
överlapp har det med den kunskap och medvetenhet energiundervisningen har som mål att förmedla. Färger-
na indikerar ett mycket tillfredställande överlapp (grön), ett tillfredställande överlapp (gul), ett otillfredsstäl-
lande överlapp (orange) och ett mycket otillfredsställande överlapp (röd). 

Majoriteten av eleverna (73%) angav ett svar med antingen mycket tillfredställande 
eller tillfredställande överlapp med den kunskap och medvetenhet som energiundervis-
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ning har som mål att utveckla hos elever. Svarsfördelningen mellan olika kön visas i 
Tabell 2.  
Tabell 2 Relativa svarsfördelningen i procent efter kön för frågan Hur skulle du förklara för ett yngre syskon 
varför det är farlig att leka i närheten av tågledningar? Ju högre upp ett svarsalternativ är placerat i tabellen 
desto större överlapp har det med den kunskap och medvetenhet energiundervisningen har som mål att för-
medla. Svarskategorier ovanför streckad linje betyder att svaren har ett tillfredställande eller mycket tillfred-
ställande överlapp och under linjen ett otillfredsställande till ett mycket otillfredsställande överlapp. 

Hur	skulle	du	förklara	för	ett	yngre	syskon	varför	det	är	
farlig	att	leka	i	närheten	av	tågledningar?	

Tjej		
(n=51)	

Kille	
(n=72)	

Annat	alternativ/	
vet	ej/vill	ej	svara	

(n=22)	

Totalt	
(n=145)	

Elen	kan	hoppa	från	ledningen	och	ge	en	elstöt	som	kan	
skada	eller	döda	dig		

2	 6	 (0)	 3	

Man	kan	få	en	elstöt	som	kan	skada	eller	döda	dig	 39	 32	 (5)	 30	

Där	finns	farlig	elektricitet		 8	 8	 (9)	 8	

Man	kan	skada	sig	eller	dö	 25	 38	 (32)	 32	

Tåget	kan	köra	på	dig	 4	 0	 (5)	 2	

Det	är	farligt	 6	 1	 (14)	 5	

Vet	inte	 10	 4	 (18)	 8	

Har	inte	svarat	 6	 11	 (18)	 10	

Summa	%	 100	 100	 100	 100	

Anm. Om antalet i gruppen är n < 50 har de relativa svaren satts inom parantes 

Det var lika vanligt att killar och tjejer gav svarsalternativ vars överlappning med 
undervisningsmålet var mycket tillfredställande (det vill säga de två översta svarsalter-
nativen i Tabell 2). Ganska stor skillnad mellan grupperna syns för svarsalternativet 
Man kan skada sig och dö, där det är vanligare att killar anger detta svar.  

I gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara ger 5% svarsalternativ som har ett mycket 
tillfredsställande överlapp med undervisningsmålet, vilket är en mycket stor skillnad 
jämfört med de övriga två grupperna som ligger på 39% och 32% för gruppen tjej re-
spektive gruppen kille. Läggs svarsalternativen som är otillfredsställande eller mycket 
otillfredsställande samman för gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara utgör de 55% 
av svaren. Motsvarande sammanslagning av svarsalternativ för gruppen tjej ger 26% 
och gruppen kille 16% vilket motsvarar en stor respektive mycket stor skillnad jämfört 
med gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara. 

Den sista frågan, som handlade om kunskap och medvetenhet inom elsäkerhet, var en 
samling av fem sant/falskt-frågor (Figur 10). På tre av fem frågor (fråga 2, 4, och 5) 
anger mer än 50 % av eleverna i alla grupper ett korrekt svar.  
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Figur 10 Andelen korrekta svar på fem frågor om elsäkerhet uppdelat på kön. För att se antalet n på respek-
tive fråga för alla grupper se bilaga 1. 

Gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara svarade generellt sett inte korrekt i lika stor 
utsträckningen som de andra två grupperna. Killar svarade mer korrekt än de andra 
grupperna på alla frågor förutom på fråga 2 och fråga 4 där skillnaderna mellan grup-
perna tjej och kille var ganska små. Den fråga där gruppen kille sticker ut mest är på 
fråga fem där skillnaderna är ganska stora till stora jämfört med gruppen annat alterna-
tiv/vet ej/vill ej svara respektive gruppen tjej.  

Energianvändning och energikällor 
Eleverna ombads att välja ut energikällor som de kan tänka sig att använda (Figur 11). 
De förnyelsebara energikällorna vattenkraft, solceller/solfångare och vindkraft valdes ut 
av mer än 60% av eleverna i varje grupp. Grupperna tjej och kille valde dock dessa 
energikällor i högre utsträckning än gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara. Killar 
var lika positiva till positivare än tjejer till alla energikällor förutom vattenkraft (skill-
naden mellan grupperna var dock ganska små)  

Den icke-förnyelsebara källan kolkraft var den energikälla som valdes ut minst i alla 
grupper. Mellan grupperna var det stora till mycket stor skillnader, där tjejer valde kol-
kraft i minst utsträckning (17%) och gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara i högst 
utsträckning (48%). Gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara var även mer positiv till 
kärnkraft som 76% av eleverna i gruppen kan tänka sig att använda. Detta kan jämföras 
med 57% hos killar och 44% hos tjejer. Icke-förnyelsebara källor valdes ut i liknande 
omfattning som de mindre populära förnyelsebara källorna som vågkraft och tidvatten-
kraft.  
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Figur 11 Elevers val av energikällor uppdelat efter könstillhörighet (annat alternativ/vet ej/vill ej svara n=21, 
kille n=68 och tjej n=48). Alla energikällor förutom kolkraft, kärnkraft och värmekraft från sopförbränning 
räknas som förnyelsebara energikällor.  

Eleverna ombads även att svara på varför de valt just de energikällorna. Svaren kunde 
kategoriseras i åtta kategorier som visas i Figur 12. 

 
Figur 12 Kategorier av svar för 145 elever på frågan Varför valde du just denna/dessa energikällor? Storleken 
på ringarna är i relation till hur många elever som gett svar inom denna kategori. Överlapp mellan ringar 
betyder att eleven har beskrivit sitt val med båda kategorierna.   
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Det vanligaste svaret var vet inte och har inte svarat på frågan och det var ett svar som 
var lika vanligt i alla tre grupperna. De tre där efterföljande största kategorierna var mil-
jövänliga, förnyelsebara och bra. Begrepp som förnyelsebara, billiga och säkra kunde 
hittas tillsammans med begreppet miljövänliga. Bra och säkra var också begrepp som 
sågs användas ihop.  

Energikällor som ansågs effektiva på att producera el sattes i motsats till andra begrepp 
som exempelvis miljövänliga. En elev beskriver sitt val som ”För att de är minst föro-
renade förutom kärnkraft, fast kärnkraft är för effektivt och står för den större delen av 
elektriciteten idag”. Alla som valde att motivera valet med att energikällorna var effek-
tiva hade valt kärnkraft som ett av alternativen. Kärnkraft kategoriserades dock som 
miljövänligt av vissa elever men aldrig som miljövänligt och effektivt av samma elev.  

De elever som valt att beskriva en eller flera energikällor som effektiva gav också de 
mest nyanserade svaren där aspekter utöver miljö vävdes in. En elev skriver ”Eftersom 
dem är bra ifrån ett naturperspektiv. Jag la även till kärnkraft eftersom det inte kommer 
räka att bara använda de andra, eftersom det finns väldigt många människor på jorden 
och eftersom mängden el som vi använder inte riktigt kommer minska” och en annan 
skrev ”För att vissa är bättre för miljön, medan andra är nödvändiga om vi ska fort-
sätta att leva så som vi gör idag”. 

Av alla de elever som valde kolkraft som energikälla var det ingen som motiverade va-
let med att det var miljövänligt eller förnyelsebart. 

Eleverna fick därefter ge förslag på hur de själva skulle kunna minska sin energiför-
brukning (Tabell 3).  
Tabell 3 Antal svar för 145 elever på frågan Hur skulle du kunna göra för att minska din energiförbrukning? 
Eleverna kan gett svar som hamnat i mer än en kategori förutom om de svarat vet inte eller inte har svarat på 
frågan. 

Hur	skulle	du	kunna	göra	för	att	minska	din	energiförbrukning?		 Antal	svar	

Använda	elektriska	apparater	i	mindre	utsträckning	 22	

Behöver	inte	minska	min	förbrukning	 3	

Leva	som	Greta	Thunberg		 1	

Minska	värmeanvändningen	 9	

Stänga	av	elektriska	apparater	när	de	inte	används	 46	

Umgås	mer	med	kompisar	 2	

Återvinna/Återanvända	 3	

Ändra	transportvanor	 4	

Vet	inte		 38	

Har	inte	svarat	på	frågan	 6	

 

Det största temat handlade om att göra åtgärder som var relaterade till elektriska appara-
ter. Det vanligaste förslaget var att stänga av apparater när de inte används. Exempel på 
apparater var lampor, tv, playstation, dator och det gavs även förslag på att dra ut slad-
dar till mobil och dator när de laddat klart. De näst vanligast förslaget som var associe-
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rat med elektriska apparater handlade om att använda dem i mindre utsträckning. Några 
utdrag från förslagen var ”Spendera mindre tid med min elektronik”, ”Förmodligen an-
vända mobilen mindre” och ”att inte använda mycket mobil för att man ska ladda mer o 
kräver mer el”.  

Nio elever angav även värmeanvändning som ett potentiellt område att spara energi. 
Förslag som att duscha kortare tid och i kallare vatten eller att sätta ner temperaturen på 
elementen nämndes. Andra förslag som gavs var att ändra sina transportvanor genom att 
cykla och samåka mer, återvinna/återanvända mera, umgås mer med kompisar eller helt 
enkelt att leva mer som Greta Thunberg. Tre elever ansåg sig inte behöva förändra sin 
förbrukning och 38 svarade att de inte visste vad de kunde göra för att minska sin för-
brukning. Svaren vet inte och har inte svarat utgjordes av 43% av killarna, 43% av tje-
jerna och 55% av gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara.  

Hantering av avfall  
Eleverna blev tillfrågade att beskriva hur de skulle kunna minska sitt avfall. Av 145 
elever var det 32 som inte visste hur de skulle kunna göra och 33 som inte hade svarat 
på frågan alls. Det var 46% av killarna, 37% av tjejerna och 59% av gruppen annat al-
ternativ/vet ej/vill ej svara som gav dessa två typer av svar. De resterande elevernas svar 
fördelades över sex teman som ses i Tabell 4.  
Tabell 4 Antal svar för 145 elever på frågan Hur skulle du kunna göra för att minska ditt avfall? Eleverna kan 
gett svar som hamnat i mer än en kategori förutom om de svarat vet inte eller inte har svarat på frågan. 

Hur	skulle	du	kunna	göra	för	att	minska	ditt	avfall?		 Antal	svar	

Använda	mindre	plast	 4	

Inte	köpa	onödiga	saker	 14	

Slänga	mindre	mat	 34	

Återanvända	 27	

Återvinna	 11	

Äta	mindre	 7	

Vet	inte	 32	

Har	inte	svarat	på	frågan	 33	

 

Det vanligaste temat på hur de kunde minska sitt avfall var att slänga mindre mat genom 
att ”spara rester och inte laga för mycket mat” eller ”Jag hade kunnat ta mindre men 
flera portioner istället för en stor som jag inte orkar”. Det näst vanligaste temat hand-
lade om att återanvända. Exempel på sätt att återanvända var genom att ”sälja gamla 
saker eller ge bort dem” eller genom att ” Sluta slänga saker som jag kan använda”. 
Med ungefär hälften så många svar som de två vanligaste temana av svar, kommer te-
mat att inte köpa onödiga saker. Eleverna ger exempel som att ”Köpa endast det jag 
behöver” och att ”bara köpa nya saker när den äldre saken är helt sönder t.ex inte köpa 
den nyaste telefonen direkt bara för att den är ny och sedan slänga din gammla telefon 
som funkar nästan”. Återvinna var ungefär lika vanligt förslag som att inte köpa onö-
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diga saker. Att använda mindre plast och att äta mindre mat var de minst frekventa sva-
ren. 

Elevers beteende i relation till ämnet energi 
För att få en inblick i hur eleverna beter sig i olika situationer relaterade till elsäkerhet, 
energi och avfall ställdes 15 påståendefrågor vars resultat är sammanfattat i Figur 13. På 
fyra av frågorna fanns det några grupper som hade ett högre medianvärde än tre vilket 
indikerar ett positivt överlapp med målet för energiundervisningen. Gruppen tjej gav 
positiva svar på alla fyra frågor och var den enda gruppen som hade ett medianvärde på 
fem på någon fråga överhuvudtaget. Tjejer separerar till exempel plast från annat avfall 
om det är möjligt och släcker lampan när de går ut från toaletten. Killar gör det samma 
men inte i lika hög utsträckning. Både killar och tjejer väljer, när det är möjligt, att 
cykla eller gå istället för att åka ett motordrivet fordon. Tjejer var de som tänker på hur 
deras handlingar kan skada miljön och klimatet mest.  

Killar valde generellt att svara neutralt på frågorna förutom ovan nämnda frågor samt 
två frågor där de förhöll sig mer negativt inställda. De håller till exempel inte med om 
att de plockar upp skräp i naturen eller på allmänna platser och de kan inte tänka sig att 
hyra kläder istället för att köpa nya. Frågan som handlade om att hyra kläder var den 
ena frågan som alla grupper var negativt inställda till. Tjejer svarade mer negativt än 
killar på påståendena som handlade om att de handlar begagnade kläder ofta och att de 
drar ur mobilladdaren ur vägguttaget när telefonen är laddad. 

Gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara svarade neutralt på frågorna som handlade 
om de tänker på hur deras handlingar kan skada miljön och klimatet och om de släcker 
lampan när de går ut från toaletten. Alla andra svar var negativa och på flera av frågorna 
höll eleverna i gruppen inte alls med i påståendena.  
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Figur 13 Elevers beteende i situationer som involverar elsäkerhet, avfall och energi i form av medianvärden efter könstillhörighet. Skalan går från ett till fem där svar med ett 
värde på tre är neutrala och högre värden motsvarar ett större överlapp med målet för energiundervisningen. Gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara hade n = 22, grup-
pen kille hade n = 72 och gruppen tjej n = 51. 
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Diskussion 
Kapitlet består av en kombinerad analys och diskussion av resultatet som presenteras 
efter de olika nivåerna i Kirkpatricks utvärderingsmodell. Som avslutning förs en dis-
kussion kring den valda metoden.  

Reaktionsnivån - vad anser eleverna om energiundervisningen 
Elevernas intresse för innehållet i energiundervisningen var positivt för både killar och 
tjejer men deras intresse för ämnet energi är oförändrat efter deltagande i undervisning-
en. Detta skulle kunna indikera att Miljöverkstaden har ett bra material men inte lyckas 
inspirera och engagera eleverna med energiundervisningen. Eleverna ger själva finger-
visningar om att de gärna vill engagera sig i undervisningen mera men att det ligger 
hinder i utformningen av undervisningen. De säger till exempel att de tycker att lärarna 
kunde ”Gjort det mer roligare på ett sätt som lockar alla” eller tycker att ”Dem skulle 
kunna göra aktiviteter där man kan prova på olika grejer”. 

Gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara tyckte inte att innehållet i undervisningen 
var speciellt intressant, hade inte fått ett ökat intresse för ämnet eller såg någon större 
nytta med innehållet undervisningen. Detta är problematiskt ur ett lärandeperspektiv. 
Nyfikenhet och otillfredsställda behov är drivkrafter som får oss att skaffa ny kunskap 
(Illeris, 2015). Svaren från eleverna i denna grupp indikerar att det saknas just dessa 
drivkrafter. Låg nivå av nyfikenhet kan kopplas till att intresset för ämnet var lågt och 
otillfredsställda behov till att eleverna inte kan se att de har ett behov av energikunskap 
eftersom de ser liten nytta med ämnet. Bristen på dessa drivkrafter sätter drivkraftsdi-
mensionen ur spel och därmed även lärandeprocessen.  

Trots att eleverna inte har ett ökat intresse för energi eller ser någon ökad nytta med 
innehållet i undervisningen, förhåller sig alla elever neutrala till positiva till lärarna och 
utrymmena på Miljöverkstaden. En positiv attityd gentemot lärarna indikerar att sam-
spelsdimensionen fungerar och bidrar positivt till elevernas lärande. Detta betyder att 
fokus bör i första hand ligga vid att utveckla drivkraftsdimensionen för att förbättra ele-
vernas lärande.  

Av eleverna ansåg 60% att de lärt sig saker hos Miljöverkstaden som de inte lärt sig 
någon annanstans. Detta pekar på att det finns ett mervärde i att Helsingborgs stad och 
närliggande kommuner skickar sina elever till Miljöverkstadens energiundervisning och 
att elever får kunskaper som de inte får i den ordinarie undervisningen.  

Lärandenivån – kunskap och medvetenhet hos eleverna 
Målet med energiundervisningen är att eleverna ska få utveckla vissa specifika kun-
skaper som Miljöverkstaden hjälper dem att omsätta till en medvetenhet kring energi. 
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Medvetenhet har tidigare definierats som att eleverna kan se kopplingen mellan sina 
kunskaper och deras egen roll i relation till dessa kunskaper.  

Elsäkerhet 
I det första delmomentet och delvis i delmoment två handlar energiundervisningen om 
elsäkerhet. Målet är att eleverna ska utveckla kunskap och medvetenhet om bland annat 
faran som är förknippad med att röra elskåp som finns runt om i samhället, faran med 
att klättra på och omkring tåg samt andra vardagssituationer som är förknippade med el.  

Eleverna tillfrågades om de anser att de behöver göra något om de ser ett elskåp stå öp-
pet och i så fall vad. Resultatet visar att ungefär en tredjedel av eleverna ger förslag som 
går i linje med de mål som Miljöverkstaden har satt upp för undervisningen. Det betyder 
att den största andelen av eleverna faktiskt inte vet vad de bör göra och nästan en femte-
del ger förslag som är potentiellt livsfarliga. Bland dem elever som svarat tillfredsstäl-
lande var könsfördelningen jämn och ingen grupp svarade i högre grad tillfredsställande 
på frågan, vilket tyder på att kunskapen och medvetenheten inte är direkt könsbunden.  

När elsäkerhet kring tågledningar undersöktes angav majoriteten (73%) av eleverna ett 
svar som överlappar med energiundervisningens mål, dock var gruppen annat alterna-
tiv/vet ej/vill ej svara underrepresenterad bland dessa elever. Samma trend, att gruppen 
annat alternativ/vet ej/vill ej svara inte svarar på ett sätt som överlappar undervisningens 
mål i samma utsträckning som de andra två grupperna, syns i de sant/falskt frågor som 
ställdes om elsäkerhet. Detta ger indikationer på att denna grupp skulle kunna ha svårt 
att respondera på undervisningens upplägg i detta område. 

Resultaten tyder på att elevernas kunskap och medvetenhet har vissa områden inom 
elsäkerhet som är betydligt svagare än andra. Eleverna har bättre medvetenhet vad gäl-
ler faror vid tågledningar, användandet av elektrisk utrustning i badrum och hantering 
av brödrostar. Områden som kan utvecklas är riskerna med elskåp samt olika typer av 
uttag och deras hantering. Speciellt fokus bör ligga vid att anpassa undervisningen till 
gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara. 

Energianvändning och energikällor 
I det andra delmomentet handlar energiundervisningen om energianvändning och ener-
gikällor. Målet är att eleverna ska utveckla kunskap och medvetenhet om bland annat 
olika sätt att spara energi, skillnader mellan fossila och förnyelsebara energikällor och 
vilka miljö- och klimatkonsekvenser olika energikällor ger upphov till. 

Om eleverna får välja vilken energikälla de vill, väljer de i störst utsträckning de förny-
elsebara källorna vattenkraft, solceller/solfångare och vindkraft och i minst utsträckning 
den fossila icke-förnyelsebara kolkraften. De väljer miljövänliga alternativ i störst ut-
sträckning trots att ett stort antal elever har svarat att de inte vet varför de valt just de 
energikällorna eller har valt att inte svara på frågan varför de valde just de energikäl-
lorna. Detta tyder på att eleverna ändå någonstans förknippar några av de förnyelsebara 
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energikällorna till något som är ”bra” eller positivt även om de inte kan motivera exakt 
varför de tycker detta.  

Att svara att jag valde energikällan för att den är bra, jag vet inte varför jag valde den 
eller att inte svara alls på frågan ger lite information om det bakomliggande underlaget 
för deras beslut. Det kan vara så att det finns en medvetenhet bakom valen men att det 
helt enkelt inte framkommer i elevernas motiveringar. Anledningen till att det inte 
framkommer kan vara att de inte orkar svara, vill svara eller inte kan svara för att sättet 
frågan är ställd på (i enkätform i detta fall) inte passar eleven.  

De elever som dock väljer att motivera sina val gör det i stor utsträckning med moti-
veringen att energikällorna är miljövänliga, en motivering som går i linje med målet för 
energiundervisningen i delmoment två. Förnyelsebara och effektiva på att producera el 
är också exempel på svarsmotiveringar som energiundervisningen syftar till att skapa 
hos eleverna.  

Ett intressant resultat var att vissa eleverna satte energikällor som ansågs effektiva på att 
producera el i motsats till andra begrepp som exempelvis miljövänliga och förnyelse-
bara. Det var vanligare bland dessa elever att ge nyanserade motiveringar av deras val, 
vilket tyder på en hög nivå av kunskap och medvetenhet i frågan.  

Val av energikälla tenderar att vara könsbundet. Gruppen tjej är den som är minst posi-
tiv till icke-förnyelsebara energikällor till skillnad från killar och framförallt gruppen 
annat alternativ/vet ej/vill ej svara som väljer dessa i högre utsträckning. Detta resultat 
överensstämmer med andra undersökningar som har sett kvinnors generellt sett större 
intresse för miljöfrågor (Energimyndigheten, 2019). Resultatet ger anledning att lägga 
större fokus på att förstå hur grupperna kille och annat alternativ/vet ej/vill ej svara re-
sonerar kring sina val och vad som kan få dem mer engagerade i förnyelsebara energial-
ternativ.   

Av de elever som gav åtgärdsförslag för att minska sin energianvändning var förslagen i 
överensstämmande med vad Miljöverkstaden syftar till att lära eleverna. Majoriteten av 
eleverna gav åtgärdsförslag men trots detta var det ändå ett stort antal elever som sam-
mantaget svarade vet inte eller svarade inte alls.  

Avfallshantering 
På frågan om hur eleverna kan minska sitt avfall var olika sätt att minska matsvinnet i 
fokus. Att på olika sätt minimera sin konsumtion av mat genom att ”spara rester och 
inte laga för mycket mat” men också att undvika att köpa onödiga saker tyder på att 
många av eleverna befinner sig högst upp på avfallstrappan i sitt resonemang.  Att åter-
använda, vilket motsvarar ett steg ner i avfallstrappan, var bland de näst vanligaste sva-
ren följt av att återvinna. Ju vanligare svaret var desto högre upp i avfallstrappan hittar 
man det, vilket överensstämmer med kärnan i målet för energiundervisningens tredje 
delmoment.  
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Av de elever som gett förslag tyder majoriteten av förslagen på en kunskap och medve-
tenhet som är överensstämmande med målet för delmomentet. Runt en femtedel av ele-
ver svarade att de inte visste vad de kan göra och ungefär lika många elever valde att 
inte svara alls. Dessa två grupper utgör då två femtedelar av svaren vilket skulle kunna 
indikera att det finns utrymme för förbättringar i undervisningen. Det är dock inte säkert 
att resultatet betyder att grupperna inte vet hur de ska svara på frågorna utan det kan 
finnas andra anledningar till deras brist på svar (för vidare diskussion se nästa avsnitt).  

Övergripande diskussion om kunskap och medvetenhet 
Ett återkommande resultat från enkätundersökningen var att mellan 20-40% av eleverna 
inte svarade eller svarade vet inte på de öppna frågorna. Frågan är hur dessa svar ska 
tolkas. Är det så att dessa elever faktiskt inte vet hur de ska svara och därmed inte har 
den kunskap och medvetenhet som efterfrågas, eller har en del av svaren sitt ursprung i 
något annat?  

Öppna frågor kräver mer ansträngning av respondenten än stängda (Persson, 2016) och 
skulle därmed kunna förklara ett bortfall av svar eller ett bekvämlighetssvar som jag vet 
inte. En annan bidragande faktor till svarsbortfallet skulle kunna vara ett fenomen som 
uppstår för ungdomar i åldern 13-17 år som då går igenom en period i livet där deras 
intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor går ner, för att några år senare gå upp igen. An-
ledningen till att detta fenomen uppstår verkar ännu oklart men Olsson och Gericke 
(2016) föreslår att anpassa undervisningen speciellt till denna elevgrupp. Enligt förfat-
tarna utgår den normativa undervisningstraditionen inom miljöundervisning från en 
faktabaserad undervisning där tanken är att kunskap om vad som är ”rätt” och ”fel” ska 
ge förändring i beteende. Olsson och Gericke (2016) föreslår istället att använda under-
visning som ger eleverna en inblick i motsägelserna i miljöfrågor och hjälpa dem att 
hantera dessa motsägelser och på så sätt ingjuta handlingskraft och därmed beteendeför-
ändringar i eleverna.  

Ojala (2010) har i en studie hittat att barns engagemang i klimatfrågor är relaterat till 
lärares (m.fl.) förmåga att förmedla hopp om framtiden samt glädjen i att engagera sig i 
klimatproblematiken. De skriver vidare att det finns en liten grupp med barn som an-
vänder förnekande och distansering som mekanism för att hantera frågor som handlar 
om klimatproblem. För dessa barn blir det extra viktigt att hitta sätt som de själva kan 
bidra till att förbättra klimatproblematiken samt att se positivt på framtidsutvecklingen 
på området.  

Det finns en möjlighet att elever som inte upplevde undervisningen som speciellt intres-
sant eller som valde att inte svara på enkätfrågorna tillhör just gruppen barn som använ-
der förnekande och distansering som hanteringsmekanism i klimatfrågor. För att hjälpa 
dem skulle förhållningssätten till miljö- och klimatfrågor som Ojala (2010) föreslår 
kunna vara ett utvecklingsområde för Miljöverkstaden att undersöka.   
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Beteendenivån - vilka beteenden har eleverna 
Resultatet tyder på att det finns skillnader i beteende beroende på könstillhörighet. Tje-
jers beteende hade på flest frågor ett överlapp med energiundervisningens mål medan 
gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara beteende aldrig hade ett positivt överlapp. 
Generellt överlappade inte elevernas beteende med målet för undervisningen på mer än 
fyra frågor och då endast för grupperna tjejer och killar.  

Att tjejernas beteende inte överlappar i större utsträckning är intressant speciellt i miljö- 
och klimatfrågor. De väljer i större utsträckning miljövänliga energikällor och är den 
grupp som tänker mest på hur deras handlingar kan skada miljön och klimatet, men trots 
detta omsätts det inte i handling. I termer av Kirkpatricks utvärderingsmodell betyder 
detta att lärande har skett (kunskap och medvetenhet finns) men att det finns någon 
form av hinder i vägen för beteendeförändringar. Potentiella hinder för eleverna att för-
ändra sina beteenden ligger exempelvis i föräldrar som är uppvuxna i en annan tid där 
andra miljö- och klimatvärderingar och därmed andra beteendenormer råder. Att för-
ändra beteenden kan jämföras med den process Illeris (2015) kallar ackommodativt lä-
rande. Invanda hjärnmönster omstruktureras till nya mönster, en process som kräver 
energi och goda skäl för att genomföras. I just motivationsdelen, det vill säga att ha 
goda skäl för att genomgå ackommodativt lärande och på så sätt förändra sitt beteende, 
har föräldrarna en speciellt viktig roll. Det kan helt enkelt vara svårt att förändra ett be-
teende som är norm samtidigt som de människor som står dig närmast inte ger dig den 
uppmuntran du behöver.  

För gruppen annat alternativ/vet ej/vill ej svara, vars beteende i ännu mindre utsträck-
ning överensstämmer med målet för undervisningen, kan faktiskt resultaten på beteen-
denivån spåras ända tillbaka till reaktionsnivån och deras brist av intresse för ämnet. 
Utvärderingsmodellen säger att om reaktionsnivån inte ger bra utslag faller de efterföl-
jande nivåerna (Kirkpatrick, 1998), vilket blir tydligt i resultatet för denna grupps bete-
ende.    

Trots det generellt sätt låga överlapp med målet för energiundervisningen på beteende-
nivån kan det i själva verket vara ännu lägre på grund av influens av social önskvärdhet 
i svaren till beteendefrågorna. Normen idag är att vara miljö- och klimatmedveten och 
den större delen av frågorna har koppling till detta. Genom att svara negativt på frå-
gorna skulle det kunna ingjuta en känsla av att vara normbrytande och därmed göra att 
man svarar för att framstå på ett bättre sätt. Miljö- och klimatmedvetenhet bör kanske 
klassas som en känslig typ av enkätfråga. Enligt Persson (2016) är riskerna med käns-
liga frågor inte bara att effekten av social önskvärdhet blir starkare, även risken med att 
respondenten hoppar över frågan ökar. Detta skulle också kunna vara en delförklaring 
till att en stor del av eleverna inte valt att svara på vissa frågor i enkäten.  
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Metoddiskussion  
Om man utgår från att miljö- och klimatfrågor tillhör kategorin känsliga frågor, är frå-
gan om en kvalitativ intervju hade kunnat kasta mer ljus på den grupp elever som väljer 
att inte svara på frågorna? I intervjusammanhang ökar nämligen tendenserna för social 
önskvärdhet eftersom respondenten då måste tillkännage sitt svar inför en annan person 
(Persson, 2016). Kvalitativa intervjuer öppnar dock upp för mer nyanserade svar och 
kan hjälpa till att beskriva komplexa situationer (Christoffersen & Johannessen, 2015). 
Elever som inte ”orkar” svara på enkäten hade eventuellt kunnat tänka sig att svara i ett 
intervjusammanhang.  

Ett sätt att försöka förstå skillnaderna i kunskap, medvetenhet och beteende mellan olika 
elevgrupper skulle kunna vara att införa ytterligare en dimension till utvärderingskon-
ceptet, som handlar om att undersöka i vilken kontext energiundervisningen fungerar 
och för vem. I realist evaluation, en utvärderingsmodell först beskriven av Pawson och 
Tilley (1997), är det just det som görs. Frågor som är i fokus i denna utvärderingsmodell 
är vad fungerar, för vem fungerar det, i vilka situationer fungerar det och på vilket sätt 
fungerar det. I Kirkpatricks utvärderingsmodell tas exempelvis inte hänsyn till elevers 
olika förutsättningar i en lärandesituation och programteorin tar endast fram hur en 
verksamhet fungerar men den kan inte svara på hur den fungerar för olika personer i den 
verksamheten. Genom att inkorporera utvärderingen med realist evaluation som kon-
cept hade värdefull information om de ”tysta” eleverna som inte väljer att svara kunnat 
insamlas och gett bättre förståelse för varför vissa moment funkar och andra inte.  

När utvärderingen skulle ta sin start var tanken att utnyttja redan gjorda kursutvärde-
ringar för att utvärdera reaktionsnivån. Eftersom det visade sig att dessa utvärderingar 
inte fanns för alla delmoment eller var genomförda på ett otillfredsställande sätt, inkor-
porerades reaktionsfrågor i enkäten. Detta bidrog till att förlänga enkäten som redan var 
relativ omfattande. Detta framgick även från enkäten där några av eleverna skrev att de 
upplevde den som lång (resultat inte visat i denna rapport). Längden på enkäten kan 
påverka svarsfrekvensen i enkät (Christoffersen & Johannessen, 2015; Persson, 2016), 
vilket också kan bidragit till att de öppna frågorna om kunskap och medvetenhet hade 
problem med svarsbortfall.   

Att inte utvärdera reaktionsnivån i anslutning till undervisningstillfället har en uppenbar 
nackdel i form av att det är svårt att för eleverna att komma ihåg deras upplevelser. Re-
aktionsnivån hade varit mer värdefull om den utförts i nära anslutning till respektive 
undervisningstillfälle. Det betyder att reaktionsnivån i denna utvärdering förmodligen 
mest mäter elevernas reaktionsnivå på det senaste undervisningstillfället (delmoment 
tre). Det ger även ett medianvärde för alla lärare som undervisat och det gör det svårt att 
ringa in om det finns lärare som lyckas inspirera och motivera eleverna mer än andra, 
vilket hade varit värdefull information för att utveckla verksamheten.  
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Slutsatser och rekommendationer för framtiden  
Genom att använda en kombination av en teoribaserad utvärderingsmodell (programte-
ori) och en kombinatorisk utvärderingsmodell som är både resultat- och aktörsfokuserad 
(Kirkpatricks utvärderingsmodell) har ett koncept för utvärdering av elevers kunskap, 
medvetenhet och beteende i energifrågor tagits fram. Resultatet från utvärderingen har 
dock visat ett behov av att även kunna utvärdera i vilken kontext energiundervisningen 
fungerar och för vem det fungerar eftersom olika elevgruppers svar varierar. Rekom-
mendationen är att addera konceptet för realist evaluation vid framtida utvärderingar av 
Miljöverkstadens energiundervisning men också att utnyttja kvalitativa forskningsme-
toder för att nå fram till elevgrupper som inte väljer att svara på öppna enkätfrågor.  

Resultatet från utvärderingen tyder på att eleverna är nöjda med lärare och lokaler på 
miljöverkstaden men att det finns utrymme för att inspirera eleverna mer eftersom det 
fanns elevgrupper som inte var intresserade av ämnet energi eller såg någon nytta med 
ämnet. Det kan konkluderas att en stor andel av eleverna har kunskap och medvetenhet 
om elsäkerhet. Inom några områden, som riskerna med elskåp samt olika typer av uttag 
och deras hantering, finns utrymme för förbättring. Elevernas kunskap och medvetenhet 
om energikällor, energianvändning och avfallshantering är god bland de elever som valt 
att svara på frågorna. Mellan 20-40% av eleverna väljer dock att svara vet inte eller sva-
rar inte alls på frågorna. Detta svarsbortfall kräver ytterligare utredning för att säker-
ställa denna elevgrupps verkliga kunskaper och medvetenhet i energifrågor. Utgår man 
från att värsta scenario är att dessa 20-40% av eleverna faktiskt inte vet hur de ska svara 
på frågorna, är rekommendationen att försöka utveckla undervisningen för att inspirera 
och entusiasmera denna elevgrupp mer i energirelaterade frågor.  

Elevernas beteenden i energirelaterade sammanhang överlappar inte med målen för 
energiundervisningen för majoriteten av de testade sammanhangen. En slutsats som kan 
dras är att trots att lärande har skett har detta inte alltid omsatts till nya beteenden. Vad 
som står i vägen för beteendeförändringarna är ett område som kräver ytterligare efter-
forskningar och är ett rekommenderat område för framtida studier.  
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Bilagor 

1. Svarsfrekvens för sant/falskt frågor om elsäkerhet  
Fråga	5	=	Jordade	eluttag	är	säkrare	än	ojordade	eluttag	
Fråga	4	=	Det	finns	inga	risker	med	att	använda	elektriska	apparater	i	badrum	
Fråga	3	=	Jordfelsbrytare	räddar	liv	
Fråga	2	=	Att	peta	upp	en	brödbit	ur	brödrosten	med	en	gaffel	är	en	dålig	idé	
Fråga	1	=	Man	ska	hålla	i	elledningen	och	inte	stickproppen	när	man	drar	ut	en	elkon-
takt	ur	vägguttaget	

 
Tabell 5 Antal svar beroende på könstillhörighet på respektive sant/falskt fråga som behandlar ämnesområdet 
elsäkerhet.   

	 Tjej	
	

	 Fråga	5	 Fråga	4	 Fråga	3	 Fråga	2	 Fråga	1	
Sant	 27	 2	 28	 37	 14	
Falskt		 7	 40	 5	 3	 19	
Vet	inte	 16	 8	 14	 11	 17	
Total	 50	 50	 47	 51	 50	
	 	 	 	 	 	
	 Kille	

	
	 Fråga	5	 Fråga	4	 Fråga	3	 Fråga	2	 Fråga	1	
Sant	 51	 8	 47	 54	 13	
Falskt		 4	 53	 7	 7	 36	
Vet	inte	 13	 9	 15	 10	 19	
Total	 68	 70	 69	 71	 68	
	 Annat	alternativ/vet	ej/vill	ej	svara	

	
	 Fråga	5	 Fråga	4	 Fråga	3	 Fråga	2	 Fråga	1	
Sant	 10	 2	 9	 13	 3	
Falskt		 1	 13	 3	 2	 9	
Vet	inte	 7	 4	 8	 5	 7	
Total	 18	 19	 20	 20	 19	
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2. Utskickad enkät 

 
  

Bakgrund

1.

2.

Årskurs 8

Årskurs 9

Utvärdering av energiundervisning på
Miljöverkstaden
Hej!

Vi på Miljöverkstaden, i samarbete med en lärarstudent på Lunds universitet, håller just nu på att göra en 
utvärdering av vår energiundervisning. Syftet med utvärderingen är ta reda på vad ni elever som har 
deltagit i undervisningen har för upplevelse av lektionerna och vad ni har för uppfattning om och beteende
i energifrågor. Detta gör vi för att hitta sätt att förbättra undervisningen så att vi i framtiden kan leverera 
ännu bättre energilektioner och på så sätt bidra till att skapa en hållbarare framtid. 

Vi har valt att kontakta just dig för att du har deltagit på en eller Iera av Miljöverkstadens energilektioner. 
Energilektionerna består av elsäkerhet i årskurs 1, energianvändning och energikällor årskurs 6 och energi
och avfall i årskurs 8/årskurs 9. Din åsikt är värdefull för oss och vi vore väldigt tacksamma om du vill 
besvara frågorna i denna enkät. Alla svar är helt anonyma. Resultatet av utvärderingen som vi arbetar med
kommer att Onnas tillgängligt hos Miljöverkstaden. 

Kontaktuppgifter till oss som genomför undersökningen Onns i slutet av enkäten. 

Tack för din medverkan, den är betydelsefull!

Vänliga Hälsningar
Miljöverkstaden
*Obligatorisk

Vilken skola går du på? *

Vilken årskurs går du i? *



 

43 

 
  

3.

Tjej

Kille

Annat alternativ

Vet ej/vill ej svara

4.

Vad tycker du om
Miljöverkstadens
energiundervisning?

Följande frågor handlar om vad du tycker om Miljöverkstadens energiundervisning 
som helhet, d.v.s. hur du uppfattat undervisningen om du slår ihop alla de lektioner 
du har deltagit på. 

Vilket kön har du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som. *

Miljöverkstadens energiundervisning består av tre lektioner i tre olika årskurser. Vilka av
lektionerna har du deltagit på? *

Deltagit Inte deltagit Vet inte

Årskurs 1 handlar om elsäkerhet.
Miljöverkstaden kom till er skola och ni Ock
göra praktiska övningar i elsäkerhet.

Årskurs 6 handlar om energianvändning. Ni
undersökte själva olika energikällor på
energiverkstaden.

Årskurs 9 handlar om energi och avfall. Ni
var på studiebesök på Filbornaverket (ett
värmeverk).

Årskurs 1 handlar om elsäkerhet.
Miljöverkstaden kom till er skola och ni Ock
göra praktiska övningar i elsäkerhet.

Årskurs 6 handlar om energianvändning. Ni
undersökte själva olika energikällor på
energiverkstaden.

Årskurs 9 handlar om energi och avfall. Ni
var på studiebesök på Filbornaverket (ett
värmeverk).
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5.

Mycket ointressant

Ganska ointressant

Varken intressant eller ointressant

Ganska intressant

Mycket intressant

6.

Inte alls

Ganska lite

Varken mycket eller lite

Ganska mycket

Väldigt mycket

7.

Inte alls

Ganska lite

Varken mycket eller lite

Ganska mycket

Väldigt mycket

Hur intressant var innehållet i energiundervisningen? *

Har di! intresse för energi ökat genom energiundervisningen? *

Hur stor ny!a tror du a! du kommer ha av innehållet i energiundervisningen? *
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8.

Ja

Nej

Vet inte

9.

10.

11.

Håller inte alls med

1 2 3 4 5

Håller med fullständigt

Har du lä" dig något under Miljöverkstadens energiundervisning som du inte lä" dig någon
annanstans? *

Skriv gärna exempel på vad du har lä" dig på Miljöverkstadens energiundervisning som du
inte lä" dig någon annanstans?. *

Lärarna på Miljöverkstaden har: *

1. Håller inte alls
med

2. 3. 4.
5. Håller med
fullständigt

gett tydliga instruktioner

varit hjälpsamma

skapat god stämning under
lektionen

gett tydliga instruktioner

varit hjälpsamma

skapat god stämning under
lektionen

Utrustning och lokaler som använts i undervisningen har fungerat *
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12.

Din uppfa!ning om elsäkerhet, energi och avfall

13.

Ja

Nej

Vet inte

Vad skulle Miljöverkstaden kunna göra för a! du skulle vara mer nöjd med
energiundervisningen? *

Om man går förbi och ser e! elskåp stå öppet som på bilden, behöver man göra något då?
*
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14.

15.

Vad ska man göra om man ser e! elskåp står öppet? *

Hur skulle du förklara för e! yngre syskon va#ör det är farlig a! leka i närheten av
tågledningar? *
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16.

17.

Ja

Nej

18.

Kryssa i sant, falskt eller vet inte kring följande påståenden. *

Sant Falskt Vet inte

Jordade eluttag är säkrare än ojordade
eluttag

Det Onns inga risker med att använda
elektriska apparater i badrum

Jordfelsbrytare räddar liv

Att peta upp en brödbit ur brödrosten med en
gaffel är en dålig idé

Man ska hålla i elledningen och inte
stickproppen när man drar ut en elkontakt ur
vägguttaget

Jordade eluttag är säkrare än ojordade
eluttag

Det Onns inga risker med att använda
elektriska apparater i badrum

Jordfelsbrytare räddar liv

Att peta upp en brödbit ur brödrosten med en
gaffel är en dålig idé

Man ska hålla i elledningen och inte
stickproppen när man drar ut en elkontakt ur
vägguttaget

Har du hamnat i en situation där du har få! hantera en fara i samband med elektricitet? *

Vad hände i situationen och vad gjorde du för a! hantera faran? *
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19.

Övrigt:

Kolkraft

Kärnkraft

Vattenkraft

Vågkraft

Vindkraft

Solceller/Solfångare

Jordvärme/bergvärme

Värmekraft från sopförbränning

Tidvattenkraft

20.

21.

22.

Kryssa i alla energikällor du kan tänka dig a! använda. *

Va#ör valde du just denna/dessa energikällor? *

Hur skulle du kunna göra för a! minska din energiförbrukning? *

Hur skulle du kunna göra för a! minska di! avfall? *
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Hur brukar du göra?

23. Kryssa i hur mycket du håller med i påståendena. *

1. Håller inte alls
med

2. 3. 4.
5. Håller med
fullständigt

Jag väljer att cykla eller gå, istället
för att åka med ett motordrivet
fordon, när det är möjligt

Jag skänker eller säljer saker som
jag inte använder längre

Jag plockar upp skräp som jag ser
ute i naturen eller på allmänna
platser

Jag tänker på hur mina handlingar
kan skada miljön och klimatet

Jag handlar ofta
begagnade/second hand kläder

Jag slänger plast separat från
annat avfall när jag har möjlighet

Jag släcker lampan när jag går ut
från toaletten

Jag duschar kortare tid än 15 min

Jag kan tänka mig att hyra kläder
istället för att köpa nya kläder

Jag drar ur mobilladdaren ur
vägguttaget när telefonen är
laddad

Jag har ändrat min livsstil för att
minska mitt avfall (t.ex köper
mindre nya saker eller slänger inte
bort lika mycket i soporna)

Jag stänger av vattnet medan jag
tvålar in mig i duschen

Jag väljer att cykla eller gå, istället
för att åka med ett motordrivet
fordon, när det är möjligt

Jag skänker eller säljer saker som
jag inte använder längre

Jag plockar upp skräp som jag ser
ute i naturen eller på allmänna
platser

Jag tänker på hur mina handlingar
kan skada miljön och klimatet

Jag handlar ofta
begagnade/second hand kläder

Jag slänger plast separat från
annat avfall när jag har möjlighet

Jag släcker lampan när jag går ut
från toaletten

Jag duschar kortare tid än 15 min

Jag kan tänka mig att hyra kläder
istället för att köpa nya kläder

Jag drar ur mobilladdaren ur
vägguttaget när telefonen är
laddad

Jag har ändrat min livsstil för att
minska mitt avfall (t.ex köper
mindre nya saker eller slänger inte
bort lika mycket i soporna)

Jag stänger av vattnet medan jag
tvålar in mig i duschen
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