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A B S T R A C T  

This thesis will present the result from one main investigation (step 1) and two follow-up 
studies (step 2 and 3). The main study consists of an interpreting, iterative analysis of state-
ments made by ‘experts’ on contents of education gathered from a questionnaire, which re-
sult in a subject-specific content for physics education on sustainable energy systems (SES) 
presented as a category system. The categories from Step 1 are used as means for analysis in 
step 2 and 3, which involve the study of educational material and one classroom analysis.  

The results show that the content of physics for upper secondary, in order for students to 
reach insight, should comprise certain physical concepts and relations not only in “limited 
contexts” but also in relation to greater contextual connections, in which problematisation 
and insight in solutions for the future is necessary. These parts should have a similar weight 
according to the statements of the experts. This is not to be found in either the typical educa-
tional material (textbooks) or in one studied classroom teaching example. 
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S A M M A N D R A G  

Vad ska fysikämnet på gymnasiet innehålla för att elever ska förstå och bli engagerade i sam-
hällets energifrågor samt inse vad en hållbar energianvändning innebär? Hur presenteras 
energi för gymnasieelever, i läroböcker och i fysikundervisning? Detta har undersökts genom 
en studie bestående av en inledande huvudstudie samt två mindre uppföljningsstudier och 
resultatet presenteras i denna licentiatavhandling.  

Huvudstudien består av en tolkande, iterativ analys av skriftliga uttalanden gjorda av fysiker, 
fysiklärare och energiexperter när de uppmanats att svara på ett antal frågor rörande under-
visningens innehåll. Analysen har resulterat i ett ämnesspecifikt innehåll för fysikundervis-
ning om hållbar energi. Ett innehåll sammanfattat i ett kategorisystem som kan ses som un-
derlag för undervisning. De olika kategorierna som framkommit i huvudstudien har sedan 
använts i två uppföljande studier, dels en innehållsanalys av sex olika läroböcker dels en un-
dersökning av ett fysikklassrum under åtta veckor med undervisning om energi.  

Resultatet från huvudstudien visar att fysikämnets innehåll i gymnasiet med syfte att elever-
na ska nå insikt om hållbar energi bör bestå av grundläggande fysikbegrepp och dess sam-
band som i sin tur exemplifieras inte bara i ”begränsade kontexter” såsom en värmepump 
eller en bilmotor utan även i större sammanhang, exempelvis den egna energianvändningen 
och energiflöden genom samhället och genom naturen. Inom dessa större sammanhang är 
det nödvändigt att en problematisering sker och att diskussioner förs om framtida lösningar. 
Enligt de tillfrågade experterna så ska en jämn fördelning råda mellan fysikaliska begrepp, 
dess samband och ”begränsade kontexter” samt de större sammanhangen, problemen och 
lösningarna.  

En sådan fördelning har dock inte återfunnits i vanliga fysikläroböcker och i den klassrumssi-
tuation som studerats. Dessa uppföljningsstudier visar på en tonvikt på grundläggande fysik-
begrepp, dess samband samt fokus på beräkningskompetens. Detta trots att kursplaner i fy-
sik framhåller vikten av att elever ska erhålla kunskaper och insikter om energifrågor i sam-
hället och energianvändningens påverkan på miljön. 
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1 INLEDNING 

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov (Bruntland, 1987).  

Det är den mest kända definitionen av hållbar utveckling och återfinns i rapporten Our 
common future. Definitionen omfattar fyra perspektiv; ekologisk-, ekonomisk-, social- och 
kulturell hållbar utveckling. Den har kommit att spela en viktig roll bland annat i många län-
ders utarbetande av nya kursplaner för skolan.  

En hållbar energiförsörjning ställer enligt Svenska Naturskyddsföreningen två enkla krav. 
Dels att ”vi begränsar vårt utnyttjande av olika energikällor till nivåer som medger att de ne-
gativa effekterna kan hanteras”, dels att ”vi fördelar användningen på ett sådant sätt att allas 
grundläggande behov tillgodoses” (SNF, 2008).  

Enligt SNF (2008) är den globala energipolitiken ett stort misslyckande på båda dessa punk-
ter. Världen spenderar 10 000 miljarder kronor per år i kostnader för energi, mellan 3 000 
och 4 000 miljarder kronor investeras varje år. Trots detta har mer än 1 600 miljoner männi-
skor inte tillgång till andra energikällor än ved och andra bränslen från platsen där de lever 
medan EU:s befolkning år 2001 (370 miljoner människor) använde 17 % av all världens ener-
gi. Varje år subventioneras kol-, olje- och gasindustrierna med 2 000 miljarder kronor. Om 
istället OECD-länderna under ett år skulle använda samma summa på annat sätt så skulle de 
till exempel räcka till att installera solceller i södra Afrika så att alla människor där skulle få 
tillgång till elektricitet, vilket de inte har idag. Endast två procent av världens energiinvester-
ingar går till förnybar energi, 94 % av Världsbankens investeringar i energiprojekt i u-
länderna går till fossil energi (SNF, 2008). SNF hävdar med kraft att vi i den rika världen 
måste minska vår energianvändning, framför allt vårt beroende av fossila bränslen och att vi 
måste ta ansvar för att driva på omställningen på alla plan, i utveckling, i forskning, i inve-
steringar, i samhällsplanering och inte minst i utbildning. 

Med denna bakgrund är det av vikt att föreslå en kartläggning av den svenska gymnasiesko-
lans fysikundervisning med syftet att finna ett innehåll i fysikundervisningen på gymnasiet 
som i förlängningen utvecklar elevers insikt om hur vi människor ska leva nu och i framtiden 
för en hållbar samhällsutveckling. Fokus i denna avhandling är gymnasieskolans fysikunder-
visning om energi, specifikt undervisning om hållbar energianvändning. I kursplanen för 
Fysik A-kursen står bland annat följande: 

Syftet är även att bidra till elevernas naturvetenskapliga bildning så att de kan delta i samhällsdebatten i 
frågor med anknytning till naturvetenskap. I detta ingår att analysera och ta ställning i frågor som är vikti-
ga för både individen och samhället, som t.ex. energi- och miljöfrågor samt etiska frågor med anknytning 
till fysik, teknik och samhälle (SKOLFS 2000:49, Kursplan Fysik A). 

1.1 VARFÖR GENOMFÖRS DENNA STUDIE? 

Det är lätt att säga att all undervisning ska genomsyras av hållbar utveckling (SOU 2004:104; 
reg.skr. 2003/04:129; 2005/06:126) och att även Fysik A – kursen på gymnasiet ska ha så-
dana inslag. Fysik A – kursen innehåller bland andra områdena energi och värme inom vilka 
det borde vara möjligt att belysa framför allt hållbar energiutveckling. Men det är inte lika 
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lätt att tala om exakt vad Fysik A – kursen ska innehålla för att man på ett lämpligt sätt ska 
ge kursen inslag av hållbar utveckling, det är i alla fall inte tydliggjort i kursplanen.  

Vad  som kan undervisas inom fysikämnet och hur när det gäller energi är undersökt i tidiga-
re forskning (Andersson, 2001; Andersson et al., 2003; Driver, Guesne, & Tiberghien, 1985; 
Driver, Leach, Millar, & Scott, 1996; Duit & Treagust, 1998; Duit, 2007; Gyberg, 2003; Kesi-
dou & Duit, 1993; Kortland, 2002; Solomon, 1992). Denna aktuella studie kan med sitt resul-
tat ge ytterligare ett bidrag till fysikdidaktisk forskning rörande specifikt energiundervisning 
eftersom den påvisar ett ämnesinnehåll som ger insikter om hållbar energiutveckling. Sådant 
ämnesinnehåll återfinns endast till viss del i tidigare forskning gällande fysikundervisning 
men presenteras relativt ingående i undervisningsförslag (Areskoug, 2006; Areskoug & Elias-
son, 2007; SEET, 2008; Connecticut Energy Education, 2008; Science for All Americans, 
2007; Hobson, 2006).  

Problemen med klimatförändringar och även att oljetillgångarna minskar samt orsakar be-
svärliga ”säkerhetskonflikter” har påskyndat behovet av en omställning av energisystem. Det 
har även lett till ett ökat behov av kompetenshöjning, att människor måste förstå konsekven-
serna av energianvändningen vilket i sin tur leder till att skolans undervisning måste innehål-
la energifrågor, framför allt inom fysikämnet. ”If physicists don´t teach energy and society 
(as I will call this field), it´s hard to imagine who will” (Hobson, 2006, s. 294). Detta har 
medfört att mycket undervisningsmaterial tas fram för att ge lärare stöd (Hobson, 2006). Det 
innehåll som tas fram och används i undervisning omfattar bland annat grundläggande fysik 
såsom energiprincipen, begreppet verkningsgrad och olika energikällor men även kopplingar 
till teknik exempelvis funktionen av bränsleceller, värmepump, vinkraftverk och kraftvärme-
verk. Dessutom omfattar innehållet kunskaper om växthuseffekten och klimatförändringar 
samt ekologiska fotspår med mera. Undervisningen om energi för hållbar utveckling omfattar 
olika aspekter och kan sägas kräva ett holistiskt arbetssätt (Hobson, 2006; SEET, 2008; 
Areskoug, 2006; Connecticut Energy Education, 2008).  

Denna studie syftar till att formulera ett ämnesinnehåll byggt på resultatet från en undersök-
ning (benämns steg 1, se kapitel 2) och svaret på rubrikens fråga om varför denna studie 
genomförs är: för att ge ytterligare ett forskningsbidrag till fysikundervisningen på gymnasiet 
genom att finna svar på Vad-frågan som ger elever insikt om hållbara energisystem.  

Ett ytterligare syfte är att studera hur ett sådant ämnesinnehåll behandlas i befintliga läro-
böcker och läromedel samt i ett undervisningsfall. Detta görs i två undersökningar (steg 2 och 
3, se kapitel 2) och relaterar därmed resultatet från det första steget (ett ämnesinnehåll) till 
den rådande praktiken, alltså till fysik A-kursen på gymnasiet.  

1.2 TIDIGARE FORSKNING    

I detta avsnitt görs nedslag i tidigare forskning med avsikten att ge en introduktion till den 
teoretiska bakgrunden som presenteras närmare i kapitel 3 och som utgör en grund för stu-
dien. Utgångspunkter är forskning om undervisning för hållbar utveckling och om hur elever 
kan relatera sina fysikkunskaper till samhällets energifrågor samt huruvida de inser hållbar-
hetsaspekter när det gäller energi. En avgränsning har därför gjorts till att belysa forskning 
om vad undervisning för hållbar utveckling kan kännetecknas av och hur elever lär sig och 
undervisas om energi men även om eventuella hinder som kan finnas för fysikundervisning 
för hållbar energiutveckling. Motiven till utbildning för hållbar utveckling och elevers moti-
vation i undervisningssituationen diskuteras i kapitel 1.2.1 ”Undervisning för hållbar utveck-
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ling”. I kapitel 1.2.2 ”Elevers lärande om energi” redovisas forskning som kartlagt elevers 
uppfattningar om energibegrepp och dessas sammanhang med syftet att utveckla undervis-
ning för ökad förståelse. Hur kursplaner formulerats för att knyta fysikämnet till ”vardagliga 
kunskaper” och hur forskare påtalar ”medborgerliga kunskaper” presenteras också i kapitel 
1.2.2. I kapitel 1.2.3 ”Energi som kunskapsområde” presenteras tre olika sätt att resonera om 
energi inom skolans energiundervisning från Gybergs (2003) studie om energi som kun-
skapsområde. I kapitel 1.2.4 ”Fysikundervisning för hållbar energiutveckling” redovisas in-
nehåll i fysikämnet för undervisning om hållbar energiutveckling med exempel från bland 
annat USA. Utöver själva innehållet berörs även undervisningens utformning vilket ännu mer 
behandlas i kapitel 1.2.5 där kursplaners intentioner och Skolverkets utvärderingar redovisas. 
Kapitlet fokuserar på undervisning av ”mer än bara fysikbegrepp” och presenterar olika ex-
empel från forskningen på hur undervisning inom naturvetenskap har skett med syfte att 
bland annat ge elever helhetsbild och förmåga att problematisera men även med syfte att 
ändra beteenden hos elever eftersom det inom undervisning för hållbar utveckling finns en 
värderande dimension, att undervisningen kan ses som normativ.  Kapitel 1.2.6 presenterar 
hinder mot fysikundervisning för insikt om hållbara energisystem som på olika sätt belysts 
inom forskning. Det handlar om fysiktraditionens kännetecken, hur det akademiska fysik-
ämnet vuxit fram, genusaspekten inom fysiktraditionen samt exempel på dilemman som kan 
uppstå inom undervisningen.  

1.2.1 UNDERVISNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

SOU 2004:104 betonar att i en undervisning för hållbar utveckling bör elevernas motivation 
vara maximal för att resultatet ska bli bra. Den lärande känner meningsfullhet när det blir 
tydligt varför hon eller han behöver ta sig an inlärningen. Denna insikt möjliggör för den lä-
rande att diskutera vad man är tvungen att lära sig och välja hur man ska åstadkomma den 
nya kunskapen. Utredningen fastlägger även att relationen mellan undervisning/lärande och 
hållbar utveckling är komplicerad. De problem som hotar världen idag kan sägas vara orsa-
kade av bland annat att människor i många fall just har varit välutbildade, kreativa och akti-
va. De har agerat, varit handlingskraftiga, men utan hänsyn till varandra och till framtiden 
varför grunden för mänsklighetens existens kan sägas vara hotad. Som exempel kan nämnas 
resursslösande och miljöförstörande konsumtions- och produktionsmönster, ojämlik fördel-
ning av resurser och makt samt utarmning av naturtillgångar. Trots detta är undervisning 
och lärande för ökad handlingskompetens nödvändiga för att finna hållbara lösningar på 
problemen. Vad människor lär sig och hur de omsätter det i handling är avgörande för om en 
hållbar utveckling ska bli möjlig (SOU 2004:104). 

Öhman (2006) beskriver vad som kännetecknar den framväxande traditionen undervisning 
för hållbar utveckling.  I de val vi gör idag ska vi ha ett ansvar för framtida generationer och 
problematiken (att mänskligheten inte idag lever hållbart) ska ses som global och problema-
tiken antas också omfatta i stort sett alla sektorer i samhällets utveckling. Olika värderingar 
står mot varandra, även om vetenskapen kan ge oss en någorlunda entydig bild av miljö- och 
resursproblemen är det ändå upp till varje individ att tolka denna bild och värdera konse-
kvenserna. Det finns alltså en moralisk komponent i undervisningen. På samhällsnivå sam-
ordnas olika uppfattningar och intressen i en demokratisk process. Således finns även en 
politisk komponent i undervisningen. 
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I det didaktiska perspektivet handlar undervisning för hållbar utveckling om olika val som 
görs i undervisningen. Valen formas i mötet mellan det specifika ämnets eller temats innehåll 
och de allmänna didaktiska frågorna - Varför? Vad? och Hur? (Öhman, 2006) 

Varför-frågan berör en moralisk aspekt, gällande utvecklingsmöjligheterna för människor 
på hela globen, gällande kommande generationers livskvalitet, men även övriga levande or-
ganismers välbefinnande samt arters och ekosystems överlevnad och livskraft (Öhman, 
2006).  

Vad-frågan beskriver Öhman (2006) som att hållbar utveckling kan ses som ett integrerat 
perspektiv som läggs på ett redan befintligt ämnesinnehåll i utbildningens alla ämnen. Per-
spektivet hållbar utveckling kan då ses som det urvalsinstrument som hjälper läraren och de 
studerande att välja ett relevant innehåll i undervisningen.  

När det gäller hur-frågan menar Öhman att formerna bestäms av vilket innehåll som be-
handlas och vilka erfarenheter som de studerande har. Om den studerande ska utvecklas till 
en kritisk medborgare så måste den studerande göras till en fullvärdig deltagare i lärande-
processen. Det är viktigt att den studerande får genomleva demokrati i undervisningen. Att 
skapa kunskap innebär att man skapar en relation till omvärlden, varför ett indirekt eller 
direkt möte med omvärlden måste ske. Lärarens roll kan därför ses som vägledaren mellan 
den studerande och omvärlden respektive den kollektivt samlade kunskapen.  

Ingelstam (2004) tydliggör tre dimensioner av kunskap i ”miljökulturen”, som kunskapskul-
tur betraktad. Vardagskunskap, specifik kunskap (naturvetenskaplig kunskap) och kunska-
pen om de globala miljöproblemen. Sjøberg (2000) anser att:  

värnandet om natur och miljö ingår i att delta i en demokrati och goda kunskaper i naturveten-
skapliga ämnen gör det möjligt för eleverna att få ett sådant engagemang (s. 178).  

Handlingskompetens är ett centralt begrepp i en undervisning för hållbar utveckling (Öh-
man, 2006). Det inkluderar både kunskap om utvecklingen och vilja att påverka denna. Un-
dervisning för hållbar utveckling kan följaktligen inte stanna vid att bara ge individen kun-
skaper om tillståndet i världen utan måste även underlätta för individen att känna engage-
mang och vilja att agera för att påverka utvecklingen i en hållbar riktning. Utbildning för 
hållbar utveckling bör enligt SOU 2004:104 syfta till att de lärande erövrar förmåga och vilja 
att verka för en hållbar utveckling lokalt och globalt. 

Komplexa ekonomiska, sociala och miljömässiga samband behöver klarläggas och bli begripliga 
genom utbildning. För att utbildning ska kunna bidra till en hållbar utveckling räcker det dock 
inte med att sambanden klarläggs och förstås. Insikterna behöver förädlas och omvandlas till ett 
handlande som bidrar till en hållbar utveckling (s.59). 

Skolans undervisning för hållbar utveckling i Sverige har sin bakgrund i miljöundervisning. 
Olika miljöundervisningstraditioner kan noteras för årtiondena från 1960-talet och framåt 
(Skolverket, 2002; Sandell, Öhman, & Östman, 2003). Faktabaserad miljöundervisning 
framvuxen under 1960- och 70-talen byggde på en tilltro till vetenskapen som lösning på 
problem, en mer normerande miljöundervisning under 1980-talet utvecklades som en effekt 
av kärnkraftsomröstningen då betoningen lades på värde - och värderingsproblematiken och 
slutligen en undervisning om hållbar utveckling som utvecklas under 1990-talet med fokus 
på konflikter mellan olika mänskliga intressen med de demokratiska processerna i centrum.  

Redan vid den första internationella miljökonferensen 1972 i Stockholm betonades vikten av 
skolundervisningens roll för att mänskligheten skall kunna lösa miljöproblemen. 1975 hölls 
en internationell ”workshop” i Belgrad om specifikt miljöundervisning, dess resultat har se-
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dan sammanställts i en UNESCO-rapport (1977). Bland annat noteras i denna världsom-
spännande rapport att det var sämst ställt med miljöundervisning på gymnasienivån (Hans-
son, 2000).  

År 1977 hölls en ministerkonferens om miljöundervisning i UNESCO's regi då miljöundervis-
ningen gjordes till en internationell angelägenhet och det efterföljande UNESCO-dokumentet 
talade om holism, tvärvetenskap, kretslopp och ekologiska begrepp. Eleverna ska tränas i att 
upptäcka och att lösa problem samt tränas att utveckla ett kritiskt tänkande. De måste få in-
blick i olika kretslopp för att förstå vad som händer i olika system. Betoning måste läggas på 
de ekologiska systemen och miljön ska utnyttjas för att eleverna ska lära av den och om den 
(Hansson, 2000).  

År 1987 hölls en uppföljande konferens i Moskva då bland annat konstaterades att det inte 
hänt så mycket under tio år när det gäller miljöundervisningens utveckling. Brundtlandrap-
porten utkom 1987 varpå arbetet med hållbar utveckling fick spridning. I denna rapport be-
tonas även undervisningens roll för att samhället ska kunna inrikta sig mot hållbar utveck-
ling. Vid konferensen i Rio de Janeiro 1992, som var en uppföljning av Stockholmskonferen-
sen 1972, utgjorde hållbar utveckling ett grundbegrepp och i det dokument som de deltagan-
de staterna signerade, Agenda 21-dokumentet, fastställdes en dagordning för hur målen rö-
rande hållbar utveckling skulle nås. I kapitel 36 i Agenda 21 betonas bland annat utbildning-
ens betydelse och där beskrivs hur ländernas läroplaner ska ses över för att säkerställa en 
uppläggning av mer flerdisciplinär art rörande miljö- och utvecklingsfrågor. Där står att un-
dervisning ska baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, som naturvetenskaplig, 
beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap och att man dessutom ska ta hänsyn 
till estetiska och etiska dimensioner (Agenda 21, 1993). 

Miljöministrarna i EU, Kaukasus, Centralasien och Nordamerika träffades i Kiev 2003 där de 
bland annat diskuterade utbildning för hållbar utveckling vilket resulterade bland annat i 
följande grundläggande principer (UN, 2003). 

1. Utbildning för hållbar utveckling är till sin natur sektorsövergripande. Den omfattar 
ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. Delaktighet och helhetssyn ska 
prägla utbildningen. 

2. Studerande på alla nivåer ska uppmuntras till kritiskt tänkande och reflektion. Det är 
en förutsättning för ett konkret handlande för en hållbar utveckling. 

3. Det övergripande målet för utbildning för hållbar utveckling är att ge medborgarna 
förutsättningar och makt att agera för en bättre miljö. Detta kräver att utbildningen är 
processorienterad och deltagarstyrd. 

1.2.2 ELEVERS LÄRANDE OM ENERGI 

Elevers lärande om energi har studerats genom åren (Andersson, 2001; Driver et al., 1985; 
Duit, 2007; Solomon, 1992). Ofta har forskningen beskrivit hur elever förklarar energibe-
grepp och dess sammanhang. Elevers uppfattningar har kartlagts med syfte att utveckla un-
dervisningen för ökad förståelse (Andersson, 2oo1).  Förklaringar hos elever tenderar att 
präglas av vardagsspråk och därigenom ovetenskapliga beskrivningar (Kesidou & Duit, 1993; 
Solomon, 1992; Wiser & Amin, 2001). Energi är ett område inom fysiken som återfinns till 
stor del inom människors vardag varför det ligger nära till hands att anamma en vardaglig 
förståelse (Solomon, 1992).  Att lära sig naturvetenskapliga förklaringar är extra svårt inom 
områden där elever har djupt rotad förförståelse och dessutom om eleven kan använda sin 
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vardagliga förklaring i samhället utan problem (Schumacher et al., 1993). Forskning pekar på 
svårigheter för elever inom fysikundervisningen att förstå de fysikaliska begreppen och sam-
banden på ett vetenskapligt riktigt sätt. Även om elever lyckas med det så krävs ytterligare 
insikter för att förstå energi inom ramen för hållbar utveckling. Då uppkommer nämligen 
ytterligare ett problem som ofta diskuteras inom NT-didaktisk forskning (NT-didaktik, bety-
der här Naturvetenskapernas och Teknikens didaktik, undervisningens och lärandets teori 
och praktik inom naturvetenskap och teknik (NE, 2007)). Problemet kan beskrivas som ele-
vers svårigheter att överföra sina naturvetenskapliga kunskaper från skolämnen till ”verkliga 
livet”, för att bland annat lösa problem och delta i samhällsdebatter med sakliga argument. 
Lösningar för att avhjälpa elevers svårigheter diskuteras inom NT-didaktisk forskning där 
målsättningen är tydlig.  Exempelvis hos Marton och Mun Ling (2007) som framhåller att:  

We are interested in learning that enables the learners to deal with novel situations in powerful 
ways (s.35).  

Inom science education research, det engelska uttrycket för NT-didaktikforskning, har man 
under de senaste tio åren visat vikten av att ändra fokus från att elever ska lära sig det for-
mella vetenskapliga innehållet till att man inom skolan ska främja en kultur ”of scientific 
literacy” för alla elever, genom att engagera dem i naturvetenskapligt språk och i undersö-
kande arbetssätt (Millar & Osborne, 1998). När man säger att elever ska använda ett under-
sökande arbetssätt så menas att de arbetar enligt en medveten process där det handlar om att 
definiera problem, kritisera experiment, se alternativen, planera undersökningar, undersöka 
hypoteser, debattera med kamrater och andra i sin omvärld och då formulera koherenta och 
underbyggda argument (Blumenfeld et al., 1996; Driver, Newton, & Osborne, 2000).  

Roberts (2007) beskriver Vision І och Vision ΙΙ i vilka han ger mening åt naturvetenskaplig 
undervisning. En polarisering har skett mellan två synsätt, dels att naturvetenskapliga äm-
nen spelar roll i sig själva och dels att situationer ska uppmärksammas i vilka naturvetenskap 
har betydelse och båda dessa synsätt har haft betydelse för innehållet i naturvetenskaplig 
undervisning. Frågan har varit, inom undervisningsforskning, hur man balanserar mellan 
dessa båda. Roberts kallar dem Vision Ι och Vision ΙΙ. Vision Ι lägger vikten vid att man låter 
naturvetenskapens egna produkter och processer vara fokus medan Vision ΙΙ lägger vikten 
vid de situationer i vilka elever ska verka som medborgare. För båda dessa inriktningar po-
ängterar Roberts vikten av ämneskunskaper. Argumenten för Vision ΙΙ är många enligt den 
forskning Roberts refererar, exempelvis att eleverna behöver kunskaper för medborgarskap i 
det teknologiska samhälle vi lever i och innehållet utvecklar elever både intellektuellt och 
moraliskt. Roberts beskriver Vision ΙΙ- inriktningen som att blanda traditionell ämnesinne-
håll med vissa kontexter (sammanhang) och att en person som anammar detta ”uses scienti-
fic knowledge and scientific ways of thinking for individual and social purposes” (Roberts, 
2007, s. 751). Tanken är att man i undervisningen ska ta utgångspunkten i ”socioscientific 
situations” (s. 753), man låter ”situations be an important focus of science classroom discour-
se” (s. 759).  

Roberts (2007) belyser skillnaden i utfall hos elever som undervisats i en anda av Vision Ι 
jämfört med Vision ΙΙ. Den största skillnaden är hur eleven skapar sin begreppsförståelse och 
upplever karaktären hos kontroversiella samhälleliga vetenskapliga frågor och problem. Vi-
sion Ι innebär att eleven utvecklas till en ”vetenskapsman” och ser på frågorna som en sådan. 
Men de kontroversiella frågorna behöver belysas med andra perspektiv såsom ekonomi, este-
tiskt, politiskt, etiskt och socialt. Det är inget som eleven gör av sig själv bara för att hon eller 
han anammat en logisk naturvetenskaplig förklaring. Därför är det viktigt att som inom Vi-
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sion ΙΙ hitta en balans mellan förståelsen för de vetenskapliga begreppen och belysningen av 
dem med andra perspektiv (Roberts, 2007). Roberts belyser även risker med Vision Ι och 
Vision ΙΙ i undervisningen. Vision Ι riskerar att, för att öka motivationen hos eleverna, myck-
et ytligt och godtyckligt beröra teknik, personliga och sociala perspektiv i undervisningen. 
Vision ΙΙ riskerar att hantera vetenskapligheten inom det specifika ämnet bristfälligt.  

I den svenska gymnasieskolans läro- och kursplaner framhävs att eleverna ska lära sig äm-
nesinnehåll för bland annat ett gott medborgarskap i samhället, att eleverna ska kunna delta i 
den offentliga debatten rörande frågor med vetenskaplig innebörd. I fysikämnets kursplaner 
formuleras till exempel att ämnet ska ge argument för ställningstaganden i värdefrågor. Stu-
dierna i fysik kan mycket väl ta sin utgångspunkt i vardagen.  

Särskild uppmärksamhet riktas mot begrepp som kommer till användning i vardagsliv och teknik 
samt vid diskussion av miljö- och resursfrågor  

Skolan ska i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven tillägnar sig kunskap om fysikens idé-
historiska utveckling och hur denna har påverkat människans världsbild och samhällets utveck-
ling, utvecklar sin förmåga att analysera och värdera fysikens roll i samhället, utvecklar sin för-
måga att kvantitativt och kvalitativt beskriva, analysera och tolka fysikaliska fenomen och skeen-
den i vardagen, naturen, samhället och yrkeslivet (SKOLFS 2000:49). 
 

Därmed finns intentioner hos kursplanförfattare att fysikämnet ska bidra till ”medborgerliga 
kunskaper”. En frågeställning som dock lyfts av bland andra Englund (1990) är huruvida de 
traditionella skolämnena däribland fysik, med den vetenskapliga struktur som ämnet har, 
överhuvudtaget är ett användbart redskap i ”medborgarförberedande undervisning”. Eng-
lund ifrågasätter även den dominans som funnits inom forskningen genom dess betoning på 
specifikt inlärningssidan på bekostnad av överväganden om val av innehåll.  Han framhåller 
hur viktigt det är  

att värdera och relativisera kunskapsinnehåll i förhållande till sin historisk-samhälleliga kontext 
och inte bara som uttryck för olika elevuppfattningar (s.23).  

Englund menar att ett skolämne är en social konstruktion och därför finns det en risk i att ta 
själva ämnet (det akademiska ämnet) som utgångspunkt för vad undervisningsinnehållet i 
skolämnet ska vara. Det kan leda till att man bekräftar ett redan etablerat innehåll. Englund 
framhåller att didaktiken har en viktig roll när den kritiskt granskar de processer som pågår 
när kunskapsinnehåll uttolkas eftersom de alltid är led i ”socialisationsprocessers menings-
bärande sammanhang”.  

När det gäller ämnesinnehållet i fysikundervisning om hållbara energisystem skapas det i 
allra högsta grad av samhällets processer.  

Det som sker i denna studie är ingen granskning av hur ett kunskapsinnehåll uttyds, som hos 
bland annat Gyberg (2003) beskrivet här nedan, utan en uttolkning av ett kunskapsinnehåll 
genom att utforska ett specifikt innehåll och använda det för att granska exempel på befint-
ligt kunskapsinnehåll. 

1.2.3 ENERGI SOM KUNSKAPSOMRÅDE 

Gyberg (2003) har i en studie kartlagt energi som kunskapsområde och bland annat funnit 
tre olika kunskapsdiskurser (tolkas här som olika sätt att resonera om energi) som sanktione-
ras av lärare inom skolans energiundervisning. Först och främst ”den vetenskapliga diskur-
sen” som har en stark koppling till vetenskapliga teorier och begrepp, en diskurs som manife-
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sterar ”fakta”. Begreppen och teorierna utgör själva kärnan för energiresonemangen som 
sällan har koppling till elevernas egen verklighet, de behandlas främst vid lärarens föreläs-
ningar och utgångspunkten är läroböckerna. Den mest dominerande diskursen i Gybergs 
undersökning visade sig vara ”tillförseldiskursen” som främst handlade om valet av energi-
källa. Kunskapen inom denna diskurs organiserades i ”fakta” och ”värderingar”, en enligt 
Gyberg idealiserad kunskapssyn i skolpraktiken, se även kapitel 1.2.6. När det gällde ”tillför-
seldiskursen” lät läraren eleverna värdera olika energikällor utifrån olika kriterier isolerade 
från varandra vilket Gyberg menar neutraliserar de värderingar som finns kring energikällor. 
Gyberg finner att även de värderande kunskaperna eftersträvas att inom skolan uttryckas 
som exakta och objektiva och därmed appellerande till den vetenskapliga kunskapssynen. 
När det gäller användandet av energi och dess problematik fann inte Gyberg någon tydlig 
diskurs. Ett perspektiv rörande användandet innebar input och output av energi utan att nå-
gon problematisering görs och utan diskussioner om eventuella beteendeförändringar. Detta 
perspektiv fokuserade på energieffektivitet, att användningen måste omfatta energieffektiva 
produkter. Det fanns dock ett perspektiv som inte kunde hänföras till tillförseldiskursen ef-
tersom det inrymde andra problem och ställde andra frågor. Detta kallade Gyberg ”använd-
ningsdiskursen” vilken därmed sågs som en tredje kunskapsdiskurs inom energi. Inom denna 
fanns en tilltro till individens egna möjligheter att göra medvetna val och påverka sin omgiv-
ning.   

1.2.4 FYSIKUNDERVISNING FÖR HÅLLBAR ENERGIUTVECKLING 

Inom fysikundervisning för hållbar energi återfinns olika benämningar av området såsom 
“undervisning i miljöfysik”, “fysikundervisning för hållbar utveckling”, “hållbar energiunder-
visning” och “energi och samhälle” (SEET, 2008; Connecticut energy education, 2008; Hob-
son, 2006). Alla dessa omfattar dock liknande undervisningsinnehåll. Fysikundervisning 
med fokus på miljö, ofta kallad miljöfysik, består till största delen av området ”energi och 
miljö”. En grundläggande synpunkt är att förståelse för fysikens lagar är av vikt för att 
mänskligheten ska kunna utveckla hållbara lösningar för framtiden.  Det ligger en utmaning i 
att fysiker och ingenjörer samt ekonomer, sociologer med flera ska kunna samarbeta om lös-
ningar (WCPSD, 2006). Miljöfysikundervisningen är mer interdiciplinär jämfört med tradi-
tionell fysikundervisning: 

The science education that can have a relationship with environmental education 
(and sustainable development) is not necessarily that currently practised, but a 
reconstructed form, which incorporates a more mutualistic relationship, could well 
be what is needed (Gough, 2002). 

 

Enligt Hobson (2006) kan undervisning om hållbar energi ske enligt två strategier. Antingen genom-
förs en särskild kurs (ett tema) om bara hållbar energi, eller förs ”energy – and – society” i en tradi-
tionell fysikkurs. Enligt Hobson utgör hållbar energi (energy and society) ett interdisciplinärt fält 
som omfattar fysik, ingenjörsvetenskap, kemi, ekonomi, sociologi, psykologi, politik, etik, religion 
och historia. Hobson (2006) beskriver hur den traditionella fysikkursen kan integrera hållbar energi: 

 
Dont`t save these topics until the end of the course; insert them as soon as students understand the rele-
vant physics, so that they can see the connections between physics and society. Energy – and – society top-
ics can range from a few minutes devoted to photovoltaic cells during a lecture about the photoelectric ef-
fect, to 15 minutes about automobile engine efficiencies during a discussion of the second law of thermody-
namics, to a 50 – minute lecture on global warming following presentation of the electromagnetic spectrum 
(s. 295). 
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När det gäller själva innehållet i fysikundervisningen med fokus på hållbar energianvändning eller 
hållbara energisystem återkommer vissa begrepp, samband och sammanhang. Användarperspektiv 
och tillförselperspektiv (Areskoug & Eliasson, 2007; Gyberg, 2003) tar utgångspunkt i begrepp så-
som energitjänst som beskriver vilken nytta vi har av energin. Frågan om ur vi tillgodoser våra behov 
av energitjänster blir intressant. Att tillförsel ska ske med förnyelsebara energikällor är grundläggan-
de men även insikt vad gäller icke förnybara energikällor och vilka konsekvenser användningen av 
dessa innebär. Det är viktigt att förstå hur tekniken fungerar såsom bränslecell, solcell, värmepump, 
vattenkraft, vindkraft samt att innebörden i bioenergi blir känd (SEET, 2008; Areskoug & Eliasson, 
2007). Innehåll som återkommer i undervisning för hållbar energi är förnybar energi och energief-
fektivisering (WCPSD, 2006; ISES, 2008). ISES, 2008: 
 

The project focuses on environmental education in schools, in particular addressing the topics of Renewa-
ble Energy (RE) and Energy Efficiency (EE). 

 
Hobson (2006): 
 

Many experts consider a combination of renewable resources with energy efficiency and conservation to be 
the key to providing sustainable energy services to a growing and aspiring world population while main-
taining a healthy environment (s. 306). 

 
Exempel på andra sammanhang som berörs inom fysikundervisning för hållbara energisystem är: 
elevens egen energianvändning, energikällor, kolets kretslopp, hur kraftvärmeverket fungerar, kli-
matförändringar, klimatförändringar kopplade till mänsklig aktivitet.  
Andra exempel är: 

• Begreppet energieffektivitet, fysikaliska grundbegrepp men även begrepp såsom exempelvis 
ekologiska fotsteg (Connecticut Energy Education, 2008).  

• Biomassans tillväxt och fotosyntesen, verkningsgrad och energiprincipen, miljöaspekter 
(ekologiska fotsteg, växthuseffekt och klimatförändringar), transportdrivmedel (US DoE, 
2008).  

• Fossila källor, kärnkraft, förnybara källor och effektivisering (som inte är en källa men som 
många gånger fungerar som en sådan). ”Global warming” och minskning av koldioxidutsläpp, 
kärnkraften kopplad till kärnvapen, terrorism, radioaktivt avfall och olyckor relaterade till 
kärnkraften. Förnybara källor (vatten-, vind-, solceller, solvärme, geotermisk, biomassa och 
energilagring) och effektivisering (Hobson, 2006).  

 
Typiska läromedel (textböcker) som innehåller hållbar energi omfattar: 
 

Energy resources, production, transmission, end use, and environmental effects, interspered with chapters 
on the underlying physics (Hobson, 2006, s. 295). 

 
Ett läromedel som utarbetats i USA (NEED, Putting Energy into Education) har som ett moment att 
låta elever använda statistik och historiska data samt forskning och samhälleliga händelser för att 
analysera och själva utveckla trender inom energiområdet. Detta läromedel korrelerar till nationella 
mål i kursplaner gällande elevers insikter i fysik; bland annat ska elever ha kännedom om följande 
påståenden (The NEED project): 
 

The sun is the major source of energy for phenomena on the earth´s surface, such as growth of plants, 
winds, ocean currents, and the water cycle. Technological solutions are temporary and have side effects. 
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Technologies cost, carry risks, and have benefits. Human populations use resources in the environment to 
maintain and improve their existence. The earth does not have infinite resources; increasing human con-
sumption places severe stress on the natural processes that renew some resources, and depletes those re-
sources that cannot be renewed. 
Humans use many natural systems as resources. Natural systems have the capacity to reuse waste but that 
capacity is limited. Natural systems can change to an extent that exceeds the limits of organisms to adapt 
naturally or humans to adapt technologically (s.4). 

  
Space (2007) beskriver ett tillvägagångssätt och ett ämnesinnehåll inom fysikundervisning där han 
använder grundläggande fysikbegrepp för att undervisa om klimatförändringar. Kursinnehållet 
sammanfattas enligt följande: 
 

Thermal physics (February, about two weeks) 
• Thermodynamics and heat flow 
• Thermal expansion of seawater 
• Heat engines and efficiency 

Electromagnetism (March and April, about six weeks) 
• Electric circuits and consumption in home 
• Restive heating and transmission losses 
• Electric motors and generators 

Waves and Light (April and May, about six weeks) 
• Absorption spectra and the greenhouse effect 
• Blackbody radiation and temperature 
• The photoelectric effect and photovoltaic cells 

Nuclear Physics (May and June, about two weeks) 
• Nuclear fission and nuclear power plants 
• Nuclear fusion as a potential energy source (s.45) 

 

Space (2007) poängterar att inom ramen för undervisningen ska olika värderingar belysas, till exem-
pel ska även den skepticism kring klimatförändringar som råder inom forskning klarläggas. Syftet 
med undervisningen är, enligt Space, att eleverna ska uppmuntras att diskutera både fysikaliska pro-
cesser och politiska ställningstagande, men läraren ska framhålla vad de flesta forskare är ense om. 
Space har funnit att ju mer han personligen fördjupade sig inom klimatfrågan ju mer insåg han kopp-
lingen till fysikämnet. Genom att undervisa om klimatfrågan insprängt i undervisningen om de tradi-
tionella fysikbegreppen har Space noterat hur fysikämnet framstått hos eleverna som användbart, 
relevant och intressant, hur eleverna till exempel börjat ställa frågor om diskussioner de hört i sina 
hem, sett på TV och om sådant de läst i tidningarna. Space har funnit dessa elevcentrerade diskus-
sioner värdefulla eftersom de framkallat ett intresse för fysikbegreppen som inte funnits i tidigare 
undervisning. Även Areskoug och Eliasson (2007) framhåller vikten av att eleven kan ta ställning i 
frågor som rör sin personliga livsstil och att eleven har insikt om att värderingar har betydelse för 
vilka beslut man fattar. Det innebär, enligt Areskoug och Eliasson att energiundervisningen lämpli-
gen ska innehålla värderings- och beslutsövningar. 

1.2.5 MER ÄN ”BARA” FYSIKBEGREPP I UNDERVISNING  

När det gäller fysikämnets koppling till ”miljö” och därigenom hållbar utveckling visar forsk-
ning att elever har svårigheter att anknyta fysikämnet till ”miljö” (Hansson, 2000; Engström, 
2008). Hansson menar att fysiken som vetenskap visserligen har sitt ursprung i ett holistiskt 
angreppssätt, men att uppbyggnaden av skolämnet fysik medför att detta angreppssätt går 
förlorat. Eleverna ser ”miljö” som något som har med vårt levnadssätt att göra och de kan 
inte dra paralleller mellan miljöfrågor och naturvetenskapliga frågeställningar, exempelvis 
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fysik. De naturvetenskapliga inslagen ska ge förklaringar av olika processer men samtidigt är 
de naturvetenskapliga ämnena ett hinder för kunskapsbildning inom miljöområdet genom 
att de förklaras alltför fragmenterat och den holistiska kunskapen är svår att utveckla.  

Fysikämnet ska, enligt gymnasiets kursplaner (Fysik A och B), även ge argument för ställ-
ningstaganden i värdefrågor (SKOLFS 2000:49). Studierna i fysik kan ta sin utgångspunkt i 
vardagen. Vikten av att starta i vardagskunskapen betonas för att möjliggöra att fysikkunska-
per kan överföras från skolans fysikkontext till en annan kontext, exempelvis miljökontexten. 
 

Eleven skall kunna föra resonemang kring fysikaliska storheter, begrepp och modeller samt inom 
ramen för dessa modeller genomföra enkla beräkningar, beskriva och analysera några vardagliga 
företeelser och skeenden med hjälp av fysikaliska begrepp och modeller, ha kunskap om elektrisk 
energi och effekt, ha kunskap om värme, temperatur och tryck, ha kännedom om energiprincipen 
och energiomvandlingar, känna till innebörden i begreppet energikvalitet samt kunna använda 
kunskaperna om energi för att diskutera energifrågor i samhället, ha kännedom om några skeen-
den från fysikens historiska utveckling och dess konsekvenser för samhället, kunna diskutera mil-
jöfrågor och etiska frågor med anknytning till fysiken (SKOLFS 2000:49). 

 

Björneloo (2004) betonar naturvetenskapliga grundkunskaper som den viktigaste utgångs-
punkten i undervisningen, för att åstadkomma insikter i och agerande för hållbar utveckling. 
Fysikämnet ger i det sammanhanget viktiga grunder för förståelse av energifrågor. Men SOU 
2004:104 poängterar att det inte räcker med att människor som utbildar sig skaffar kunskap 
om de orsak-verkan-förhållanden som naturvetenskaperna ofta belyser. De lärande behöver 
dessutom lära sig att förstå hur människor handlar i olika livssammanhang – till exempel på 
ett rättvist eller orättvist sätt, på ett jämlikt eller ojämlikt sätt och varför människor inte alltid 
använder de kunskaper som naturvetenskaperna har tagit fram och som gynnar en hållbar 
utveckling.  

Skolverkets utvärderingar av läroplanernas övergripande mål visar bland annat att elever 
använder och ser på naturvetenskapliga begrepp och förklaringar såsom isolerade kunskaps-
bitar, vilket tyder på brister när det gäller överblick och helhetsförståelse. Ett utvecklat tän-
kande kring samband, där orsaker länkas ihop i flera led till en orsakskedja, förekommer en-
dast sparsamt, konstaterar Skolverket. Utvärderingen pekar även på att förmågan att tänka 
kritiskt är svagt utvecklad hos många elever. Elevernas ställningstaganden visar ofta på en 
oförmåga att argumentera för och klargöra motiven för sina ställningstaganden (Skolverket, 
1999; 2004).  

Samhället uppvisar, enligt konstateranden i SOU 2004:104, en hög grad av specialisering och 
arbetsfördelning vilket innebär att verksamheter delas in i avgränsade sektorer. Inom utbild-
ningsområdet avspeglas detta i en indelning i ämnen och discipliner, fysiken är ett exempel. 
Traditioner har därför skapats som styr de verksamma inom utbildningssystemen bort från 
ämnesövergripande och holistiska arbetssätt. Därför är det en väsentlig uppgift att försöka 
utveckla strukturer och undervisningsinnehåll som stödjer det helhetstänkande som är en 
förutsättning för hållbar utveckling, även inom de enskilda ämnena, likaledes inom fysikäm-
net.  

Att undervisa om hållbar utveckling inom fysikämnet innebär följaktligen dels att begrepp 
och samband vidgas till större sammanhang som berör ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekter (dimensioner i hållbar utveckling), dels att eleverna ges insikter om sin egen roll och 
sitt eget handlande för hållbar energiutveckling (sin egen handlingskompetens). Säljö (2000) 
menar att det råder ett viktigt samspel mellan vad människor lär sig i organiserade utbild-
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ningssammanhang och vad de lär sig på annat sätt. I utbildningar av alla slag är det därför 
viktigt att man använder sig av de kunskaper och erfarenheter som de medverkande har för-
värvat på annat håll, eftersom dessa påverkar förståelsen för såväl omvärlden som lärandet i 
utbildningssammanhang. En elevs förklaringar/uppfattningar har formats genom att han 
eller hon tagit dem till sig genom sina erfarenheter, att förklaringar passar in i individens 
värderingar och behov, på så sätt känns de stabila för individen (Schumacher et al., 1993).  

Naturvetenskaplig undervisning har under de senaste tio åren skiftat till en annan infallsvin-
kel som bl.a. innebär att elever ska uppfatta sig som en betydelsefull del av samhället och 
naturen och därigenom bättre förstå och känna engagemang för att påverka sin omgivning. 
Det har lett till att undervisningsstrategierna innehåller undersökande arbetssätt inom sam-
manhang i vilka elever lär sig ett innehåll samtidigt som de förstår i vilka situationer innehål-
let har ett värde (Barab & Luheman, 2003).  

När Nature of science (NOS) och dess innebörd beforskas och diskuteras har bland annat 
metodfrågan (hur-frågan) visat sig vara central (Osborne, Collins, Ratcliffe, Millar, & Dusch, 
2003). Deras resultat visar att det verkar vara ett felaktigt grepp att försöka skapa undervis-
ning där komponenterna i nature of science undervisas separat. Undervisningen bör istället 
utgå ifrån ett set av genomtänkta ”fall” antingen med historiskt fokus eller mer nutida och 
med mer explicita reflektioner och diskussioner om naturvetenskap och dess natur.  

Inom STS- rörelsen (Science – Technology – Society) inom naturvetenskaplig undervisning 
har bland annat framkommit att elever dels lär sig naturvetenskap med ökad motivation och 
med en mer positiv inställning till ämnet, dels att de också lär sig innebörden i de naturve-
tenskapliga begreppen när de kopplas till samhällsfrågor och teknikfrågor (Bennett, Hogarth, 
& Lubben, 2003).  

När kursplaner utvecklas till att involvera hållbar utveckling förändras även undervisningen 
till att innehålla mer av undersökande kontexter genom vilka eleverna visat sig i ökad ut-
sträckning uppskatta både ämnesinnehållet och de situationer som innehållet kan relateras 
till (Barab & Luehmann, 2003).  

Fysikämnet ska, enligt gymnasiets kursplaner (SKOLFS 2000:49), som tidigare nämnts ta sin 
utgångspunkt i vardagen med begrepp som kan relateras till vardagsliv och teknik samt an-
vändas vid diskussion av miljö- och resursfrågor. Det ger utrymme för en kontextbaserad 
undervisning vilket kan innebära att man inom skolans fysikkontext, med tidigare fokus på 
traditionell begreppsundervisning, istället utgår ifrån exempelvis vardagliga situationer och 
problemställningar ur miljökontexten med syfte att eleverna utvecklar naturvetenskapliga 
kunskaper och begrepp med relationer till teknik och samhälle, utan att man först och främst 
fokuserar på begreppen. PLON-projektet (Kortland, 2002), framtaget och implementerat 
inom fysikundervisningen i Nederländerna under 1970- och 80-talen syftade till att skapa en 
läroplan som var kontextbaserat i den meningen att man utgick från elevernas egen verklig-
het. Inom ramen för projektet utvecklades kursplaner och läromedel i vilka man startade i 
tekniska artefakter och naturfenomen för elever i yngre åldrar för att fortsätta med att koppla 
på mer sociala frågor högre upp i åldrarna. Övergripande syfte var att lära elever användbara 
fysikbegrepp och färdigheter för fortsatta studier men även att ge elever fysiken som ett verk-
tyg för genomtänkta beslut som måste tas som samhällsmedborgare men också som individ 
(Kortland, 2002). 

En viktig utgångspunkt i projektet var att förändra befintlig fysikundervisning till att utveck-
las i riktning mot de sju emfaser som Roberts (1982) beskriver. Dessa emfaser representerar 
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var och en olika budskap till elever om naturvetenskapen som svar på deras frågor om varför 
man ska lära sig den. Exempel på emfaser är Structure of science (utveckling av naturveten-
skaplig kunskap), Scientific Skill Development (Naturvetenskap som en process, det naturve-
tenskapliga arbetssättet), Everyday coping (förståelse för funktioner av teknik och naturve-
tenskapliga fenomen), Science, Technology, and Decisions (Naturvetenskap, teknik och be-
slut - naturvetenskapligt/teknik – relaterade till sociala frågor). Roberts belyser bland annat 
när det gäller ”everyday coping” att det är värdefullt med en individuell och kollektiv förståel-
se av vetenskapliga principer för att klara av individuella och kollektiva problem. Det som 
skiljer ”Science, Technology and Decisions” från ”everyday coping” är bland annat ett bud-
skap som särskiljer först naturvetenskap från teknik och sedan särskiljer naturvetenskapli-
ga/tekniska överväganden från mer värdeladdade aspekter som personliga och politiska be-
slut kännetecknas av (Roberts, 1982).   

I PLON-projektet framkom att elever, genom att lära sig fysikbegrepp i en meningsfull kon-
text, har möjligheter att bli mer förtroliga med begreppens betydelse jämfört med traditionell 
undervisning. Kortland (2002) menar dock att en begränsning med detta sätt att lära är svå-
righeten för eleverna att överföra ett fysikaliskt begrepp från en kontext till en annan. Kon-
texter utgjorde, i PLON-projektet, olika praktiska situationer som det fanns behov av att öka 
förståelsen och beslutsförmågan kring hos medborgare, till exempel trafiksäkerhet och ener-
gianvändning samt kostnader och miljökonsekvenser relaterade till dessa. Inom PLON-
projektet togs stor hänsyn till att inte medverka till indoktrinering av elever. Enligt Kortland 
har dock projektet ibland kritiserats för motsatsen. Jämfört med traditionell undervisning 
omfattade PLON-projektet fler praktiska övningar, fler öppna undersökningar, fler redovis-
ningar i vilka eleverna själva tog aktiv roll och mer tid till helklassdiskussioner samt många 
tillfällen där olika elevgrupper parallellt arbetar med skilda saker. Detta tillsammans med att 
fysiken skulle integreras med sociala frågor upplevdes besvärligt för många lärare. Lärarnas 
situation ändrades till mindre andel föreläsning i helklass, mer av lyssnande part och den 
som skulle ge adekvat feedback på elevernas egna redovisningar och genomgångar (Kortland, 
2002). 

Integrering används som ett verktyg i kunskapsbildning när undervisningen ställer holistiska 
krav, krav på att förstå helheter, som inom miljöområdet. Integration genom orsakskedjor 
har belysts av Andersson (1994) som bland annat ger energiflödet på jorden som ett exempel 
(s. 22). I en sådan orsakskedja behöver eleverna ha en hel del ”kunskapsdelar” för att få ihop 
schemat (Andersson, Bach & Zetterqvist, 2002). Å andra sidan behövs det inte en fullständig 
förståelse av samtliga delar för att kunna integrera dem till en önskad helhet. Andersson in-
för begreppet orienteringsmönster och definierar det som:  

En sammansättning av kunskapsdelar till mönster, som hjälper eleven att bättre orientera sig i 
omvärlden än vad renodlade ämnesstrukturer eller olika vardagserfarenheter gör. Ett orienter-
ingsmönster är alltså tänkt som en effektivare kontaktyta mellan individ och omvärld än traditio-
nella ämnesbegrepp och renodlat vardagskunnande. Men de kan inte byggas upp på ett stabilt 
sätt utan en hel del ämneskunnande av olika slag. Också vardagskunskaper behövs (Andersson, 
1994, s.23).   

Det finns enligt Hansson (2000) en kritik mot miljöundervisning för dess fragmentering. 
Hon menar att eleverna inte är medvetna om relationer och kan därför inte se sammanhang. 
Det saknas samband mellan olika nivåer inom tänkandet, och mellan teori och praktik. Tän-
kandet får innehåll och form genom erfarenhet, upplevelser, begrepp och språk och genom 
tänkandet utvecklar eleverna ett kunskapsområde utifrån begränsade delar som är mer eller 
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mindre relaterade. Dessa olika delar är i sin tur påverkade av hur de har behandlats i skola 
och samhälle.  

Hansson (2000) beskriver en didaktisk ansats som utveckling av inriktningen på människa 
och resurser. Ansatsen bygger på att människan ingår i ett sammanhang som bygger på rela-
tioner mellan natur och kultur. Livsmekanismer och kulturutveckling är inflätade i varandra. 
Miljöområdets komplexitet blir gripbar för eleverna om de får se och diskutera sambandet 
mellan natur, kultur och människans roll. Fokus ligger på relationen människa – resurser 
och natur och kultur bestäms utifrån denna fokus. Innehållet ligger mer i relationerna mellan 
än i de ingående enheterna. 

Hansson (2000) har även funnit att elevers kunskapsmässiga relation till miljöorådet utveck-
las och fördjupas om problemaspekten finns med i undervisningssituationen. Andersson 
(1994) lyfter uttrycket problemfokuserad integration och ser det som en väsentlig del av un-
dervisningen i skolan. Människor möter hela tiden problem i sitt liv och varje gång vi möter 
problem menar Andersson att vi sätter samman kunskapsdelar till en helhet, till lösningen. 
Då blandar vi olika slags kunnande till exempel vardagligt och vetenskapligt, kanske vi också 
måste bygga upp kunnande som saknas. I skolan ska elever få möjlighet att möta problem, 
varför vi ställer dem inför problem med grunder i naturvetenskapen och de behöver kunska-
per från ett enskilt ämne, dock från olika områden men de kan även behöva hämta kunskaper 
från olika ämnen, det vill säga att kunnande integreras. Andersson ger exemplet om omvand-
lingsexplosionen av materia och energi som beskriver en allt snabbare omvandling av mate-
ria och energi i gruvor, motorer, panncentraler och jordbruk med mera. När elever ska bear-
beta problem inom ett sådant område krävs en integrering av kunnande om natur, teknik och 
människa. Det krävs en helhet av åtskilliga delar (Andersson, 1994). 

Inquiry-focused och project-based teaching i vilka eleverna tar del av en process med pro-
blematisering och lösningstänkande har efterfrågas i naturvetenskaplig undervisning (Millar 
& Osborne, 1998). Projektbaserad undervisning beskrivs som elevcentrerad, interdisciplinär, 
spänner över tiden, har real - world relevans och engagerar eleverna i undersökande proces-
ser (Blumenfeld et al., 1996; Barab, Hay, Barnett & Keating, 2000).  Den projektbaserade 
undervisningen innebär att eleverna arbetar med autentiska problem genom att ställa frågor 
och de hittar också lösningar som de sedan redogör för och argumenterar för (Blumenfeld et 
al. 1996).  

Young (1993) föreslår att eleverna ska komma i kontakt med komplexa, ostrukturerade frå-
gor, att de får både relevant och irrelevant information, att miljöer ska generera ett engage-
mang hos eleverna att hitta och definiera problem och också lösa problemen. Undervis-
ningsmiljöerna ska involvera elevernas värderingar och åsikter och ge möjlighet till engage-
mang i grupparbeten. 

När det gäller undervisning för hållbar utveckling finns dessutom en värderande dimension, 
undervisningen kan på så sätt ses som normativ. Läraren vill åstadkomma ett visst synsätt 
hos eleverna. De ska bli medvetna om sina egna vanor och hur de påverkar miljön (Gayford, 
1991).  

Enligt Andersson (2001) redogör många elever för olika sätt att ”spara” energi men få poäng-
terar vikten av att använda mindre för solidaritet med andra, särskilt med människor i u-
länder. Gomez -Granell och Cervera- March (1993) har funnit att elevers kännedom är dålig 
och kunskaper ytliga om miljökonsekvenserna av energianvändning och sitt eget vardagliga 
beteende.  
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Marton et al. (1977) menar dock att det krävs tämligen lång tid om utbildning verkligen ska 
leda till en förändrad syn på omvärlden hos elever. Utbildning bör därför, enligt Marton et al. 
koncentreras på det som anses vara av synnerligen stor vikt att läras. Elevernas måste få ägna 
tillräckligt mycket tid åt viktiga begrepp och principer annars blir deras förståelse lidande.  

SOU 2004:104 fokuserar på vad-frågorna inom undervisning för hållbar utveckling – urva-
let av innehåll och menar att det ofta hämtas med inspiration från de internationella över-
enskommelserna. Energi och klimatfrågan är exempel. Utbildningen behöver inom sådana 
områden ge stöd för de lärande att klargöra de orsakssamband som finns men även orsaks-
samband mellan olika områden och vad individen kan göra för att påverka skeenden i en 
hållbar riktning. SOU-utredningen pekar i det fallet på karaktärsdragen i undervisningen, ett 
arbetssätt som kännetecknas av demokrati, ämnesintegrering, täta kontakter med samhället 
och naturen och arbetsformer som behandlar utbildningens process och produkt som viktiga. 
En slutsats är att utbildning för hållbar utveckling bör syfta till att elever erövrar förmåga och 
vilja att verka för en hållbar utveckling lokalt och globalt. Förmåga att agera för hållbar ut-
veckling handlar även om att kunna se helheter och förstå komplexa samband mellan eko-
nomiska, sociala och miljömässiga faktorer.  

Stoll, Fink, & Earl (2003) beskriver strategier som hjälper människor att hantera information 
och att lösa problem; Metakognition, konstruera abstraktioner, lagra information utanför 
kroppen, systemtänkande, problemsökande, ömsesidigt lärande, uppfinningsförmåga, lära 
sig av erfarenhet, ändra sitt beteende. När man lär sig skapas minne genom att ”neurofysio-
logiska ordningar i hjärnan och nervsystemet” förändras (transfer). Erfarenheter, färdighe-
ter, föreställningar och kunskaper lagras och kan aktiveras vid ett senare tillfälle i en ny situa-
tion som inte alls behöver vara en kopia av den situation i vilken lärdomen gjordes. 

SOU 2004:104 diskuterar det kollektiva lärandet och menar därmed det samhälle vi skapar, 
dess innehåll av apparater, byggnader, tekniska system, sociala normer, regler med mera. 
Detta kollektiva lärande, den samlade kunskapen, har visat sig motverka hållbar utveckling. 
Till exempel förbränning av fossila bränslen, ett högt arbetstempo, giftdumpning. Dessa kun-
skaper som kollektivt lärande har bidragit till ser vi som ekonomier, normer och vanor. I 
SOU 2004:104 betonas vikten av att dessa lösningar och dess effekter berörs inom undervis-
ning på ett sådant sätt att de lärande inser effekterna för att finna andra grunder för vanor 
och normer som i sin tur gynnar en hållbar utveckling.  

Det räcker dock inte med att förstå sambanden mellan fenomen som hotar den ekologiska 
balansen för att man som individ verkligen ska ändra beteende och bidra till en hållbar ut-
veckling. Resonemang behöver göras om till mer handfast agerande där individer tar hänsyn 
till vad man vet om orsakssammanhangen. Människors agerande influeras av de normtryck 
som existerar i den sociala gemenskap som de tillhör eller vill tillhöra, de värderingar som 
råder och de sociala roller som människor lever i. Om man dessutom vill att individens bete-
ende verkligen ska ändras måste dennes djupt liggande självuppfattning påverkas (Ziller, 
1973). Ziller talar nämligen om olika psykologiska förändringsskikt som förhåller sig till var-
andra i en hierarki. Dessa förändringsskikt lever människor med och förhållandet mellan 
dessa bestämmer huruvida individen ändrar uppfattning. Det mest djupliggande skiktet ut-
görs av individens självuppfattning – den tar längst tid att förändra. Näst djupaste utgörs av 
de sociala roller som individen använder. Därnäst ligger individens handlingar och beteen-
den, nästa skikt värderingar och mest ytligt ligger de verbala attityderna. För att få till en 
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ändring i individens agerande, enligt Ziller så krävs förändring i de mest djupast liggande 
lagren. Ziller definierar attityd som:   

a self report and a public statement of the person's disposition at point in time to behave in a cer-
tain way (s. 149).  

Värderingar definieras som ett mönster av attityder vilka enligt Ziller anses mer mottagliga 
för förändringar än värderingar. En människas beteende är en reaktion på en situation, där 
situationen fungerar som en stimulus. Beteende uppstår i en händelse, i motsats till attityd 
och värdering som uppkommer som svar på en fråga. Rollen är enligt Ziller något individen 
antar utifrån normer i gruppen. Om man som elev, inom ramen för sin undervisning, ges en 
ansvarfull roll – till exempel ansvaret att bevaka det interna miljöarbetet i skolan eller att 
verka för att individer på skolan inte hamnar utanför gemenskapen – då har man som elev 
lättare att skapa hållningar, värderingar och verbala attityder som går ihop med idéerna bak-
om en hållbar utveckling jämfört med en elev som enbart möter information om miljö och 
gemenskap/mobbing. Att enbart bli undervisad om till exempel konsekvenserna av att agera 
utan ekologiskt ansvar, till exempel om växthuseffekt och klimatförändringar, kan leda till att 
endast de verbala attityderna förändras, men inte alltid till att det egna beteendet förändras. 

1.2.6 ÄR FYSIKTRADITIONEN ETT HINDER FÖR FYSIKUNDERVISNING FÖR INSIKT 
OM HÅLLBARA ENERGISYSTEM? 

När man diskuterar en utveckling av innehållet i fysikundervisningen till att i större ut-
sträckning än i ”traditionell undervisning” fokusera på hållbar utveckling grundade på värde-
ringar bör man beakta den tradition som präglar fysiken som akademiskt ämne. 

Enligt Ingelstam (2004) utgör fysikkulturen förebilden för kunskapskulturen naturveten-
skap. Naturvetenskapen har, enligt Sjøberg (2000), människor själva skapat för att förstå och 
förklara – naturen finns där av sig själv. Sjøberg menar att: 

vetenskapen är en mänsklig aktivitet på gott och ont – och att den används och missbrukas både 
politiskt och ideologiskt. Vissa uppfattar det som negativt, som ett bevis på att bara består av 
tyckanden och fördomar. För andra bevisar det att vetenskapen är en fascinerande del av vår kul-
tur att den inte lever sitt eget liv, isolerad från annan mänsklig verksamhet (s. 267). 

Ett kännetecken hos naturvetenskapen är, enligt Ingelstam, aktörernas stora intresse för na-
turvetenskapens historia. Grundtanken är att det skett en utveckling genom tiderna,  

vetenskapen har hjälpt mänskligheten att gå från okunskap till kunskap, från vidskepelse till ve-
tande, från underkastelse under naturen till avmystifiering och behärskning (s. 74).  

Ingelstam pekar på en typisk syn inom naturvetenskapen, naturvetenskapens seger över ove-
tenskapliga föreställningar. Från Platon och framåt har enligt Ingelstam den eviga frågan 
varit om hur våra sinnesintryck och andra iakttagelser förhåller sig till ”verkligheten”. Aristo-
teles, 384 – 322 f.kr. skapade bland annat en modell för hur vetenskapsmannen kan förklara 
verkligheten, den induktiva – deduktiva metoden. Aristoteles filosofi utgick från att det finns 
en yttre verklighet som är oberoende av människans medvetenhet om den. Allt har sin givna 
form. Loose (2001) menar att enligt Aristoteles var den vetenskapliga kunskapens uppgift att 
förklara objekten i erfarenhetsvärlden. Han fokuserade mycket på orsaken till att något hän-
der. Aristoteles menade att genuin vetenskaplig kunskap är sanningen. Att fokusera på fram-
steg, som naturvetenskapen gör idag, menar Ingelstam (2004) grundas i tankegången inom 
naturvetenskapen att finna ”den generella teorin”, att det finns allmängiltiga begrepp och 
formler som korrekt beskriver fenomen i naturen.  
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Tänkare på 1600-talet hade, enligt McClellan och Dorn (1999), en betydande och anmärk-
ningsvärd attityd till naturen och vetenskapen. Bacon och Descartes menade till exempel att 
människan är naturens mästare, människan har därmed rätt att nyttja alla naturens resurser 
på sina villkor, det är hon som har kontroll och kunskap. Filosoferna menade därför att kun-
skapen om naturen behövs och är nyttig, eftersom den ska användas till mänsklighetens väl-
färd. Enligt Berner (2004) såg den mekanistiska filosofin, som uppstod under 1600-talet, 
naturen som ett ”ting” som Gud satt mannen att styra. Man kan enligt Barbour (2000) se 
beviset för Gud i naturen och att det är vetenskapen som visat oss det. Människans överläg-
senhet betonas i bibeln (Genesis 1:28) men vissa tolkare menar att naturen tillhör Gud och 
att människan bara är satt att vårda och assistera och se till att naturen mår bra. Barbour 
beskriver att man i den klassiska kristendomen såg människan som ”vid sidan om” övriga 
naturen, att hon hade en unik status p.g.a. den garanterade odödligheten av själen och att 
människan dessutom är en rationell och moralisk varelse.  

Fysikkunskapskulturen har, enligt Berner (2004), sitt ursprung i klostren och i de medeltida 
universiteten, världar utan kvinnor, uppbyggda på kvinnoförakt och könsåtskillnad. Fysik-
områdets ”institutionalisering” som började på 1600-talet och omfattade universitet, akade-
mier, forskningslaborationer och ingenjörskontor stängde ute kvinnor. De blev manliga mo-
nokulturer där kvinnor var överflödiga, osynliga och underordnade och vetenskapsmannen 
har i kulturen framställts som hjälte, forskaren som en rationell tänkare. Fysikkulturen be-
skrivs, enligt Berner, som svår att förstå, tuff att leva med, en kultur där aggressivitet och 
självhävdelse premieras, forskningsmässigt svår att kombinera med familjeliv. Fysiken asso-
cieras med krig och militär, med stora och komplexa projekt vilket lett till en manlig genus-
kodning. Mot detta talar dock renässanshovens diskussionssalonger där kvinnan ofta var 
värd, initiativtagare och motor. Men det var innan vetenskapen lyftes ut från sådana miljöer. 

Innan den krävde dyr och specialiserad utrustning, innan naturvetenskapen blev rumsren och 
fann sin prestigestyngda plats vid universiteten. Då lämnades kvinnor utanför (Sjøberg, 2000, 
s.233). 

På 1600- talet uppstod även en experimentell vetenskap vilken låg nära teknikutveckling. 
Kvinnan hade där en roll som organisatör och som assistent (Sjøberg, 2000). På 1700-talet 
fick industrialiseringen sitt genombrott, med start i England. I förändringen från jordbruks-
produktion till produktion i fabriker skapades också en ny mer praktisk vetenskapsutveck-
ling, en forskning om användbar vetenskap exempelvis elektricitet, termodynamik, kinema-
tik, aerodynamik. Enligt McClellan och Dorn (1999) tydliggjordes vetenskapen samtidigt i en 
klassisk riktning – astronomi, mekanik, matematik och optik varpå Bacon sågs som företrä-
dare av den ”andra” vetenskapen – elektricitet, värme, magnetism – utan rötter i antikens 
vetenskap. Bacons vetenskap var ofta kvalitativ och byggde på experiment och instrument-
analyser – mer empirisk än den klassiska vetenskapen. Vetenskapen nyttjades alltmer av 
industrin under 1800-talet – ex. genom telegrafen och elektriskt ljus – universiteten forskade 
visserligen fortfarande inom den fundamentala vetenskapen men inom industrin växte allt 
mer forskning upp, en trend som har fortsatt till våra dagar.  

Enligt Ingelstam (2004) har naturvetenskapen idag, i Sverige en volymmässigt stark ställning 
i forskning och forskningsfinansiering – men inte lika stark ställning inom akademisk 
grundutbildning. Traditionellt har man, enligt Berner (2004), menat att fysikämnet är svårt 
men forskning visar att det självfallet inte är brist på begåvning som håller kvinnor bort från 
fysiken. Ofta bygger fysikundervisningen på pojkars intressen och erfarenheter. Vissa forska-
re poängterar dessutom flickornas egna, aktiva ställningstagande, flickorna väljer att intres-
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sera sig för vetenskapens sociala användning, fysiken har en manlig aura som de inte attrahe-
ras av. Att naturvetenskapen anklagas för att vara maskulin är en kritik som även Sjøberg 
(2000) framför. ”Naturvetenskapen har genom historien utformats av män och präglas av 
detta” (s. 263). Han vill dock betona att vad som värderas som maskulint eller feminint är 
socialt värderat vilket i sin tur förändras över tiden. Detta gäller även för vad som räknas som 
vetenskap och kunskap. Sådant förhandlas och omförhandlas enligt sociala processer. Natur-
vetenskapen kritiseras också för att vara starkt förankrad i västeuropeisk kultur, enligt 
Sjøberg. Föreställningarna om världen varierar mellan olika kulturer.  

De sinnesintryck människor har fått från sitt umgänge med naturen och varandra har på sätt och 
vis hela tiden varit desamma. Ändå har de tolkats på högst olika sätt (s. 297).  

Naturvetenskapens mål är enligt Sjøberg (2000) att förstå och förklara världen. En orsak till 
att förstå är att man inte vill vara hänvisad till myter, traditioner, auktoritet eller gudar. 
Andra anledningar till att ta till sig delar av naturvetenskapen är demokratiska och kulturella. 
Man bör ha en grundläggande kunskap och en förståelse för vad som är giltiga former av ar-
gumentation och dokumentation. Naturvetenskapen både löser och skapar problem vilket 
man som människa måste ha ett kritiskt förhållningssätt till. Sjøberg menar att den veten-
skapliga kulturen är starkt relaterad till ”varje beskrivning av det moderna”, och har dessut-
om ett starkt fäste i demokratins ideal. På det sättet hänger demokrati- och kulturargumen-
ten samman. 

Sjøberg kritiserar också att naturvetenskapen ibland präglas av reduktionism. Han angriper 
då främst fysiker och kemister och menar att de med sin reduktionistiska syn anser att deras 
ämnesområden bildar fundamentet för förståelsen av tillvaron. Sjøberg belyser vidare nytta 
och bildning som viktiga motiveringar till naturvetenskaplig kunskap. Man kan försvara kun-
skapen som ett mål i sig, att förståelse och insikt ger mening i livet. Kunskap kan också vara 
viktig för att kunskap ger makt, herradöme över naturen. Kunskapen används för att bemäst-
ra världen och samhället. 

Gyberg (2003) beskriver, som tidigare nämnts i kapitel 1.2.3, energi som kunskapsområde i 
skolan och visar bland annat på olika fixeringsstrategier, former för hur praktiken hanterar 
och genomför den aktuella aktiviteten. En av flera fixeringsstrategier är enligt Gyberg ska-
pandet av kunskapshierarkier och i det sammanhanget hävdas att fakta är den högst värde-
rade kunskapsformen. Fakta uppfattades inom skolpraktiken enligt Gyberg som något som 
går att skilja från subjektet, som har ett värderingsfritt och pålitligt värde om något fenomen 
i världen. Gyberg menar att energi som kunskapsområde definierades utifrån en dualism,  

å ena sidan rörde sig om uttryck och beskrivningar av värden som räknades till den sanna kun-
skapens sfär, till det som av olika skäl fått status som något oberoende av den som förmedlar ut-
sagan. Å andra sidan rörde det sig om föreställningar som hörde till värderingarnas sfär (s.130).  

Gyberg fann dock att eventuella diskontinuiteter eller motstridigheter i gestaltandet av energi 
som uppträdde inom ”värderingarnas sfär” existerade parallellt med det ”naturvetenskapliga 
idealet” och stärkte denna istället för att hota densamma.  

Tyckandets sfär ställde inga sanningsanspråk och gjorde heller inga anspråk på att vara exakt el-
ler neutral men för att få legitimitet i skolans värld var även denna sfär tvungen att utgå ifrån det 
naturvetenskapliga idealet (s. 130). 

Gyberg fann också ett ”mellanlager” av kunskap i vilket tyckandets sfär kunde kopplas till den 
som han uttrycker hårda kärnan av fakta. Denna kunskap kunde då neutraliseras och passa 
in i naturvetenskapens krav på riktig och sann kunskap. Gyberg fann således att inom energi 
som kunskapsområdet fanns en distinktion mellan sann kunskap (fakta) och tyckande. Den 
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naturvetenskapliga kunskapssynen som Gyberg uttrycker strävar efter exakthet och universa-
litet medan den mer hermeneutiskt orienterade kunskapssynen betonade förståelse och kon-
textualitet. Gyberg visar på att just inom energiområdet i skolan som praktik så möts dessa 
kunskapskulturer. 

Industrialismen utvecklades explosionsartat under 1900-talet i Väst och i Japan, atombom-
bens genombrott har satt avtryck, försvars- och militärforskning utgör stor andel av veten-
skaplig forskning, 20 % av jordens befolkning konsumerar 70 % av jordens tillgångar. Som 
McClellan och Dorn (1999) betonar utgör ”consumerismen” en dominerande livsstil samti-
digt som fokusering sker på behovet av en utveckling till ett hållbart samhälle. Många forska-
re har i detta sammanhang kunnat visa på ödesdigra problem som kommer att drabba 
mänskligheten samtidigt som andra forskare ifrågasatte både fakta och metodik, debatten 
pågår mellan civilisationskritiska ”pessimister” och mer ”positiva” naturvetare som menar att 
vi kan hitta ny teknik och på så sätt lösa många av våra miljöproblem (McClellan & Dorn, 
1999). 

Enligt Ingelstam (2004) präglas miljökulturen som kunskapskultur betraktad av att naturve-
tare och miljövetenskapligt orienterade tekniker förväntas fylla på i kulturen med ny miljö-
kunskap. Det anses även vara från naturvetenskapen som problemformuleringar och forsk-
ningsstrategier utgår. Men Ingelstam betonar dock vikten av vardagskunskapen inom miljö-
kulturen, till stor del inriktad på en utveckling av verkligt eller påstått miljöanpassat beteen-
de. Inom vardagskunskapen kommer ofta handling först, insikten därefter och enligt Ingel-
stam den hårda faktakunskapen sist. Inom miljökulturen finns därmed både den vetenskap-
liga och den vardagliga vilket kan ge konsekvenser för eleverna i skolpraktiken när de ska 
relatera sina fysikkunskaper till miljöfrågor.  

Ingelstam (2004) poängterar även att forskare inom samhällsvetenskaperna och humaniora 
fått ökat utrymme inom miljöforskning. Det hävdas att miljöproblemen, exempelvis de ener-
girelaterade, uppstår genom förhållanden i samhället och att lösningar därför kräver föränd-
ringar av samhällsförhållanden. Speciellt när miljöfrågorna numera övergått till att bli frågor 
om hållbar utveckling har perspektivet ändrat fokus. Men det verkar, enligt Ingelstam, fortfa-
rande vara besvärligt att får naturvetare och samhällsvetare att samarbeta. 

När eleverna ställs inför en uppgift i skolan har uppgiften en hemvist i ett särskilt skolämne. 
Det finns en traditionell ämnestydlighet i skolan och även om de arbetar ämnesövergripande 
kan uppgifter relateras till ett ämne med en tradition som de skolats in i. Detta kan enligt 
Hansson (2000) leda till att fenomen låses till vissa situationer och synsätt.   

Skolverket (2002) belyser svårigheterna med att inom undervisningen integrera sociala, eko-
nomiska och ekologiska faktorer. Visserligen förekommer ämnesövergripande och tematiska 
arbetssätt, men det vanligaste sättet att undervisa om hållbar utveckling är att lärandet orga-
niseras inom ramen för ett ämne. Det verklighetsbaserade lärandet som utbildning för håll-
bar utveckling kräver är otillräckligt och kontakterna med närsamhället är fåtaliga och glesa.  

Styrdokumenten lyfter fram områden som betyder mycket för en hållbar utveckling, till ex-
empel demokrati, värdegrund, internationalisering, etik och miljö (Lpo 94; Lpf 94). När själ-
va begreppet hållbar utveckling behandlas definieras det utifrån den – i och för sig mycket 
viktiga men inte tillräckliga - miljömässiga dimensionen. Ett ämnesövergripande arbetssätt 
behövs vilket inte är fallet i tillräcklig omfattning. Det är nödvändigt att de lärande är med 
om att äga verksamheten, att de förstår varför de arbetar med att lära sig någonting och verk-
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ligen själva vill göra det. Stor uppmärksamhet riktas mot uppnåendemålen, vilket leder till en 
ofta stark och ensidig fokusering på elevresultat istället för att skapa goda miljöer för lärande. 
Delar som handlar om hållbar utveckling riskerar att komma i skymundan (NU 03). 

Skolverkets nationella utvärdering (NU 03) visar att tidigare kursplaner ibland lever kvar i 
skolverksamheten tillsammans med målen i nya kursplaner. Sambandet mellan den kun-
skapsutveckling som sker lokalt i den enskilda skolan och förändringar i de nationella styr-
dokumenten är svagt. Styrdokumenten stödjer dock innehåll för processer och för utbildning 
för hållbar utveckling men skolan har ett brett samhällsuppdrag, allt ska finnas med. Det 
riskerar att bli kontraproduktivt och minska styrdokumentens förmåga att styra för utveck-
ling.  

Istället riskerar till exempel läromedel att i praktiken få en starkare styrkraft än styrdoku-
menten. Läromedlen anger ofta vilket innehåll som ska prioriteras och i vilken ordning olika 
moment ska behandlas. Det lokala tolkningsarbetet kan ersättas av att lärare följer tillgängli-
ga läromedels prioriteringar (Ds 2001:48).  

Att undervisa för hållbar utveckling i skolan kan medföra ett dilemma: å ena sidan ska skolan 
främja en viss samhällsutveckling, nämligen en hållbar, å andra sidan ska skolan verka för fri 
opinionsbildning. Rimligt är dock att de studerande i skolan ges en chans att orientera sig 
bland de olika uppfattningar som figurerar, erhåller kunskaper för att kritiskt kunna värdera 
olika alternativ samt utvecklar en förmåga att kunna agera i dessa frågor. Slutsatsen är att 
eleverna efter genomgången utbildning har förmåga att kritiskt överväga olika alternativ och 
aktivt delta i den demokratiska debatten om samhällets hållbara utveckling (Öhman, 2006). 

Forskningen belyser även en ”konflikt” mellan vad-aspekten och hur-aspekten som kan inne-
bära hinder för undervisningen. I (SOU 2004:104) hävdas bland annat att undervisningens 
och lärandets vad-aspekter betonas starkt vid universitetens institutioner för till exempel 
fysik, matematik, historia, sociologi eller engelska. Lärande om hur-aspekten betonas starka-
re vid institutioner för till exempel pedagogik, ämnesdidaktik, allmän didaktik eller special-
pedagogik. Spänningar mellan företrädare för olika kunskapsbildningar, som betonar vad-
aspekter respektive hur-aspekter i olika grad, kommer till uttryck i svårigheter att förstå och 
uppskatta varandras utgångspunkter. Dessa spänningar som finns inbyggda mellan universi-
tetens discipliner i synen på vad- respektive hur-aspekters betydelse i undervisning och lä-
rande har, enligt SOU-rapporten, överförts till grundskola men framför allt till gymnasiesko-
lan eftersom likartade disciplinära indelningar görs där. Läroplaner och andra föreskrifter för 
de olika skolformerna ställer dock krav på en helhetssyn och på att vad-aspekter respektive 
hur-aspekter kombineras. Även om dessa krav har formulerats uttryckligen i styrdokumenten 
består i många stycken universitetsvärldens perspektiv bland de lärare som verkar i de olika 
skolformerna beroende på deras grundutbildning och ämnesmässiga orientering. 

I kursplaner för fysikämnet betonas vikten av att fysikkunskaperna ska kunna överföras till 
en annan kontext samtidigt som det inom fysikämnet finns ett annat syfte, att bli delaktig i 
fysikkulturen.  

Utbildningen i ämnet fysik syftar till att ge sådana kunskaper och färdigheter som behövs för fort-
satta studier inom naturvetenskap och teknik, men även för studier och verksamhet inom andra 
områden. Syftet är också att eleverna skall uppleva den glädje och intellektuella stimulans som 
ligger i att kunna förstå och förklara fenomen i omvärlden (SKOLFS 2000:49). 
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Redan i grundskolan ska fysikämnet enligt kursplanen syfta till förståelse av människans 
relation till naturen, särskilt sådant som handlar om energiförsörjning. Fysiken ska enligt 
kursplanen förklara naturens mångfald av fenomen med ett begränsat antal begrepp och teo-
rier. Till dessa begrepp hör energi (Skolverket, 2000). När man, enligt Schoultz, Hultman, & 
Lindqvist (2003), ska lära sig fysik i skolan handlar det om att bli delaktig i en naturveten-
skaplig kunskapskultur och ett sätt att tänka och agera, till stor del handlar det om att lära sig 
behärska det naturvetenskapliga språkbruket, att tillägna sig de naturvetenskapliga begrep-
pen, att känna till deras kommunikativa möjligheter och att kunna använda dem i ändamåls-
enliga sammanhang. Schoultz et al. uttrycker det som att ”behärska det naturvetenskapliga 
området till både innehåll och form”. Gyberg (2003) beskriver hur man inom energiunder-
visningen inom skolan upprätthåller det som han benämner kunskapshierarkier (s. 131). Gy-
berg beskriver till exempel hur läraren låter elever identifiera för- och nackdelar med olika 
energikällor vilket är ett sätt att neutralisera de värderingar som förekommer, lärare benäm-
ner sökandet av fakta som ”forska” och ett annat exempel är att elever får begreppslig aukto-
ritet i gruppdiskussioner genom att använda fysikaliska begrepp som ”energiprincip” och 
”verkningsgrad”. Ett ytterligare sätt att inom energiundervisningen upprätthålla faktakun-
skapernas status är enligt Gyberg, att betona den kvantifierade världen, att den numeriska 
exaktheten har hög status. 

Gyberg (2003) beskriver överhuvudtaget fysikgrenen inom energiundervisningen som myck-
et påverkad av den tidigare nämnda ”vetenskapliga diskursen” (s.157) vilket bland annat in-
nebär ett manifesterande av fakta och en stark koppling till vetenskapliga teorier och be-
grepp, det handlar till exempel om energiprincipen, fotosyntes och verkningsgrad. Dessa be-
grepp och andra utgör kärnan i innehållet utifrån vilka övrigt innehåll organiseras. Gyberg 
såg också i sin studie att den vetenskapliga diskursen inom fysiken var något som kom ”ovan-
ifrån”, från lärare och lärobok och var inget som elever själva diskuterade. Vilket i sin tur gav 
denna del av kunskapsområdet högst status, vissa lärare betonade vikten av just sådana 
grundkunskaper och att de krävs för elever ska kunna gå vidare. Gyberg såg också i sin studie 
att fysikgrenen till skillnad från biologigrenen saknade sammankoppling med miljödiskus-
sioner. När man pratade om växthuseffekt inom biologi så pratade man även om etiska över-
väganden kring vad som borde göras åt det globala problemet, så var inte fallet inom fysiken. 

Enligt Ingelstam (2004) innebär en miljövänlig vardagskunskap att människan tar till sig en 
livsstil, bl.a. en etisk värdering, som leder till ökad medvetenhet – ökad insikt men som inte 
nödvändigtvis behöver vara naturvetenskapligt ”riktig”. Inom skolans fysikämne kan detta 
skapa ett dilemma eftersom undervisningen, enligt Andersson et al. (2003), ska försöka strä-
va efter att göra eleverna uppmärksamma på att det finns vardagliga och naturvetenskapliga 
förklaringar av olika fenomen men att på lektionen i fysik ”är det naturvetenskapen som gäll-
er”(s. 4). Visserligen är målet med naturvetenskaplig undervisning att vägleda elever till ve-
tenskapliga kunskaper men när det gäller frågeställningar om miljö och hållbar utveckling 
finns inte alltid de bevisade vetenskapliga förklaringarna idag, t.ex. huruvida mobilstrålning 
är skadligt för människan eller inte. Andersson m.fl. (2003) menar samtidigt att: 

undervisningen skall naturligtvis klargöra vetenskapens nuvarande ståndpunkter och förhålla sig kritisk till 
ogiltiga argument. Men vetenskapligt icke acceptabla uppfattningar kan vara en del av en värdegrund som 
har stor betydelse för individen (s.13). 
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2 STUDIENS SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR  

Denna studie har som beskrevs i kapitel 1.1 intentionen att lämna ytterligare ett forsknings-
bidrag till undervisning i fysik för hållbar utveckling. Det innebär att hitta ett innehåll i fysik-
ämnet som inte bara handlar om det traditionellt vetenskapliga utan en beredskap för ett 
ansvarstagande förhållningssätt i den samhälleliga debatten kring energi och energianvänd-
ning. Vad bör känneteckna ett sådant ämnesinnehåll?  

Gyberg (2003) har med sin undersökning rörande kunskapsområdet energi inom ämnes-
övergripande undervisningen på gymnasiet givit exempel på innehåll. Denna studie tangerar 
Gybergs undersökning med förhoppningen att ge bidrag till att ytterligare utveckla energiun-
dervisningen på gymnasiet. Tangeringspunkter är bland andra energiundervisning inom fy-
sikämnet för naturvetarprogrammets elever, lärarens roll, lärobokens inflytande och själva 
ämnesinnehållet vilket sammantaget kan ses som viktiga delar av ett kunskapsområde. Vad 
som eftersöks i denna aktuella studie och som ska jämföras med resultat från Gyberg (2003) 
och från annan tidigare forskning, kapitel 1.2, är ämnesinnehållet och angreppssätt för fysik 
för hållbar utveckling. I denna studie uppmanas ”experter” utanför den direkta skolpraktiken 
att formulera innehållet i fysik för hållbar energiutveckling. 

Som bakgrund till studien ligger bland annat en pilotstudie som genomfördes med syfte att 
studera elevers förklaringar av begreppet hållbara energisystem. Resultatet visade elevers 
svårigheter att använda sina fysikkunskaper i diskussioner om hållbar energianvändning och 
att eleverna inte kunde tolka innebörden i begreppet energikvalitet eller relatera det till ener-
gieffektivitet (Engström, 2008). Pilotstudien initierade frågeställningen vad fysikämnet bör 
omfatta för att eleverna ska ges möjlighet att relatera fysikbegreppen till ett begrepp som 
hållbara energisystem. Intresset växte därmed för att studera ämnesinnehåll i fysik med fo-
kus på energi, specifikt hållbara energisystem.  

Syftet med studien är att:  

1. Finna ett innehåll, i viss mån kopplat till undervisningens utformning, inom fysikäm-
net på gymnasiet som möjliggör att eleverna ska kunna resonera insiktsfullt om håll-
bara energisystem (jfr instruktion till panelen kapitel 4.2.1) 

2. Kartlägga hur ett sådant innehåll behandlas i läroböcker/ läromedel och i ett under-
visningsexempel 

Studiens forskningsbidrag består i att genom tolkning och kategorisering formulera ett inne-
håll för fysikämnet på gymnasiet som möjliggör att eleverna ska kunna resonera insiktsfullt 
om hållbara energisystem. I studien visas hur underkategorier av det formulerade innehållet 
kan användas i en kvantitativ analys med kvalitativa inslag för att kartlägga hur dagens läro-
medel/läromedel behandlar innehållet. Detta analysverktyg utgör också ett betydande bi-
drag. 

I denna studie undersöks även hur ett sådant innehåll behandlas i ett undervisningsexempel. 
Denna del av studien utgör ett avstamp för vidare studier i en doktorsavhandling som plane-
ras omfatta elevers lärande och deras delaktighet inom fysikämnet när undervisningen pla-
neras för undervisning om hållbar energianvändning. 

I studien redovisas resultat från tre olika undersökningar. Det som förenar dem är dess fokus 
på fysikundervisning i gymnasieskolan men dessutom dess utgångspunkt i den politiska in-
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tentionen att undervisningen ska utvecklas till att involvera hållbar utveckling (SOU 
2004:104). Avgränsningen till fysikämnet, specifikt energiområdet, har i sin tur lett till en 
avgränsning med omfattningen undervisning om hållbara energisystem (HES). Undersök-
ningarna ska resultera i dels ett ämnesinnehåll, dels en kartläggning av ett sådant innehåll i 
befintlig skolpraktik. 

De forskningsfrågor som ställs inom ramen för studien är följande: 

1. Vilket innehåll bör finnas inom fysikundervisningen på gymnasiet för att elever ska 
utveckla insikt om hållbara energisystem? 

2. Hur behandlas sådant innehåll i läroböcker skrivna för Fysik A-kursen?  

3. Hur behandlas sådant innehåll i ett undervisningsexempel från Fysik A, områdena 
energi och värme? 

 

I figur 1, beskrivs hur de olika studierna och avhandlingens ”röda tråd” hänger ihop.  

1. För att en undervisning om HES ska möjliggöras förutsätts att begreppet hållbara 
energisystem definieras och utvecklas inom fysikämnet och att det uttrycks i läro-
böcker och undervisning.  

2. Som första steg har därför en studie genomförts som syftat till att ta fram exempel på 
vad själva innehållet kan vara i en fysikundervisning som syftar till att elever ska er-
hålla insikt i hållbara energisystem. Detta första steg har genomförts som en analys av 
experters uttalanden med ett resultat som sedan ligger till grund för analysen av läro-
böcker och undervisningsexempel.  

3. Kursplanerna i fysik kan ses som en input i undersökningen med dess intentioner att 
ge elever kännedom om fysikaliska begrepp och samband som i sin tur ger förståelse 
för samhällets energiförsörjning och dess framtida utveckling.  

4. I steg 2 och 3 studeras huruvida det framkomna resultatet i steg 1 återfinns i läro-
böcker och i ett undervisningsexempel. 

5. Resultaten från steg 1, 2 och 3 jämförs och speglas mot kursplaner i fysik. 

 

För undersökningen som helhet utkristalliseras därmed två detaljerade syften, dels att utröna 
vilket innehåll som, enligt ”experter”, kan vara lämpligt i fysikundervisningen för HES, dels 
huruvida ett sådant innehåll kan påvisas i ett undervisningsexempel och läroböcker.  

Det framåtblickande syftet är dock att försöka finna implikationer för framtida undervis-
ningsdesign som möjligen kan öka elevernas insikter och engagemang i hållbar energiutveck-
ling inom ramen för fysikämnet.  
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Figur 1. Studiens struktur. Inledningsvis sker en definition av HES (1) som ingår i rastret 
över studien, första steget i studien är ”experternas” synpunkter som ger innehållet (2), 
därefter analyseras läroböcker och ett undervisningsexempel (4). Slutligen diskuteras re-
sultatet (5) där bland annat en spegling görs i fysikämnets kursplaner (3). Resultatet som 
dels består av innehållet från steg 1 dels resultatet från steg 2 och 3 kan ligga som grund för 
en framtida utveckling av kursplaner i fysik (3). 
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3 STUDIENS TEORETISKA BAKGRUND 

Studien består således av tre olika undersökningar. Den första undersökningen (steg 1) resul-
terar i ett undervisningsinnehåll som förväntas ge elever ökade förutsättningar att använda 
sina fysikkunskaper inom energiområdet i sammanhang utanför skolan, vilket påtalas i kurs-
planen (SKOLFS 2000:49). Kunskaperna avser även att ge elever ökad insikt i begreppet 
hållbar utveckling, specifikt hållbara energisystem (SOU 2000:104).  Fysikundervisning för 
hållbar utveckling ska ha ett innehåll som både ger eleverna naturvetenskapliga kunskaper 
och samtidigt ger dem något mer. Ett innehåll som balanserar mellan att:  

preparing students for, on the one hand, further education and/or future employment and, one 
the other hand, coping with their (future) life roles as a consumer and citizen in a technologically 
developing, democratic society (Kortland, 2002, s. 1).  

I den teoretiska bakgrunden för studien behandlas dels definition av begreppet hållbara 
energisystem och till den relaterade fysikbegrepp och samband, dels vad en fysikundervis-
ning som ger elever ökad insikt i hållbar utveckling kan tänkas kännetecknas av. Ett social-
konstruktivistiskt perspektiv på lärande och en undervisning för hållbar utveckling medför en 
undervisning och ett ämnesinnehåll där begrepp sätts i sammanhang och problematiseras. 
Allt detta läggs som ett raster över studien, se figur 2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. En översikt över studien som helhet. 
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I kapitel 3.1 – 3.2 beskrivs de olika delarna som läggs som raster över studien samt hur detta 
görs. Dels definieras begreppet HES, dels beskrivs de begrepp och samband som kan relate-
ras till definitionen samt de sammanhang och de undervisningsstrategier som uttolkas ur 
undervisning för hållbar utveckling. I kapitel 3.3 beskrivs hur ett socialkonstruktivistiskt syn-
sätt på lärande kan sätta spår i undervisningen. Dessutom beskrivs hur HES, det socialkon-
struktivistiska lärandeperspektivet och kännetecken från hållbar utveckling lägg som ett ras-
ter över studien.  

3.1 BEGREPPET HÅLLBARA ENERGISYSTEM (HES) 

Uthålliga energisystem kan, enligt Persson, Persson, Nihlgård, & Bramryd (2003), skapas när 
alla tänkbara energikällor tas tillvara och omvandlingsprocesserna utvecklas på bred front 
och att energin används effektivt. Utvecklingen av förnybara resurser ska prioriteras, likaså 
att med till exempel värmepumpar utnyttja jordens och vattnets värme. Det handlar följaktli-
gen om att effektivisera användningen och använda förnybara resurser. Viktigt är att hushål-
la med energiresurserna. Enligt Areskoug (2006) innebär energihushållning att  

man inte i onödan använder större kvantitet energi och inte heller högre kvalitet på energin än 
vad som behövs (s. 251). 

Från miljöstrategisk synpunkt gäller det, enligt Areskoug, att energiomvandlingar äger rum 
steg för steg och att all energi tas till vara.  

Hållbara energisystem uppfattas i denna studie som ett begrepp som återfinns både inom 
skolans fysik och inom miljö- och energiområdet i samhället. Inom skolans fysikämne förkla-
ras begreppet hållbart energisystem underbyggt av fysikaliska begrepp som vidgas och ut-
vecklas (genom nödvändiga relationer till teknik och samhälle) för att bl.a. eleverna ska kun-
na resonera om hållbart energisystem inom miljökontexten (samhällets miljösammanhang). 
I miljökontexten poängteras ett mer vardagligt, värderande perspektiv samt den globala för-
ståelsen som lika viktiga som den naturvetenskapliga (Ingelstam, 2004).  I studiens steg 1 
efterfrågas ett naturvetenskapligt undervisningsinnehåll och hur innehållet kan behandlas 
inom fysikundervisning men innehållet ska också vara applicerbart i till exempel samhällets 
miljökontext. Studien kan sägas äga rum i en naturvetenskaplig kunskapskultur, med ut-
gångspunkter i hållbar utveckling och i svenska gymnasieskolans intentioner. Det innebär att 
själva begreppet hållbara energisystem ska förklaras till största delen med naturvetenskapli-
ga kunskaper men dessa måste relateras till andra nödvändiga aspekter inom samhället. 

Begreppet hållbart energisystem förklaras med olika formuleringar men vissa grundläggan-
de ställningstaganden förenar.  

All energianvändning skapar miljöproblem. Det kommer vi inte ifrån. För att få ett hållbart ener-
gisystem måste vi effektivisera användningen, sluta tära på ändliga naturresurser och minska be-
lastningen på miljön (SNF, 2007).  

Naturvårdsverket (2006) presenterar En långsiktig strategi för att skapa ett hållbart ener-
gisystem med liten miljöpåverkan vilken de vill sammanfatta i följande tre punkter.  
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• Effektivisera och minska energianvändningen. Det kan ske med hjälp av tekniska lös-
ningar men även genom andra förändringar som minskar behovet av energi i samhäl-
let, t ex beteendeförändringar eller bättre planering och uppföljning. 

• Öka andelen förnybar energi av den energi som används. Ett långsiktigt hållbart 
energisystem måste till största delen vara baserat på förnybara energikällor.  

• Använda renare teknik (förbättrad förbränningsteknik, renare bränslen, reningstek-
nik).  

Punkterna kan ses som vägar att nå målet ett hållbart energisystem och exempel på hur inne-
börden i begreppet hållbart energisystem kan förklaras. En energiförsörjning som möjliggör 
för kommande generationer att tillfredsställa sina behov, enligt Bruntland (1987), måste byg-
ga på förnybara energikällor men det kräver också att nuvarande generation utvecklar renare 
och effektivare teknik samt styr över till minskad energianvändningen och en rättvis fördel-
ning globalt sett. På så sätt omfattar begreppet HES fysikaliska begrepp med kopplingar till 
teknik och samhälle. Dessa tre punkter, beskrivna ovan, har valts ut som definition av be-
greppet hållbart energisystem inom denna aktuella studie. 

Definitionen av hållbart energisystem (HES) omfattar att ”Effektivisera och minska energi-
användningen” (Naturvårdsverket, 2006). Effektivare energianvändning innebär, enligt 
Energimyndigheten (2007), att man dels använder teknik som kräver mindre energi (energi-
besparing), dels använder energin effektivare (energieffektivisering) d.v.s. att öka använd-
ningen av lågkvalitativ energi, till exempel att bara använda ”värmeenergi” för uppvärmning, 
inte elektricitet. På så sätt kan man frigöra elektricitet och annan högkvalitativ energi, som 
kan användas till belysning och andra avancerade processer. Se vidare i kapitel 3.2 om be-
greppet energikvalitet. 

Det framstår som en självklarhet att användningen av kol och olja inte uppfyller kraven på en 
”hållbar” utveckling, det finns en tydlig bild över påverkan på växthuseffekten, skadeverk-
ningar och effekter på folkhälsan. Kraftsamlingen för att finna nya lösningar har tagit ny fart 
genom upptäckten av den globala uppvärmningen av planeten. För att framgångsrikt kunna 
ställa om till förnybara energikällor krävs ett ändrat synsätt i vårt energislösande samhälle 
där diskussionen fokuserats på olja eller kärnkraft. De hållbara källorna är bara tillgängliga 
på lokal nivå och deras kapacitet varierar varför det är av största vikt att kombinera flertal 
källor (Vad gör EU, 2007).  

Generellt bör en undervisning för insikt om hållbara energisystem ge eleverna kännedom om 
att människan bör leva efter fyra livsvillkor (att inte ta ämnen ur jordskorpan i snabbare takt 
än de att de återbildas, att inte använda onaturliga ämnen, att bevara växter och djur och hela 
den biologiska mångfalden, att inte slösa med jordens resurser) (Persson & Persson, 2007; 
Det Naturliga Steget, 2008). 

3.2 BEGREPP, SAMBAND OCH SAMMANHANG SAMT UNDERVISNINGSSTRA-
TEGIER RELATERADE TILL KURSPLANER OCH HES-DEFINITIONEN  

Strategin (definitionen av HES) bygger på grundläggande fysikbegrepp och samband som bör 
belysas för att ge de tre punkterna innehåll.  Här nedan beskrivs därför olika begrepp och 
samband inom energi som kan kopplas dels till gymnasieskolans fysikkursplaner, dels till de 
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tre punkterna i Naturvårdsverkets strategi. Därefter, i kapitlet beskrivs aspekter på hur un-
dervisningen kan ske. Tillvägagångssätt inom undervisning ska ta utgångspunkt i kursplanen 
(Fysik A) och influeras av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på lärande samt känneteck-
nen för undervisning för hållbar utveckling, vilket kan innebära begrepp och samband satta i 
sammanhang i vilka problematisering sker för bland annat ökad handlingskompetens hos 
elever. 
 
Begrepp och samband 
Kursplanen för Fysik A betonar att eleverna ska erhålla kunskap om vissa begrepp inom 
energiområdet. Till exempel elektrisk energi, effekt, värme, temperatur, energiprincipen och 
energiomvandlingar och att eleverna ska känna till innebörden i begreppet energikvalitet 
(SKOLFS 2000:49): 
 

Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven: 
utvecklar sin kunskap om centrala fysikaliska begrepp, storheter och grundläggande modeller, ut-
vecklar sin förmåga att tala och skriva om samt reflektera över fysikaliska fenomen, modeller och be-
grepp, utvecklar sin förmåga att föreslå, planera och genomföra experiment för att undersöka olika 
fenomen samt beskriva och tolka vad som händer genom att använda fysikaliska begrepp och model-
ler. 
 
Eleven skall:  
kunna föra resonemang kring fysikaliska storheter, begrepp och modeller samt inom ramen för dessa 
modeller genomföra enkla beräkningar, ha kunskap om elektriska fält, elektrisk spänning och ström 
samt elektrisk energi och effekt, ha kunskap om värme, temperatur och tryck, ha kännedom om ener-
giprincipen och energiomvandlingar, känna till innebörden i begreppet energikvalitet.  

Eleven skall:  
ha fördjupad kunskap om begreppen kraft, massa, arbete, energi och rörelsemängd samt en förmåga 
att använda dessa begrepp, ha kunskap om joniserande strålning, radioaktivt sönderfall, fission och 
fusion 

Albert Einstein uttryckte att allting i universum består av energi och han skildras bland annat 
som den fysiker som försökte visa att energi och massa är samma sak, formeln E=mc² visar 
hur mycket energi som motsvaras av en viss massa. Själva ordet energi kommer från grekis-
kan en (i eller inre) och ergon (kraft), våra energitillgångar kan sägas innehålla en inre kraft 
som vi lärt oss hantera (Energimyndigheten, 2007). Energi betyder egentligen rörelse, eller 
förmåga till rörelse. Alla världens resurser ingår i ett enormt energisystem som drivs av so-
len. Från solens energiomvandling strålar årligen 1 500 miljoner TWh mot jorden samtidigt 
som mänskligheten omsätter 100 000 TWh. Vissa undantag finns dock från regeln att alla 
energiomvandlingskedjor börjar i solen. Uranet finns i det material som en gång jorden bil-
dades av och geotermisk energi, som finns i jordens inre är ett annat exempel på undantag 
(Energimyndigheten, 2007). 

Inom fysikämnet beskrivs vårt universum vara resultatet av en enda stor energiomvandling. 
Den beskrivs som att under de fyra första minuterna efter Big Bang omvandlades obegripliga 
mängder energi till materia i form av stjärnor. Energi anses alltså inom fysiken vara världs-
alltets ursprung.  

All energi kan uträtta arbete. Arbete är den mängd energi som överförs av en kraft vid för-
flyttning. Begreppet effekt är energi per tidsenhet, ju högre effekt en apparat har desto mer 
energi nyttjar den per sekund (Energimyndigheten, 2007).  
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Energiformer definieras enligt Areskoug (2006) som olika varianter som energi uppträder i. 
Till exempel kinetisk energi, potentiell energi, inre energi, strålningsenergi (elektromagnetisk 
strålning, UV, ljus, IR, radio etc.), elektrisk energi, kärnenergi, kemisk energi (energi i bräns-
len, energi i mat, muskelenergi, energi som binds vid fotosyntesen). Areskoug menar dessut-
om att egentligen är potentiell energi och kinetisk energi de enda energiformerna, eftersom 
elektrisk energi kan uttryckas som spänning detsamma som elektronernas potentiella elekt-
riska energi. Inre energi kan uttryckas som partiklars rörelseenergi och partiklarnas potenti-
ella elektriska energi. Kemisk energi är, enligt Areskoug, potentiell elektrisk energi mellan 
atomer och strålningsenergi är potentiell energi i ett elektriskt fält. Kärnenergi kan uttryckas 
som potentiell energi i starka kärnkraftsfält.  

De flesta former av energi är starkt förknippade med rörelse (kinetisk energi). Potentiell 
energi kan förklaras som att den innebär en möjlighet till rörelse, elektrisk energi samt ter-
misk energi kan förklaras som rörelse på molekylnivå. Energiformen potentiell energi (läges-
energi) överförs t.ex. när vi lyfter ett föremål i ett kraftfält (kraftfält kan vara gravitationsfält, 
elektriskt fält och kärnkraftfält). Om man seglar använder man vindens rörelseenergi, tänder 
man en brasa omvandlar man träets kemiska energi till värme, släpps ett föremål mot golvet 
omvandlas lägesenergi till rörelseenergi (Areskoug, 2006).  

Energislag kan man, enligt Areskoug (2006) definiera som ”olika vägar att ordna samhällets 
energiförsörjning från olika naturresurser”, ”olika sätt att utvinna energi ur naturresurser” 
exempelvis solenergi, vindenergi och energi i kol, olja och gas. Förnybara energikällor är 
energikällor som alltid flödar (flödande energikällor) till exempel vind, vatten och sol men 
även biobränslen är förnyelsebart. Energi från icke förnybara energikällor (kol, olja och na-
turgas) måste lagras under mycket lång tid för att vi ska kunna använda den, förnyelsen sker 
extremt långsamt. De kallas därför för lagrade energikällor. Kärnkraft räknas också som en 
icke förnybar energikälla och som en lagrad energikälla. Primär energi, själva energikällan 
till exempel naturgas kan brännas i ett gaskraftverk varpå en omvandling sker till elektricitet. 
Elektriciteten är ett exempel på en energibärare (transporterar energi till annan användare) 
och kallas även sekundär energi. Hett vatten, fjärrvärme, är ett annat exempel på en energi-
bärare och bensin är ett exempel på en bärare av kemisk energi. 

De flesta former av energi kan omvandlas till elektricitet, dock med förluster. I samhället tar 
vi i anspråk mer energi än vad vi använder, en tredjedel av den förbrukade energin kommer 
aldrig till nytta. Det beror på förluster främst i värmekraftverk såsom exempelvis i kärnkraft-
verk men även när elektricitet distribueras i näten och när oljan raffineras.  

Energi kan enligt termodynamikens första huvudsats inte ta slut eller förstöras utan bara 
omvandlas. Däremot kan lagrade energiråvaror ta slut eller bli bristvaror, till exempel oljan 
och naturgasen. Varje gång vi omvandlar en energiform får den sämre kvalitet, till slut om-
vandlas energin till värme ut i universum.  

Man kan uttrycka energikvalitén i begreppet exergi som beskriver hur stor del av energi-
mängden som vi kan få nytta av (nytta av - kan förklaras som omvandlas till mekaniskt arbe-
te eller elektricitet). När man pratar om att vi använder energi är det egentligen exergin som 
vi förbrukar eftersom vi aldrig kan förbruka energi. Energin förbrukas ju inte utan omvandlas 
till en energiform av sämre kvalitet. Energiformer med hög energikvalitet kan användas till 
många olika ändamål medan energiformer med lägre kvalitet är mindre användbara. Man 
kan uttrycka energikvalitén i begreppet exergi som beskriver hur stor del av energimängden 
som vi kan få nytta av (Beckman, Grimvall, Kjöllerström, & Sundström, 2005; Areskoug & 
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Eliasson, 2007). En viktig tolkning av termodynamikens två huvudsatser gör Johansson och 
Rönnblom (2007): 

Ingenting försvinner! Energin kan inte skapas eller förintas och Allting sprider sig! Exergi förin-
tas ständigt och kan inte återskapas (s. 3). 

Ett kärnkraftverk är ett värmekraftverk, principen för ett sådant är detsamma vare sig vattnet 
värms av kärnklyvningar (uranatomkärnor klyvs i en process kallad fission varvid värme fri-
görs som kan få vatten att koka) eller med biobränslen, olja eller på annat sätt.  I ett värme-
kraftverk omvandlas termisk energi till kinetisk energi genom att vatten kokas till vattenånga 
med högt tryck som sätter ett turbinhjul i rotation när ångtrycket kyls efter turbinen – tryck-
skillnaden driver hjulet och termisk energi omvandlas till kinetisk energi. Turbinhjulet snur-
rar och får en generator på samma axel att snurra. När generatorn roterar omvandlas rörel-
seenergin till elektrisk energi. Vattenångan kondenseras och kondensatet leds tillbaka till 
ångpannan eftersom att materia och energi ska tas tillvara igen men ångan måste kylas efter 
turbinen, för att tryckskillnaden ska få turbinen att snurra. Kylningen sker med hjälp av vat-
ten i en värmeväxlare och om detta kylvatten är havsvatten som värms upp till ingen nytta 
innebär omvandlingen till elektricitet stora förluster. Alla omvandlingskedjor slutar nämligen 
i omvandling till värme (Areskoug, 2006; Areskoug & Eliasson, 2007; Energimyndigheten, 
2007; Beckman et al., 2005).  

Om man följer en energimängd på 100 Joule från ångpannan i ett värmekraftverk genom 
turbinen brukar man säga att verkningsgraden är 30 % vilket innebär att den kinetiska ener-
gin blir 30 Joule (det som blir elektricitet)och spillvärmen 70 Joule. Den del av ångans energi 
som går att omvandla till kinetisk energi är det som kallas exergi. Kinetisk energi har högsta 
möjliga energikvalitet eftersom den helt och hållet går att omvandla till andra former. Därför 
kan man också definiera begreppet exergi som den andel högkvalitetsenergi som ingår i en 
viss energimängd. Den s.k. carnotverkningsgraden anger hur mycket kinetisk energi man 
maximalt kan få ut av en viss energimängd, vilket är samma som hur mycket exergi som ryms 
i en viss energimängd. Exempelvis har elektrisk energi exergivärdet 100 %, dvs. teoretiskt 
kan man få 1 kilowattimme el att utföra ett arbete på 1 kWh.  

Naturskyddsföreningen (2007) exemplifierar med följande: 

'Att använda el till att värma hus är som att skära smör med motorsåg' har den amerikanske fysi-
kern och författaren Amory Lovins sagt. Vad han menar är att vi använder ett stort antal kWh 
100-ig energi till att skapa lika många kWh av 3 % -ig energi. Man slösar bort över 95 % av exer-
gin! 

I Sverige använder vi cirka 400 TWh energi, egentligen ca 625 TWh (år 2006) men skillna-
den utgörs av förluster (varav 126 TWh i kärnkraftsproduktionen).  

Användningen uppdelad på energibärare (år 2006): 

Drygt en tredjedel av 400 TWh används som elektricitet, från främst vattenkraft och kärn-
kraft. En tredjedel är oljebaserad energi exempelvis olja, bensin och diesel, en tredjedel är 
bioenergi som torv och trä samt etanol och fjärrvärme. 

Användningen uppdelad på sektorer och energibärare (år 2006): 

Industrin använder 40 % av cirka 400 TWh, transporter en fjärdedel och bostäder och servi-
ce cirka 35 %. Industrin använder el 35 % och biobränsle 34 %, transporter använder olja 95 
% och bostäder/service använder 50 % el och 29 % fjärrvärme (Energimyndigheten, 2007). 
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Undervisningens struktur 
En ståndpunkt när det gäller energiundervisning är att helt eliminera energi från den ele-
mentära undervisningen och introducera och bygga upp en förståelse matematiskt och på 
basis av begreppet arbete. Det skulle definitivt utestänga majoriteten av eleverna på gymna-
siet från det mesta av ett innehåll rörande energiflöden genom samhället, människans ener-
giomsättning, framtidens energiflöden med flera.  Att hävda en stringent behandling av na-
turvetenskapliga begrepp är ofta inte möjlig och att därför avstå helt innebär att elever får en 
bristande orientering om viktiga aspekter i sin omvärld (Andersson, Bach & Zetterqvist, 
1996; Andersson et al., 2002).  

Detta talar för en annan infallsvinkel när det gäller energiundervisningen. Areskoug (2006) 
diskuterar tre perspektiv utifrån vilka man kan resonera kring energibegreppet, Vardagsper-
spektivet, Naturvetenskapligt perspektiv och Samhällsperspektivet. Enligt Areskoug kan 
pendlandet mellan dessa perspektiv medföra att gymnasieelever fördjupar förståelsen för 
vart och ett av dem. Även Andersson (2001) talar om aspekter av energibegreppet i var-
dagstänkandet, för liv och samhälle samt fortsatt naturvetenskaplig verksamhet och betonar 
vikten av att starta i vardagskunskapen.  

I kursplanen (SKOLFS 2000:49) formuleras att:  

Eleverna ska efter avslutad kurs ha kännedom om bl.a. energiprincipen och energiomvandlingar, 
känna till innebörden i begreppet energikvalitet samt kunna använda kunskaperna om energi för 
att diskutera energifrågor i samhället. 

Det uttrycks även att elever efter avslutad kurs ska ha kännedom om begreppen energibespa-
ring och energieffektivisering samt förnyelsebara och icke förnyelsebara energikällor. Detta 
motiverar ett angreppssätt som förutom kunskap om de naturvetenskapliga grunderna även 
bör innefatta att dessa relateras till vardagskunskaper om energifrågor.  

Energiflödet på jorden, energiflödets historia, människans biologiska energiomsättning och 
huruvida energiflödet på vårt klot är rättvist fördelat eller inte samt energiflödet i framtiden 
är olika frågeställningar och teman som Projekt NORDLAB (2003) skapat för att öka elever-
nas förståelse för jordens energiflöden. Vid svenska nationella utvärderingen (Andersson et 
al., 1996) framkom exempelvis att elever i årskurs 9 inte beskriver energiflödet genom jor-
den/samhället med flertal steg. Relativt stor andel av eleverna länkar solstrålning till växter 
men inga elever nämner kedjan sol – växter - biobränsle. Det är få elever som länkar inkom-
mande solstrålning till vattencykeln och många elever som underskattar den del av männi-
skans energianvändning som utgörs av fossila källor. Många elever talar också mer om hän-
delser och objekt som innehåller energi än de talar om själva energins flöde (Solomon, 1992). 
Enligt Solomon är det många elever som har svårt att förstå energiprincipen kopplad till 
energiomvandlingar och energikvalitetsbegreppet, de ställer sig exempelvis frågan om varför 
en energikris kan existera när energin är oförstörbar. 

The world still has the same amount of energy that it used to, but now it is in different forms to 
what it used to be. We don´t have much chemical energy but more kinetic energy, and we must 
change it back to the forms we need to overcome the crisis (s.146). 

Jordens energiflöde kan beskrivas med ett översiktsmönster. Det görs av Areskoug och Elias-
son (2007) som beskriver solstrålningens flöde i värme, fotosyntes och fotoelektrisk effekt 
vilket till exempel bidrar till att solfångare och solcell tydligt kan skiljas från varandra. Även 
Projekt NORDLAB (2003) beskriver jordens energiflöde i ett grundmönster, i ett system som 



37 ( 127) 

 

 

bland annat beskriver energikedjor. Båda dessa mönster beskriver kärnenergin i ämnen, 
uppvärmning av vatten vilket driver vattnets kretslopp, luftens uppvärmning vilket ger vin-
dar, vilket i sin tur möjliggör energiutvinning samt solstrålning som ger fotosyntesens ut-
veckling. När man vill definiera ett system, oavsett om det är ett ekosystem, ett solsystem 
eller ett ekonomiskt system så måste man definiera tillräckligt många delar så att deras rela-
tioner till varandra får betydelse. Vilken betydelse beror på syftet. Om man till exempel är 
intresserad av energiflödet genom skogen som ekosystem så omfattar det bland annat både 
solens instrålning och förruttnelsen av döda djur (Science for all Americans, 2007). 

Denna aktuella studie har fokus på lärarens undervisning och de begrepp och sammanhang 
som ska tas upp för att eleverna ska nå ökad insikt. Sammanhangen måste därför vara rele-
vanta för eleverna och för hållbar energiutveckling men även relevanta för de begrepp som de 
ska relateras till. Utgångspunkten är att eleverna lär sig genom att relatera det som sägs till 
sina egna erfarenheter, eleverna väljer att lära sig nytt naturvetenskapligt innehåll som lära-
ren lyfter fram om de ser det i sammanhang som de har erfarenhet av och som de bedömer 
som väsentliga (Andersson, 2001; Duit & Tregust, 1998; Linder, 1993; Säljö, 2000).   

Urvalet av innehåll, kan utformas med inspiration från de internationella överenskommel-
serna exempelvis gällande energi- och klimatfrågor. Undervisningen, i fysik, behöver ge stöd 
för de lärande att klarlägga de orsakssamband som finns inom ett område och mellan olika 
områden och vad individen kan göra för att påverka skeenden i en hållbar riktning (SOU 
2004:104). 

3.3 RASTRET ÖVER STUDIEN 

I detta kapitel beskrivs ett teoretiskt ramverk för studien som egentligen beskriver hur rastret 
över studien är sammanflätat. 
 
Studien kan sägas åtminstone till viss del, ha sin hemvist i den tolkande forskningstraditio-
nen (Östman, 2003) med syfte att uttolka ett ämnesinnehåll och kartlägga huruvida en im-
plementering av innehållet har skett. Studiens steg 1 handlar om att tolka uttalanden gjorda 
av människor, att det ur deras erfarenheter och uppfattningar ska växa fram ett ämnesinne-
håll. Ämnesinnehållet omfattar hållbar energi inom fysikämnet. Perspektivet för själva läran-
det, förändringen av kunskap hos individen, är socialkonstruktivistiskt: 

 
• Learning scientific knowledge involves a passage from social to personal planes.  
• The process of learning is conseqent upon individual sense-making by the learner.  
• Learning is mediated by various semiotic resources, the most important of which is lan-

guage.  
• Learning science involves learning the social language of the scientific community, 

which must be introduced to the learner by a teacher or some other knowledable figure 
(Scott, Asoko, & Leach, 2007, s 44) 

 

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på lärande förnekar visserligen inte att det finns något 
lagrat i människans huvud, men framhåller också att kunskapen har sociala aspekter, kun-
skap kan distribueras mellan personer i ett samhälle/grupp eller delas av samhället/gruppen. 
Kunskap är därför något som finns ”mellan” individen och det sociala. Det eleven väljer att 
lära sig (logiska operationer i hjärnan) beror på det specifika naturvetenskapliga innehållet 
och på problemets sammanhang (Duit & Tregust, 1998). Individen får, genom att nya tanke-
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strukturer utvecklas, via självregleringsprocessen (Jerlang et al., 2005), nya verktyg att förstå 
och påverka omgivningen och får då en ökad medvetenhet (Andersson, 2001). Elever behöver 
utveckla meningsfulla relationer med de nya förklaringarna som de får inom fysikundervis-
ningen genom att sätta dem i lämpliga specifika, detaljerade sammanhang. De måste själva 
se nyttan i en eller flera förklaringar. ”Making science education into a functional base from 
which to view the world” (Linder, 1993, s. 298).  

En socialkonstruktivistisk syn på lärande förklaras av Andersson (2001) som: 

att kunnande ses som individuellt konstruerat men socialt medierat. Detta synsätt är inspirerat av 
såväl Piaget och Vygotsky (s.9).  

Vygotsky hävdade att eftersom stor del av naturvetenskapens kunskapsobjekt utgörs av so-
ciala konstruktioner av begrepp och samband kan inte elever på egen hand upptäcka och för-
stå dem. Eleverna måste få dem förklarade och relaterade till en verklighet, Andersson 
(2001) kallar detta ”kulturering” (s.12). En infallsvinkel som Andersson lyfter beträffande 
vardagstänkande och vetenskapligt tänkande är att om vi uppfattar naturvetenskap som en 
mänsklig aktivitet i ett socialt sammanhang uppstår frågor om ansvar för samhället och natu-
ren. Detta kräver enligt Andersson att vi i skolans naturvetenskapliga undervisning måste ta 
vardagligt tänkande i anspråk. Vygotsky (1986) menade att just mötet mellan vardagliga be-
grepp och vetenskapliga begrepp stimulerar elevernas mentala utveckling mot större abstrak-
tionsförmåga och teoretisk insikt vilket i sin tur gagnar insikter om vetenskapliga begrepp 
och samband. 

In working its slow way upward, an everyday concept clears a path for the scientific concept and 
its downward development. It creates a series of structures necessary for the evolution of a con-
cept´s more primitive, elementary aspects, which give it body and vitality. Scientific concepts, in 
turn, supply structures for the upward development of the child´s spontaneous concepts toward 
consciousness and deliberate use. Scientific concepts grow downward through spontaneous con-
cepts; spontaneous concepts grow upward through scientific concepts (s 194). 

 Andersson (2001) hävdar att skolan inte tillvaratar tillfällen med sådana möten i tillräcklig 
omfattning, konsekvensen blir till exempel att eleverna mycket väl kan formeln för fotosynte-
sen men när de ser trädet i skogen så förklarar de likväl att näringen tas från jorden. Det gäll-
er enligt Andersson att eleverna får röra sig fram och tillbaka mellan vardagligt och veten-
skapligt, att de inte bara ska kunna formeln för fotosyntes utan även kunna koppla ortens 
massafabrik eller sågverk till fotosyntes i barr (s.13). Gyberg (2003) beskriver hur elever kan 
röra sig mellan den ”vetenskapliga sfären” och den ”värderande sfären” inom energiunder-
visningen, se vidare kapitel 5.1.2 och 1.2.10. 

Andersson (2001) anser att genom det ovan beskrivna synsättet har lärare och elever en 
gemensam uppgift, nämligen att tillsammans arbeta för att uppnå kursplanernas mål. Un-
dervisningen föreslås bestå av problemlösning, diskussioner med argument och motargu-
ment och tid att reflektera (Andersson, 2001). 

I denna studie aktualiseras den tolkande traditionen och det socialkonstruktivistiska läran-
deperspektivet i analysen av ”experternas” svar samt i de resultat som skrivs fram rörande 
innehållet i fysikundervisningen. Utgångspunkten är att området hållbar energi är en aktuell 
samhällelig angelägenhet vars innehåll bygger på värderingar och vetenskapliga fakta vilket 
präglar undervisningen och ämnesinnehållet. 

Den ram som läggs kring forskningsfrågorna inför analysen är baserad på dels en struktur 
över hur begrepp och samband inom fysik kan undervisas baserat på ett socialkonstruktivis-
tiskt lärandeperspektiv dels ett framtidsscenario byggt på värderingar i samhället (strategin 
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från Naturvårdsverket, 2006). Dessutom relateras till vissa kännetecken inom undervisning 
för hållbar utveckling. Sammantaget kan det beskrivas som att undervisningens fysikaliska 
grundbegrepp sätts in i sammanhang inom vilka problematisering sker med syfte att elever 
förstår (kritiskt reflekterar över) sin egen roll och samhällets framtida lösningar och att dessa 
framtida lösningar är relaterade till den strategi som Naturvårdsverket (2006) presenterade 
rörande en hållbar energiutveckling. Studien inramas i vissa förutsättningar (rastret över 
studien) genom att strategin för hållbar energi anger grunden, lösningarna för framtiden. För 
att förstå strategin krävs att undervisningen omfattar fokus på den egna individens och sam-
hällets problem samt konsekvenser för naturmiljön och för detta relevanta sammanhang.  

Naturligtvis kan man hävda; som man frågar får man svar! Eftersom sammanhang och pro-
blem efterfrågas svarar ”experterna” därefter. Men det intressanta blir: vilka olika samman-
hang och vilka olika problemområden samt vilka grundbegrepp inom traditionell fysikunder-
visning vill de lyfta fram? 
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4 STUDIENS DESIGN 

4.1 STUDIENS UPPLÄGG 

Studien består av tre olika undersökningar som samtliga har fokus på fysikundervisning i 
gymnasieskolan och tar utgångspunkt i den politiska intentionen att all undervisning ska 
utvecklas till att involvera hållbar utveckling (SOU 2004:104). Avgränsningen till fysikämnet, 
specifikt energiområdet, har i sin tur lett till en avgränsning till undervisning om hållbara 
energisystem (HES).  

Studien i sin helhet får ses som ett exempel på en mixad design (Robson, 2002). Det innebär 
en design som både är flexibel och fix. En flexibel design resulterar vanligen i kvalitativa data, 
men inte nödvändigtvis. Designen är flexibel i den mån att färre aspekter och parametrar 
förutbestäms varpå designen utvecklas och synliggörs, den ”öppnar sig” under processen. 
När man däremot väljer en fix design så vet man exakt vad man ska göra och vad man vill ta 
reda på. Det råder ett beroende av tidigare kunskap. En fix design kan vara explorativ genom 
att man mäter ”hur det ser ut”, man vill identifiera ett mönster.  

Den här aktuella studien kan beskrivas som tolkande i en första del (steg 1) och utvärderande 
i senare delar (steg 2 och 3), följaktligen både flexibel (i steg 1) och fix (i steg 2 och 3), se vida-
re beskrivningar av metoder här nedan. De tre stegen, undersökningarna, är kopplade till var 
sin forskningsfråga. Steg 1 resulterar bland annat i ett kategorisystem som därefter används 
som ett verktyg i analysen i steg 2 och 3.  

I steg 1 inhämtas data genom en enkätundersökning hos ett antal experter inom fysik-, fysik-
undervisnings och energiområdet. Deras skriftliga svar analyseras sedan med målet att hitta 
ämnesinnehållet för fysikundervisning som ger eleverna insikt om hållbara energisystem. 
Vilka grundläggande fysikbegrepp, samband/fenomen och vilka exempel kan vara väsentliga 
att lära sig. Det är även viktigt att undersöka hur och varför begreppen etc. bör introduceras 
och behandlas. Här sker därför en tolkande analys i vilken ämnesinnehåll eftersöks. Det är 
viktigt att försöka tolka hur experterna menar att ämnesinnehållet ska sättas i sammanhang, 
hur det ska behandlas i klassrummet.  

I steg 2 görs en innehållsanalys av läroböcker i vilken utgångspunkten är just att leta efter det 
ämnesinnehåll som framkommit som resultat i steg 1.  

I steg 3 genomförs en fallstudie då en undervisningssekvens analyseras. En lärare och en 
klass videofilmas under åtta veckors fysiklektioner, undervisning av kapitlen energi och vär-
me. Syftet är att studera hur innehållet från steg 1 återfinns i ett specifikt klassrum, när en 
lärare undervisar, när eleverna laborerar och utför räkneuppgifter.  

I steg 2 och 3 sker följaktligen en kartläggning med givna förutsättningar, det innehåll som 
tolkats i steg 1 ska nu eftersökas. Då görs en kartläggning av hur böcker och undervisning är 
uppbyggda och hur konstruktioner av innehåll stämmer med resultatet från steg 1.  

4.2 METODER 

Denna studie består alltså av tre steg (tre undersökningar) i vilka olika metoder använts. Me-
toderna utgörs av en tolkande analys av svaren från en enkätundersökning (identiska frågor 



41 ( 127) 

 

 

till samtliga respondenter med öppna svarsalternativ), en text- och innehållsanalys (med 
både kvalitativa och kvantitativa inslag) samt en fallstudie. Data (empiri) har således inhäm-
tas genom en enkätundersökning med tre frågor, från texter i läroböcker och läromedel, ge-
nom videofilmning och ljudupptagning under en undervisningsperiod. Data är kvalitativ och 
består av svar formulerade som fria svarstexter, texter och annat i böcker samt innehåll i 
transkript. Data är också kvantitativ när det gäller frekvenser av olika analysenheter (olika 
typer av innehåll) i textinnehållsanalysen och i analysen av undervisningen.  

Här nedan beskrivs metoderna i de tre stegen mer ingående. 

4.2.1 STEG 1 – ”EXPERTUNDERSÖKNING” 

ME TOD  F ÖR  D A TA I NSA M LI NG  

För insamling av data har en enkätundersökning använts, likt den som beskrivs i en under-
söknings inledande skede hos Osborne et al. (2003). En enkätundersökning med efterföljan-
de analys kan sägas utgöra första delen av en Delphistudie (Murry & Hammons, 1995; Aiken-
head, 2007). Osborne et al. (2003) ger bland andra följande argument för metoden: 
 

• It uses group decision-making techniques, involving experts in the field, which have 
greater validity than those made by an individual.  

• The anonymity of participants and the use of questionnaires avoid the problems com-
monly associated with group interviews: for example, specious persuasion or ‘‘deference 
to authority, impact of oral facility, reluctance to modify publicised opinions and band-
wagon effects’’. 

• Opinions using the Delphi method can be received from a group of experts who may be 
geographically separated from one another. 

 
The main disadvantages of a Delphi study are seen as: the length of the process, researcher influ-
ence on the responses owing to particular question formulation, and difficulty in assessing and 
fully using the expertise of the group because they never meet (Osborne, et al., 2003, s. 698). 

 
I denna studie har endast den första ronden i en Delphistudie genomförts. Frågeronden visa-
de sig ge tillräcklig empiri för en analys vars resultat visserligen skulle kunna ha skickats ut 
för värdering hos respondenterna men som visade sig ge beskrivningar av ett ämnesinnehåll 
vilket efterfrågats i undersökningen. Syftet är att finna ett ämnesinnehåll genom att tolka 
uttalanden, att ur ett material vaska fram ställningstaganden. Metoden har inte omfattat 
momentet att låta respondenterna värdera resultatet (rond 2 och 3) eftersom respondenterna 
redan i första ronden visade sig ha en likvärdig värdering (konsensus kring ställningstagan-
den) samt att det inte heller varit ett egentligt syfte att erhålla ett värderat resultat.  Steg 1 är 
en av tre undersökningar i hela studien, den samlade empirin tillsammans med innehållet i 
kursplaner och andra styrdokument har bedömts tillräckligt för studiens analys. 
Ett frågeformulär med tre öppna frågor och ett följebrev har skickats ut elektroniskt till fjor-
ton respondenter, efter det att dessa tillfrågats muntligen eller, i enstaka fall, via e-post. In-
nan enkätfrågorna fick sin slutliga formulering testades frågor på fysiklärare inom gymnasiet 
och inom högskolan i två omgångar. Frågorna har sin grund i den teoretiska bakgrunden, 
kapitel 3.2 och 3.3. Den introducerande texten syftar till att leda in respondenterna på HES-
definitionen, med texten ges ett normativt inslag: det här är strategin för HES! Frågorna har 
utgångspunkten att undervisningen måste relateras till sammanhang och att problematise-
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ring ska ske inom dessa samt att begrepp och samband ska relateras till strategin. Genom 
detta läggs rastret över studien, se kapitel 3.3. 

Respondenterna har uppmanats att skriva sina svar på de tre frågorna. Data är kvalitativ och 
utgörs av svarstexterna. Frågorna, med en introducerande text, lyder som följer. 

Begreppet hållbart energisystem definieras med olika formuleringar men vissa grundläggande 
ställningstaganden förenar. Svenska Naturskyddsföreningen menar t.ex. att ”All energianvänd-
ning skapar miljöproblem. Det kommer vi inte ifrån. För att få ett hållbart energisystem måste vi 
effektivisera användningen, sluta tära på ändliga naturresurser och minska belastningen på mil-
jön.”  

Naturvårdsverket presenterar En långsiktig strategi för att skapa ett hållbart energisystem med li-
ten miljöpåverkan vilken de vill sammanfatta i följande tre punkter. Följande tre punkter har 
valts ut som definition av begreppet hållbart energisystem inom denna aktuella studie. 

• Effektivisera och minska energianvändningen. Det finns fortfarande stora möjligheter 
att effektivisera energianvändningen i samtliga sektorer. Det kan ske med hjälp av tek-
niska lösningar men även genom andra förändringar som minskar behovet av energi i 
samhället, t ex beteendeförändringar eller bättre planering och uppföljning. 

• Öka användningen av förnybar energi. Ett långsiktigt hållbart energisystem måste till 
största delen vara baserat på förnybara energikällor. Utnyttjandet av den förnybara 
energin måste ske på ett sätt att inte olika miljömål hotas. 

• Använda renare teknik (förbättrad förbränningsteknik, renare bränslen, reningsteknik).  

Med definitionen menas i fortsättningen definitionen av Hållbart energisystem enligt ovan . 

Fråga 1)   

Vilka konkreta, verklighetsanknutna sammanhang, exempel, frågeställningar och pro-
blem anser Du att elever som går Naturvetenskapligt program på gymnasiet ska ges i sin fysik-
undervisning för att få kunskaper att förstå innebörden i definitionen och kunna resonera in-
siktsfullt om Hållbart energisystem? 

Fråga 2)  

Vilka begrepp och samband (associerade med de i Ditt svar på fråga 1 angivna exemplen, frå-
geställningarna och problemen) anser Du att eleverna ska möta i sin fysikundervisning för att 
få kunskaper att förstå innebörden i definitionen och kunna resonera insiktsfullt om Hållbart 
energisystem? 

Fråga 3)   

Varför är just de i Ditt svar på fråga 2 angivna begreppen och sambanden viktiga för elevernas 
förståelse av innebörden i definitionen och för deras förmåga att resonera insiktsfullt om Håll-
bart energisystem? 

 

U R VA L  

Synpunkter på ämnesinnehåll inom fysikundervisning om hållbar energi finns med all sanno-
likhet hos många aktörer. Frågorna skulle kunna ställas till miljövetare, ekonomer, politiker, 
experter inom folkhälsoområdet, inom globaliseringsproblematik, livsstilforskning med flera 
för att få en bred belysning. I denna undersökning har dock valet fallit på fysiker och fysiklä-
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rare eftersom utgångspunkten är att bidra till utvecklingen av skolämnet fysik. Ett skolämne 
som är starkt relaterat till en akademisk fysiktradition (Ingelstam, 2004). Dessutom tillfrågas 
energiingenjörer inom forskning, myndigheter, företag, utbildning eftersom avgränsningen 
görs till energiområdet. Ett sådant angreppssätt beskrivs av Aikenhead (2007) som ”have – 
cause – to – know” (s. 891). Det innebär att experter som interagerar inom näringslivet, inom 
myndigheter med mera kring ”verkliga” problem i samhället när det gäller naturvetenskap 
och teknik kan vara med och föreslå innehåll i undervisning (Aikenhead, 2007). 

Urval kan dock kritiseras som smalt och om detta finns en medvetenhet. Valet motiveras av 
en önskan om att få en djupare ämnesanalys och att chanserna att få gehör hos fysiklärare är 
större om synpunkter kommer från dem själva. 

Respondenterna (11 av 14 tillfrågade) är således energiingenjörer (2), energiexperter (3), fy-
siker (2), fysiklärare på gymnasienivå (1) och högskolenivå (1) samt fysikdidaktiker (2). De är 
verksamma inom högskolor/universitet, gymnasieskolor, myndigheter, vissa med erfarenhet 
från företag inom energiområdet eller från forskning inom energiområdet. Respondenterna 
spänner över en stor variation åldersmässigt och erfarenhetsmässigt, likaså befattningsmäs-
sigt. Syftet med urvalet har varit att trots det ”snäva” urvalet erhålla mångfald och variation i 
svaren. Det som förenar respondenterna är att alla är insatta i fysikämnet, de har viss insikt i 
gymnasieskolans fysikkurser och dess fysikundervisning samt en kännedom om begreppet 
hållbara energisystem. De 11 respondenterna kommer fortsättningsvis i denna studie att 
benämnas panelen och deras fingerade namn är: Molly, Anders, Victoria, Joakim, Hedvig, 
Robert, Rebecka, Håkan, Helen, Rudolf, Marianne. Bortfallet uppgår till 3 personer (av 14) 
och förklaras av sjukdom och uppsägning, samtliga utgörs av fysiklärare inom högskola (2) 
och gymnasium (1). 

 

A NA LY SM E TOD  

Ansatsen för analysen kan benämnas som delvis idiografisk (Driver, Leach, Millar, & Scott, 
1996), med syfte att tolka och beskriva, i detta fall ett ämnesinnehåll inom ett givet område. 
Förutsättningar framgår för respondenterna genom följebrev, inledningstext och frågor – att 
det berör fysikundervisning på gymnasiet (en fysikkurs på naturvetenskapligt program) med 
syfte att erhålla insikt om hållbara energisystem. För att finna svaret på den första forsk-
ningsfrågan har en explorativ analysmetod använts. Inledningsvis har svarstexterna för re-
spektive fråga sammanställts. Därefter sammanställdes svarstexterna i sin helhet oberoende 
av fråga. Tanken är att se mönster i materialet trots att vissa specifika aspekter efterfrågats 
och därmed styrt svaren. Mönstret ska utmynna i en kategoristruktur, med andra ord - efter 
en iterativ process visa en strategi för undervisning med specificerat innehåll, sammanställt i 
kategorier.  

Att specifika aspekter efterfrågats i enkäten har naturligtvis styrt svaren och i viss mån ana-
lysresultatet, skapandet av huvudkategorierna. Det innebär att huvudkategorierna till viss del 
tagits fram med en mer normativ, ”nomothetic” ansats (Driver et al., 1996). En mer normativ 
metodologi innebär att tolkningarna görs utifrån vissa förutsättningar, att man i analysen 
letar efter kategorier man vill ha med, en normativ analys tar sin utgångspunkt i ett värde 
(Badersten, 2006).  



44 ( 127) 

 

 

Analysen av empirin har dock till största delen genomförts som en tolkande analys, en itera-
tiv process med idiografisk ansats. Det innebär att beskrivningar är tolkade i sammanhang, 
med en ansats som syftar till att förklara/förstå i detta fall panelens uppfattningar (Stensmo, 
2002; Sohlberg & Sohlberg, 2002). Driver et al. (1996) beskriver en analysmetod där katego-
rier inte på förhand är bestämda utan har framkommit ur en iterativ process.  Niedderer 
(2001) beskriver också en iterativ process, se figur 3. 

 

Result of previous research  

 1 

Discussion about the 

improvement of science teaching 

 2 

Analysis of content 

 Own experiences, ideas and expectations 

 

1. Process of looking to the data for evidence and counter evidence 

2. Getting new ideas about new hypotheses, reformulating hypotheses 

 

Figur 3. En iterativ process för kategorisering enligt Niedderer(2001).  

 

Den iterativa metoden beskrivs också i Andersson och Wallin (2000). 

All answers to a certain question are read again and again, usually by one person (here 
called “the reader''). During this process, ideas are generated about how to describe the 
answers. It is impossible to characterize what happens during this process in a reliable 
and systematic way (s. 5). 

 

Läsaren har sin förförståelse men försöker att vara så öppen som möjligt till materialet.  
 
Analysenheter utgörs av de svar som ”experterna” ger med sina olika uttalanden. Vissa utta-
landen är endast ett ord till exempel begreppet ”energikvalitet” medan andra består av hela 
stycken, exempelvis: 
  

Skillnaden mellan kossornas metan och koldioxid är stor, men det är också skillnad på koldioxid 
som kommer från vedförbränning med skogsproduktion som kräver återväxt (och därmed för-
brukar koldioxid i fotosyntesen), och koldioxid som kommer vid förbränning av olja som annars 
ligger bunden under jord. 

 
Analysenheterna har avgränsats till att omfatta ett specifikt begrepp, en förklaring, ett exem-
pel, en fundering kring en frågeställning eller en synpunkt. Analysenhet och uttalande är 
samma sak i fortsatt beskrivning. Vissa analysenheter/uttalanden omfattar fler än en fråge-
ställning eller förklaring, ibland omfattas både begrepp, förklaring och problem. I de allra 

Data 

-transcripts 

- video 

-audio 

-from tests 

-from interview 

Categories 

-teaching 

-learning 
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flesta fall har uttalanden bestått av avgränsade uttryck, till exempel uppräkning av begrepp 
(exempelvis energi, effekt, energiformer), uttryck av ett samband (exempelvis energiprinci-
pen, termodynamikens andra lag) eller kring specifika problem (ökad växthuseffekt medför 
klimatförändringar). De flesta uttalanden utgörs av en separat mening eller ett ord. I några 
enstaka fall har ett längre resonemang delats upp i ett antal uttalanden varvid en strävan 
funnits att låta varje uttalande omfatta något gemensam nämnare, till exempel diskussioner 
om ett fenomen både med relaterade begrepp och problem.  
Följande är ett exempel på ett uttalande som består av begrepp, sammanhang och problem 
men som ändå avgränsats till ett uttalande eftersom det i sin helhet beskriver ett effektivi-
tetsproblem. 

Belysa hur kraftverken använder olika processer för att driva generatorer, vilket också ger spill-
värme och ganska låg verkningsgrad, om man inte ser till att använd spillvärmen för uppvärm-
ning. 

Följande exempel är ett uttalande som omfattar olika begrepp, samband och sammanhang 
och som delats upp i fyra olika uttalanden, enligt markeringar (/) eftersom de olika begrep-
pen kan ”stå för sig själva”. 
 

Eleverna bör ha kunskap om olika energikällor, energibärare och/ termodynamiska processer 
samt/ vilka skillnader i primärenergi som de representerar (el, fjärrvärme, bränslen, förbrän-
ningsmotor, kraftvärme, värmepump m.m.) 

 
När det gäller steg 1 i denna aktuella studie kan analysen beskrivas enligt följande; 

• Ett system av kategorier har skapats ur materialet. Dessa svarar bland annat på frå-
gorna vad, hur och varför rörande innehållet i fysikundervisningen.  

• Kategorierna testas sedan på materialet igen varpå justeringar görs, kategorierna 
skärps upp. En första resultatsansats var 16 olika rubriker, kategorier, exempelvis 
energins centrala betydelse för samhällets möjligheter att fungera och hur energi-
användningen är kopplad till klimatförändringen. Dessa 16 kategorier saknade 
struktur, de fungerade endast som olika sätt att dela in materialet.  

• Fortsatta analyser av materialet innebar kategorisering av texter i nya kategorier vil-
ket så småningom resulterade i en struktur – en ”röd tråd” över undervisningsinne-
hållet, att traditionella fysikbegrepp och samband tas upp i ett sammanhang, att en 
problematisering sker och att ett lösningstänkande krävs för insikt om hållbar ut-
veckling. Denna struktur återfinns i ramen för studien och har därefter blivit basen 
för kategorisering av all svarstext.  

• Samtliga uttalanden har sedan, under fortsatt analys, kunnat kategoriseras in i delar-
na, huvudkategorierna – traditionella fysikbegrepp, dess tillämpning i ”begränsade 
kontexter” - större sammanhang, problem och lösningar med dess skapade underka-
tegorier samt en inledande del om generella aspekter på energiundervisningen.  

• Uttalandena har lästs och kategoriserats om och om igen. Kategoriernas beskrivning-
ar har skärpts upp och omformulerats för att minska tveksamheter. Huvudkategorin 
”begränsade kontexter” med dess underkategorier har mejslats fram i ett sent skede 
för att ytterligare tydliggöra kategoriseringen. Innan dess fanns huvudkategorierna 
begrepp och samband, sammanhang, problem och lösningar men dessa kunde inte 
med skärpa inbegripa samtliga uttalanden.  
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Trots att de ursprungliga frågorna ställdes till panelen och att det därmed finns ett normativt 
inslag i analysen så har materialet strukturerats på ett sätt som inte i sin helhet anpassats till 
frågorna i enkäten. Detta har åstadkommits genom åtskilliga genomläsningar med ett sökan-
de av olika kategoriseringsgrunder. Panelen har genom att de svarat på öppna frågor givits 
möjlighet att fritt föra fram synpunkter vilket också skett. Det har medfört att de framhållit 
dels ett ämnesinnehåll, dels synpunkter rörande undervisningen generellt och även hur in-
nehållet ska undervisas. Sammanfattningsvis kan sägas att huvudkategorierna begrepp, 
sammanhang, problem och lösningar skapats normativt, de styrs ur studiens ram. Huvudka-
tegorin ”begränsade kontexter” och samtliga underkategorier är resultatet av en iterativ pro-
cess, en tolkande analys. 

Kategorierna har skapats ur panelens svar vad gäller fysikundervisningens form och innehåll, 
de utgör delar som panelen mer eller mindre tydligt i konsensus anser ska finnas med i un-
dervisningen; begrepp och samband (B) – begränsade kontexter relaterade till HES (C) - 
sammanhang/områden (D) – problem (E) – lösningar (F).  Dessutom återfinns kategorin (A) 
som beskriver hur och varför energiundervisningen ska bedrivas. Alla dessa kategorier består 
dessutom av underkategorier. Kategorierna beskrivs mer ingående i kapitel 5.1.3. Alla utta-
landen har kunnat sorteras in i dessa kategorier, antingen i en kategori eller i fler kategorier.  
 
För att främst testa reliabiliteten men också för att erhålla en högre reliabilitet genomförs 
kategoriseringen av ytterligare forskare, enligt Andersson och Wallin (2000): 

 
When the manual for a certain open-ended task is finished, the reader applies it to all 
the answers and then hands it over to another person who applies it to at least a hun-
dred answers. Differences in categorizations are discussed, which may lead to refine-
ment of the manual. This process goes on until there is at least 80% agreement. If this 
standard is not met, the category system is rejected or revised (s.5). 

 

I denna aktuella studie kategoriserades först alla uttalanden (442) av en forskare. Sedan an-
vände en annan forskare samma kategorier och genomförde en kategorisering av en del av 
materialet (100 uttalanden). Vi detta tillfälle överensstämde kategoriseringen till cirka 50 %. 
Därefter justerades kategoribeskrivningarna varefter den förste forskaren använde dem och 
kategoriserade materialet i sin helhet igen. Därefter kategoriserade den andra forskaren delar 
av materialet, 277 uttalanden, med de justerade kategorierna. Dessa kategoriseringar jämför-
des, diskuterades, varvid överensstämmelse rådde i 87 % av antalet uttalanden. Därefter ju-
sterades kategoribeskrivningarna återigen och materialet bearbetades av de två första fors-
karna till 100 % överensstämmelse. Därpå överlämnades materialet till en tredje forskare 
som kategoriserade samtliga uttalanden (i underkategorier) med den senaste utgåvan av ka-
tegoribeskrivningarna. Överensstämmelse mellan den tredje forskarens kategorisering (442 
uttalanden) och de uttalanden som två (277) respektive en forskare (165) kategoriserat upp-
gick till 72 % . Överensstämmelsen mellan de två första forskarna (till viss del endast den 
första) och den tredje forskaren, när det gäller samtliga kategoriseringar (vissa uttalanden 
har kopplats till fler kategorier) så uppgår den till 77 %. Därefter har de uttalanden vars kate-
gorisering inte överensstämt diskuterats och kategoriserats på nytt så att samtliga uttalanden 
kategoriseras i en eller flera kategorier på ett sådant sätt att tre forskare är överens. 

När överensstämmelsen beräknas på huvudkategorinivå genom att alla kategoriseringar som 
två/tre forskare varit överens om dividerats med totala antalet kategoriseringar i den aktuella 
kategorin fås resultat presenterat i tabell 1. 
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Tabell 1. Överensstämmelse av kategorisering på huvudkategorinivå. 

 A – hur och varför 
energiundervisning 

B – be-
grepp 

C - begrän-
sade kon-
texter 

D - samman-
hang 

E - pro-
blem 

F - lös-
ningar 

Överensstämmelse 
vid analys av 
samtliga (442) 
uttalanden. 

(% av alla uttalan-
den i respektive 
kategori.) 

67 % 92 % 82 % 78 % 69 % 61 % 

 

Uttalanden som kategoriserats i B och C utgörs till större delen av enstaka ord – en uppräk-
ning av specifika begrepp, fenomen eller specifik teknik medan uttalanden kategoriserade i 
D, E och F utgörs av påståenden, frågeställningar och beskrivningar i längre formuleringar 
samt ofta med flera av kategorierna ingående i samma uttalande vilket gjort att samma utta-
lande placeras i flera kategorier. En tolkning av resultatet är att eftersom enstaka ord främst 
hamnar i kategori B eller C så har dessa resulterat i en mer framgångsrik kategorisering, se 
tabell 1. Uttalanden som hamnar i E och F- kategorier har varit svårare att tolka eftersom de 
ofta innehåller ett komplext resonerande.     

Den iterativa process som har använts i denna studie liknar den som framställs av Andersson 
& Wallin (2000) och som de beskriver som begränsad av läsarens kunskap, fantasi och krea-
tivitet. Naturligtvis kan man kategorisera svar på mångahanda sätt men Andersson och Wal-
lin menar:  

We think that it is possible to categorize answers in several ways but have to admit that 
we tend to stop when we have something reliable to tell that, in our judgment, may con-
tribute to the improvement of teaching (s.5). 

 
 

4.2.2  STEG 2 – INNEHÅLLSANALYS AV LÄROBÖCKER  

ME TOD  F ÖR  D A TA I NSA M LI NG  

För analysen har nyttjats fyra olika fysikböcker för kursen Fysik A (Ekstig & Boström, 2003; 
Bergström, Johansson, Nilsson, Alphonce, & Gunnvald, 2004; Pålsgård & Kvist, 2002; Gott-
fridsson et al., 2002) och två specifika läromedel om energi framtagna av Energimyndigheten 
(Malm, 2005; Energimyndigheten, 2007:a). Denscombe (2000) och Robson (2002) beskri-
ver datainsamlingen i en kvantitativ innehållsanalys enligt följande. 

Man väljer ett lämpligt textavsnitt, texten bryts ned i mindre enheter, relevanta kategorier 
utarbetas (finns redan i denna studie, utgörs av underkategorierna från steg 1), textenheterna 
kodas sedan i överensstämmelse med kategorierna, förekomsten av enheterna räknas och 



48 ( 127) 

 

 

slutligen analyseras texten beträffande enheternas frekvens och deras förhållande till andra 
enheter som förekommer i texten.  

Tanken är att texten i läroböckerna innehåller ledtrådar till ett djupare och ibland oavsiktligt 
budskap som faktiskt kommuniceras. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud (2007) 
beskriver tillvägagångssättet på liknande sätt; man inleder med att bestämma vad som ska 
vara undersökningen analysenheter för att sedan bestämma vilka variabler eller egenskaper 
som ska registreras i analysenheterna. Därefter bestämmer man vilka olika kategorier eller 
variabelvärden som de olika variablerna ska ha.  

 

U R VA L  

De fyra läroböckerna är vanligt förekommande inom gymnasieskolans naturvetenskapliga 
program och inom kursen Fysik A i vilken områdena energi och värme ingår. Det är kapitlen 
om energi och om värme som har valts ut för analys i respektive bok.  

De specifika läromedlen om energi framtagna av Energimyndigheten är avsedda att användas 
för årskurs 9 och för gymnasiet. Läromedlen tas med i studien för att möjliggöra en jämförel-
se mellan traditionella läroböcker och specialutformade läromedel med syfte att bland annat 
ge elever förståelse för hållbara energisystem. De två läromedlen analyseras i sin helhet. 

 

A NA LY SM E TOD  

I detta steg analyseras innehållet i läroböcker och läromedel med en kvantitativ metod dock 
med kvalitativa inslag. Resultatet från steg 1, formulerat som underkategorier beskrivande ett 
lämpligt innehåll, eftersöks i läroböckerna genom analysen. En sådan metodologi kan verk-
ställas genom en så kallad kvantitativ innehållsanalys (Robson 2002). Kvantitativ innehålls-
analys är ett användbart verktyg när man vill ha svar på frågor om förekomsten av olika typer 
av innehållsliga kategorier i ett material.  

Metoden kan sägas vara tolkande till viss del eftersom det krävs att de innehållsmässiga en-
heterna först måste tolkas för att det skall vara möjligt att kategorisera dem. Innehållet för-
håller sig till någon typ av uppställda normer, det vill säga hur innehållet bör se ut enligt nå-
gon vederhäftig uppfattning (Esaiasson, et al., 2007; Bergström & Boreus, 2005).  

Målet med en innehållsanalys är att finna mönster och att jämföra olika texter med varandra, 
varför man måste använda sina koder (kategorier) konsekvent. Metoden är speciellt lämplig 
för att finna mönster i lite större material, för grova kategoriseringar och jämförelser och som 
komplement till andra typer av analyser (Bergström & Boreus, 2005).  

Alla läroböckernas och läromedlens innehåll har så långt det varit möjligt analyserats på 
samma sätt. Hela innehållet i läromedlen från Energimyndigheten och i läroböckernas kapi-
tel om energi och värme har delats upp i analysenheter; förklarande text, påståenden i mar-
ginalen, räkneuppgift/diskussionsfråga, räkneexempel, bild/diagram, tabell och ”text i fokus” 
(exempelvis en ”tänk på att – ruta”).  
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Förklarande texter delas in i analysenheter på ett sådant sätt att enheten svarar mot en kate-
gori. Det kan innebära en direkt förklaring av ett begrepp (B) i en mening exempelvis ”effekt 
beskriver hur mycket energi en process omsätter varje sekund” eller ett begrepp satt i ett 
större sammanhang (D) exempelvis ”vår viktigaste energikälla är solen vars livgivande strålar 
ständigt når jorden. Lite av solenergin fångas upp av växter som omvandlar solenergin till 
lagrad kemisk energi”. Analysenheterna kan genom detta motsvaras av ett par ord eller ett 
textstycke dock som mest några meningar. Kategorierna är de som nämnts tidigare i steg 1 
och som förklaras närmare i 5.1.1 och 5.1.3, se även kapitel 4.3, metoddiskussion.   

När lärobokens kapitel om energi och värme kategoriserats så genomförs det med en kvanti-
tativ analys. Sedan kvantifieras antalet analysenheter, antal analysenheter fördelade på kate-
gori, olika kategorier fördelade på olika begrepp/samband respektive påståenden. Genom 
denna sammanställning kan en beskrivning göras av respektive lärobok utifrån typer av ana-
lysenheter, vilka de vanligaste kategorierna är, vilka de vanligaste begreppen/sambanden och 
påståendena för respektive kategori är. Varje lärobok kan därigenom beskrivas enligt en bild 
där andel analysenhet av totalt antal för respektive huvudkategori anges samt de för katego-
rin mest förekommande begreppen/sammanhangen/problemen/lösningarna presenteras 
som text.  

När procentsatsen för respektive huvudkategori anges kan man se var tonvikten ligger, om 
läroboken har ett innehåll med tonvikt på förklaringar av fysikbegrepp (B), tonvikt på att 
sätta begrepp i större sammanhang (D) eller kanske fokus på problematisering (E).  För re-
spektive lärobok/läromedel görs även en kort sammanställning av framträdande utgångs-
punkter, det kan röra sig om vanligt förkommande begreppsförklaringar eller sammanhang. 
Att redovisa framträdande innehåll specifikt kan ses som en mer kvalitativ analys. 

Kategorin A från steg 1, det vill säga uttalanden om hur fysikundervisningen ska bedrivas och 
varför, har lyfts bort från steg 2 och 3 eftersom kategorin återfunnits i läroböckerna endast 
med försumbar omfattning.  

 

KR I T IK M O T ME T OD EN K VA N T ITA T IV IN NE HÅ LL S A NA LY S  

När man genomför en kvantitativ innehållsanalys tenderar man att lyfta ut enheterna och 
deras betydelse från den ursprungliga kontexten och metoden har svårt att hantera textens 
underförstådda meningar, man kan se metoden som ett primitivt redskap, bland annat riske-
rar innehållsanalysen föra bort intresset från sådant som man inte på förhand bestämt sig för 
att notera (Denscombe, 2000). 
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4.2.3  STEG 3 – EN FALLSTUDIE 

 

ME TOD  F ÖR  D A TA I NSA M LI NG  

I steg 3 genomförs datainsamlingen genom videofilmning och ljudupptagning av åtta veckors 
fysiklektioner rörande energi och värme, inom ramen för kursen Fysik A. Under den aktuella 
perioden filmades 12 lektionstillfällen om sammanlagt 517 minuter. De åtta veckornas un-
dervisning omfattar allt rörande energi och värme för en klass, 26 elever, under Fysik A-
kursen i årskurs 1 på naturvetenskapliga programmet. Samma lärare undervisar under samt-
liga lektioner. Under laborationer och fri räkning prioriterades ljudupptagning av läraren och 
lärarens samtal med eleverna. Lektionerna består till största delen av att läraren föreläser 
med utgångspunkt i en lärobok (bok 1 i steg 2) . Alla filmer har antingen transkriberats i sin 
helhet för att därefter kategoriseras eller kategoriserats direkt i Videograpf och kompletterats 
med transkribering för partier som bedömts innehålla intressanta diskussioner mellan lärare 
och elever eller uttalanden av läraren. Videograph är ett program i vilket filmen och ljudet 
spelas upp samtidigt som man kan skriva in valfri text för respektive tidsinställd sekvens ex-
empelvis kategoritillhörighet.   

 

U R VA L  

Efter kontakt med en person ansvarig för fysikgruppen inom det naturvetenskapliga pro-
grammet vid en gymnasieskola i en medelstor svensk stad etablerades samröre med en fysik-
lärare och en klass. Fysikläraren och klassens elever informerades om forskningsprojektet 
och tillfrågades sedan om de ville delta. De informerades bland annat om videofilmning och 
att deltagandet byggde på frivillighet. Samtliga elever som deltog i projektet har dessutom 
skriftliga godkännanden från målsmän gällande själva videofilmningen. Läraren har inte 
givits kännedom om studiens syfte relaterat till undervisning om HES utan har uppmanats 
att genomföra en ordinarie undervisning.  

Klassen betraktas, enligt läraren, som en normalpresterande klass inom fysikämnet. Klassen 
har en jämn fördelning mellan flickor och pojkar samt mellan svenska ungdomar och ung-
domar av utländskt ursprung. Läraren är en fysik- och matematiklärare som arbetat över 30 
år både på gymnasie- och universitetsnivå. 

 

A NA LY SM E TOD  

Steg 3 är en fallstudie som analyseras genom att uttalanden, exempel, ordväxlingar eller be-
räkningar eftersöks och sorteras enligt kategorier från steg 1. Materialet, det vill säga transsk-
riptsekvenser eller sekvenser från videofilmen, kategoriseras därmed likt innehållsanalysen 
av textböckerna. 
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Varje lektion har i möjligaste mån analyserats på samma sätt. Lärarens uttalanden och lära-
rens samtal med elever har kategoriserats (med underkategorier från steg 1). Uttalanden och 
samtal är avgränsade till tidsinställda sekvenser som ligger mellan 10 – 20 sekunder. 

Varje sekvens har kategoriserats i en underkategori alternativt i kategorin ej relevant. Det 
sistnämnda innebär att det är tyst under tiden då eleverna räknar själva, att läraren och/eller 
eleverna pratar om något helt annat som inte har med fysikämnet eller den aktuella fysikun-
dervisningen att göra eller att eleverna och läraren diskuterar rent matematiska problem. 

Sekvenserna innehåller samtal mellan elever och läraren samt lärarens föreläsningar. Se-
kvenserna innehåller inte några samtal mellan enbart elever utan lärarens närvaro. Detta är 
ett aktivt val eftersom syftet varit att följa läraren och dennes samtal med en eller flera elever. 

Samtliga kategoriserade sekvenser har därefter analyserats med syfte att hitta vilket grund-
läggande fysikbegrepp eller vilket sammanhang som behandlas. Resultatet kan därefter pre-
senteras på samma sätt som läroböckernas, det vill säga i en figur som anger procentandel för 
respektive huvudkategori men även framträdande innehåll.  

Syftet med analysen är främst att se hur de olika huvudkategorierna fördelas i undervisning-
en. 

4.3 METODDISKUSSION 

Den tolkande traditionen innebär inte att man strävar efter att finna någon generellt gällande 
sanning, utan att forskaren är väl medveten om att dennes värderingar och bakgrund avspeg-
las i analys och resultat. En strävan är därmed inte att resultatet ska vara allmängiltigt, det är 
inte säkert att en annan forskare som gör om analysen kommer fram till samma resultat. 
Centralt i studien är de tolkningar som görs och då är det viktigt att poängtera att analysen 
genomförs olika beroende på vem som gör den. En övertygelse är trots allt att studiens resul-
tat kan bidra till värdefull ny kunskap i kombination med övrigt befintligt forskningsresultat 
(Starrin & Svensson, 1994). 
  
Naturligtvis är det så att som man frågar får man svar. I enkäten ställs frågan om samman-
hang varför panelens svar innehåller sammanhang, frågor om problem ger uttalanden om 
problem och frågor om begrepp ger många olika begrepp och samband som svar. Frågan 
ställs inte direkt om lösningsstrategier men definitionen av hållbara energisystem är en stra-
tegi som bygger på effektivare användning, förnyelsebara källor och ny renare teknik. Så 
visst, som man frågar får man svar! Resultatet ska ses som panelens förslag till undervis-
ningsinnehåll, vilka olika begrepp och sammanhang som framkommit som väsentliga och 
vilka problemområden som aktualiseras. Materialet har analyserats med syfte att beskriva ett 
ämnesinnehåll utifrån vissa utgångspunkter (bland annat för ökade insikter i HES).  

Analysmetoden i steg 1 är till största delen tolkande och resulterar i en sammanställning och 
en strukturering av ett ämnesinnehåll. Sammanställningen byggs upp av kategorierna. Pro-
cessen har utförts iterativt. Viktigt har varit att hitta det innehåll som det hos panelen råder 
konsensus kring. Alla svar har kategoriserats genom tolkning av uttalanden men i vissa fall 
har även en ”andemening” uttolkats i olika uttalanden. Exempelvis kan det i uttalandet: ”det 
är viktigt att eleverna ges möjlighet att verkligen diskutera kärnkraftens avfall” uttolkas ett 



52 ( 127) 

 

 

problem (E) men även ett större sammanhang (D). Resultatet, kategoriutfallet, har således 
antingen direkt uttalats eller uttolkats ur en ”experts” samlade svarstext.  

Det har varit svårt att kategorisera uttalanden som hör hemma i D, E och F – kategorierna 
eftersom innehållet ofta är komplext, resonerande, otydligt. För dessa kategorier har de olika 
forskarna sämre överensstämmelse. Kategoriseringen har genomförts av tre forskare med en 
överensstämmelse på 77 %, se kapitel 4.2.1. För att öka reliabiliteten har dock tre forskare 
genomfört kategoriseringen. 

Steg 2 – innehållsanalysen medger ökad möjlighet till överblick över vad som mäts och vilka 
tolkningar som görs. Kategorierna är givna och väl beskrivna från steg 1 och syftet har varit 
att leta efter dessa givna kategorier i materialet. Analyserna har så långt det varit möjligt 
skett på samma sätt i samtliga böcker/läromedel. Detta har dock krävt en skarpare kategori-
beskrivning jämfört med steg 1 när det gäller kategori C, begränsade kontexter, i jämförelse 
med kategori B, begrepp och samband. I läroböckerna/läromedlen ges olika förklaringar av 
begrepp, allt från enbart ett formeluttryck, en förklaring utan exemplifiering till en förklaring 
med hänvisning till något i vardagen. Avgränsningen mellan B och C blir i vissa fall något 
diffus vilket inte är fallet i steg 1 där tydligare avgränsningar görs mellan B och C i panelens 
uttalanden. I läroboks/läromedelsanalysen uppstår därför, i vissa fall, tveksamheter huruvida 
en förklaring ska kategoriseras som B eller C. Kategori C har därför tydliggjorts som begrän-
sade kontexter omfattande sådant som kan relateras till HES och därmed inte alla förklaring-
ar om fenomen inom naturvetenskapen. Att till exempel att förklara konvektion genom att 
exemplifiera med att det känns varmare när man häller vatten på bastustenar trots att tem-
peraturen sjunker har kategoriserats i B medan den storskaliga konvektion som Golfström-
men är ett exempel på har kategoriserats som C. Tolkningen grundas här på syftet med ex-
emplifieringen, om syftet endast är att förklara begreppet alternativt att ge en koppling till 
något i verkligheten som i förlängningen ger grundkunskaper för fortsatt förståelse av större 
sammanhang. Ett annat exempel är hur bilen används i beräkningsexempel, om syftet är att 
beräkna friktionen (kat. B) eller om syftet är att ge kunskaper om värmemängden i drivmedel 
och hur en bilmotor fungerar (kat. C) alternativt belysa problemen spillvärme genom låg 
verkningsgrad (kat. E). I samtliga fall relateras till en bil, men syftena och därmed kategori-
tillhörighet, har tolkats olika av forskaren. För att öka validiteten har därför kategoribeskriv-
ningarna ytterligare skärpts i steg 2 och stor vikt har lagts vid en konsekvent bedömning mel-
lan de olika läroböckerna/läromedlen. Det råder dock ett reliabilitetsproblem genom att en-
dast en forskare genomfört analysen. 

Steg 3 – analysen av fallstudien, hur läraren undervisar kan riskera att påverkas av forska-
rens förutfattade meningar men även av situationen, att läraren videofilmas. Hos forskaren 
finns dock meningar om hur HES ”bör” undervisas vilket kan ge konsekvenser för analysen. 
För ökad validitet bygger analysen på samma kategorisering av ett innehåll som i steg 2, med 
samma givna kategorier som justerats och beskrivits ingående. Materialet i steg 3 har också 
analyserats av endast en forskare vilket i sig minskar trovärdigheten om hög reliabilitet.  

Med de kategorier som framkommit i steg 1 har hela bredden av innehåll i steg 2 och 3 täckts 
in. Det finns inga ”analysenheter/uttalanden” i steg 2 och 3 som inte inryms i kategorierna. 

Synpunkter på ämnesinnehåll inom fysikundervisning om hållbar energi finns som tidigare 
nämnts med all sannolikhet hos många aktörer. I steg 1 i denna studie har dock urvalet av 
respondenter gjorts inom fysik- och energiområdet vilket medfört vissa konsekvenser. Bland 
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annat den omtalade teknikoptimismen, se kapitel 6. Urvalet kan kritiseras som smalt och om 
detta finns en medvetenhet. Valet motiverades redan i kapitel 4.2.1 med en önskan om att få 
en djupare ämnesanalys och att chanserna att få gehör hos fysiklärare är större om synpunk-
ter kommer från dem själva. 
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5 STUDIENS RESULTAT 

Resultaten från de olika delundersökningarna redovisas var för sig i kapitel 5.1 – 5.3. 

5.1 STEG 1 - VAD ANSER PANELEN OM INNEHÅLLET? 

Syftet med steg 1 är att finna vilket innehåll och vilken behandling av innehållet som bör fin-
nas inom fysikundervisningen på gymnasiet för att elever ska utveckla insikt om hållbara 
energisystem.  

Ett första resultat är kategoribeskrivningarna, presenterade i 5.1.1, som i sig översiktligt 
sammanfattar ämnesinnehållet som framkommit i analysen av panelens uttalanden och som 
senare används som ett verktyg i fortsatt analys i steg 2 och 3. Ett andra resultat, presenterat 
i 5.1.2, är en struktur över de olika kategoriernas relationer sinsemellan vilken tolkas som en 
hierarki mellan kategorierna men även hur kategoriernas innehåll kan löpa som en ”röd tråd” 
(ett mönster) genom undervisningen.  

I 5.1.3 ges en mer ingående presentation av kategoribeskrivningarna och av de uttalanden 
som panelen givit rörande fysikundervisningens innehåll. Där sammanställs även resultatet 
vad gäller det huvudskaliga ämnesinnehållet. 

5.1.1 KATEGORIBESKRIVNINGAR 

Analysen av expertsvaren (panelens svar) har resulterat i kategorier enligt tabell 2. Huvudka-
tegorierna B, C, D, E och F med dess underkategorier följer sedan som en röd tråd genom 
studien, de återkommer i del 2 och i del 3. Kategorierna är därmed ett resultat i steg 1 och 
analysverktyg i steg 2 och 3. Huvudkategorin A lyfts ut som ett separat resultat och används 
inte i analyserna i steg 2 och 3. 

Tabell 2. Sammanställning av kategorier och dess innehåll. 

Huvudkategori Subkategorier Beskrivning 

A Undervisningen A1 Varför undervisning 
om HES 

Argument för energiundervisning 

 A2 Fysik i sammanhang Vikten med att se fysiken i sammanhang 

 A3 Tvärvetenskapligt Att undervisning sker tvärvetenskapligt 

B Grundläggande 
Fysik 

B1 Energibegrepp Traditionella fysikbegrepp och i fysikaliska samband inom områ-
de energi. 

 B2 Termodynamikens 
andra lag 

Begrepp och samband som kan relateras till andra lagen och 
effektivitet. 

 B3 Övrigt Övriga fysikaliska begrepp och samband. 

C ”Begränsade kon-
texter”  

C1 Naturvetenskapliga 
fenomen (utan mänsklig 
påverkan och utan att 
problematisera) 

Naturvetenskapliga begrepp, företeelser, samband, system. Grun-
der för att förstå miljöfrågor.   

 C2 Energiresurser Naturvetenskapliga begrepp som har med energiresurser (solen, 
lagrade, flödande) att göra. Dess uppkomst och vilka de är, hur de 
indelas och varför, var de finns. 

 C3 Befintlig Teknik 
 

Förstå funktionen i dagens etablerade teknik kopplad till energi 
och värme. Enstaka komponenter, enstaka integrerade tekniska 
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 system. Teknik som kanske inte är framtidens teknik men även 
teknik som kommer att användas i framtiden. 

D Sammanhang – 
Science & Society 
(Science, Technolo-
gy and Decisions) 

D1 Yttre miljö Sammanhang kopplade till yttre miljön utan att problematisera. 
Beskrivning av sammanhang för att ge kunskaper som förutsätt-
ningar för vidare diskussioner om problem och framtida lösning-
ar. 

 D2 Energi Beskrivningar av sammanhang utan att se det som problem; 
Energiflöden i vilka mänsklig aktivitet ingår. Även energiflöden 
genom naturen som nyttjas av människan. När människan är aktiv 
i energiomvandlingen. 

 D3 Egen energianv. Sammanhang direkt kopplat till den egna energianvändningen.  

 D4 Ekonomi Sammanhang som rör ekonomi. 

 D5 Politik, etik  Sammanhang som rör politiska beslut, visioner, mänskliga värde-
ringar. Att politiska värderingar (det vill säga samhällets mänskli-
ga värderingar) ligger till grund för beslut och åtgärder inom 
energiområdet. 

E Problem - miljö-
problem och effekti-
vitetsproblem. 

E1 Energislöseri Effektivitetsproblem i teknik och i system, skapade av människan. 
Samhällets alltför stora energibehov. Även problem i egen an-
vändning. 

 E2 Negativ miljöpåver-
kan 

Miljörelaterade problem rörande dagens energianvändning, pro-
duktion och distribution. 

F Strategier och 
tekniska lösningar 
för HES 

F1 Strategier - Minska 
och effektivisera energi-
användningen. 

Vikten av att både minska och effektivisera användningen. 
Hur samhället ska se ut i framtiden vad gäller användningsnivå 
och effektivitet. Attityder, ändrat beteende.  

 F2 Strategi - Nyttja en-
dast förnyelsebara källor 

Andelen förnybar energi ska öka för att bli helt rådande. 
De flödande ska användas i första hand därefter biomassa. 

 F3 Ny, renare teknik 
Konkreta exempel på 
teknik som måste ut-
vecklas i framtiden.  

F3.1 
Effektivare teknik; 
Lösningar för effektivisering. 
F3.2 
Förnybar teknik; 
Här hamnar teknik som också hamnar i C3 men även ny teknik. 
F3.3 
Renare teknik; 
Här hamnar även ny teknik som inte direkt berör sol, vind, vatten, 
biobränslen. 

 

5.1.2 KATEGORIERNA I EN HIERARKISK STRUKTUR 

I analysen av panelens uttalanden uttolkas kategoriföljder enligt vilka innehållet kan under-
visas. Till exempel uttalas att grundläggande fysikbegrepp (B) är viktiga att ha för att förstå 
ett fenomen som växthuseffekten (C1). Eller att värmepumpen (C3) är ett bra exempel för att 
illustrera termodynamikens andra lag (B2). Andra exempel är för att elever ska kunna förstå 
strategin för hållbara energisystem (F) så måste de ha kännedom om energiflöden i samhället 
(D2) och vilka problem de medför (E1 och E2).  

När analysen av uttalandena gjorts och kategoriseringen fastställts så har även ”nivåer” och 
relationer mellan olika underkategorier tolkats ur uttalandena. Att grundläggande begrepp 
(nivå 1) behövs för att förstå begränsade kontexter (nivå 2) som kan utvidgas till större sam-
manhang (nivå 3), ett viktigt syfte med HES-undervisning är att inse problem (nivå 4) och ha 
kunskap om lösningar (nivå 5). I den ram, det raster, som lagts över undersökningen, se ka-
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pitel 3.3, finns implicit ett mönster med olika ”nivåer” av innehåll. Relationerna mellan kate-
gorier påvisar ett mönster (röda trådar) som växer fram ur materialet. 

Att det råder en inbördes ordning mellan kategorierna ingår dessutom som en förutsättning 
för undersökningen genom de frågor som ställs till panelen, redovisade i kapitel 4.2.1. Till 
exempel frågan om vilka begrepp som krävs för att elever ska förstå sammanhang. Som ett 
resultat presenteras en uttolkad struktur över hur kategorierna kan ses i relation till var-
andra. Hur de grundläggande fysikbegreppen ligger som en bas, hur de kan exemplifieras i 
naturvetenskapliga fenomen, i teknik med mera och hur dessa därefter sätts in i större sam-
manhang kopplade till människans behov och värderingar och så vidare, se figur 4.  

A-kategorin, varför och hur undervisningen ska bedrivas kan ses som argument för varför 
eleverna ska förstå strategin för hållbara energisystem samt för hur till exempel samman-
hangen kan undervisas, inte vad som ska undervisas.  

Eftersom strategin för HES, se 3.3 och 4.2.1, ligger som ett raster över hela undersökningen 
och insikten om dess innebörd har, i frågorna till panelen, framställts som ett mål med fysik-
undervisningen så placeras F-kategorin högst upp i hierarkin. Likaså är det en förutsättning i 
studien att insikten om strategin är ett av argumenten för själva energiundervisningen. Att 
eleverna ska erhålla insikt om HES för att de bland annat ska kunna delta i samhällsdebatten 
rörande energi- och miljöfrågor vilket är en intention i kursplanen för Fysik A.  

Ett resultat som framkommit av analysen och som inte fanns med i frågeställningarna är 
uppdelningen mellan C- och D - kategorier, det vill säga de begränsade kontexterna och de 
större sammanhangen. Att begränsade kontexter används för att exemplifiera begrepp och 
samband men att de större sammanhangen behövs för att ge insikter i HES. 

Strukturen i figur 4 är ett sätt att redovisa ytterligare en dimension förutom själva innehållet 
i kategorierna. Den kan sägas beskriva kopplingar mellan de olika innehållskategorierna, 
kopplingar som kan följas som ”röda trådar” i undervisningen för att möjliggöra progression i 
insikter.  

Denna nivåstruktur kan kopplas till Gyberg (2003) som beskriver en kunskapshierarki inom 
skolans energiundervisning. Han beskriver den naturvetenskapliga faktadelen som högst 
aktat, att det sedan finns ett ”mellanlager” av innehåll som kan kopplas till fakta men att det 
sedan finns ett mer värderande kunskapsinnehåll som utgörs mer av tyckanden, ”tyckandets 
sfär” (Gyberg, 2003).  

I denna aktuella studies resultat görs kopplingen att B-kategorin och C-kategorin utgörs av 
rent faktainnehåll medan D, E och F-kategorierna kan tolkas som mer värderande innehåll. 
Vissa delar inom D kan dock sägas tillhöra ett mellanlager i vilket kunskapsinnehållet kan 
bygga på fakta så att de anses vara ”sanningsenliga” medan innehållet i till exempel D4 och 
D5 bygger mer på värderingar. Innehållet i delar av D, E och F bygger på värderingar och 
tyckanden men kategorierna har som ett tolkningsresultat av panelens uttalanden placerats 
högst i hierarkin till skillnad från resonemanget hos Gyberg (2003) som analyserar uttalan-
den från lärare och elever inom skolpraktiken, i vilken faktasfären tolkas högst i kunskapshi-
erarkin. 

Kategoriernas relationer till varandra och de olika huvudkategorinivåerna illustreras i figur 4. 
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Figur 4. En bild över kategoriernas hierarkiska struktur, uttolkad ur panelens uttalanden.     

D2 Sammanhang Energi, energiflöden 

D5 Politik, etik 

F1 Strategi; 
minska och 
effektivisera. 

F2 Strategi; bara 
förnybara ener-
gikällor 

F3 Effektivare teknik, 
förnybar teknik och 
renare teknik 

E1 Problem med 
energislöseri  

E2 Problem med 
negativ miljöpåver-
kan 

D1 Sammanhang 
kopplade till ytt-
re miljö 

D3 Sammanhang-
et den egna an-
vändningen 

D4 Sam-
man-
hanget 
Ekonomi 

C1 Naturve-
tenskapliga 
fenomen 

C2 Energire-
surser 

C3 Befintlig 
teknik. 

B1 Energi-
begrepp 

B2 TD 
andra lag 

B3 Övrigt 
B - Nivån: 
Grundläggade, 
traditionell 
fysik 

C- Nivån: 
Grundläggande 
naturvetenskap 
och teknik, 
”begränsade 
kontexter” 

F – Nivån: 
Strategier 
och lösning-
ar för fram-
tiden 

E – Nivån: 
Problem 

 

D- Nivån: Större 
sammanhang 
styrda av mänsk-
liga aktiviteter 
och behov. 
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Rutorna till vänster i figuren representerar respektive huvudkategorinivå. Pilarna mellan 
respektive nivå innebär riktningar för ”undervisningstrådar” som tolkats ur panelens utta-
landen. De kan ses som exempel på flöden (mönster) i undervisningen. 

Att huvudkategorierna befinner sig på olika ”nivåer” kan diskuteras. När man går från B - 
grundläggande begrepp och samband till C - begränsade kontexter och vidare till D – större 
sammanhang med mänsklig koppling, ligger logiken i att ämnesinnehållet vidgas, utgör stör-
re helheter i högre nivåer. Men när man utgår från D – de större sammanhangen och pro-
blematiserar E och ser lösningar F bygger nivåtänkandet inte på samma logik. I dessa fall är 
nivåplaceringen ett resultat av gjorda värderingar dels genom den strategi som ligger som 
förutsättning för studien, dels tolkade ur de uttalanden som panelen gjort. Lösningarna för 
framtiden (F) ligger som strategier och mål för att lösa problemen (E) som uppstår i sam-
manhangen (D). I sådana uttalanden kan uttolkas en följd som beskrivs som nivåbedömning.  

Fördelningen mellan de olika huvudkategorierna (oavsett om de placeras in i nivåer) det vill 
säga fördelningen mellan olika huvudkategorier, ger en bild av vad panelen anser bör finnas 
med i undervisningen inom fysikämnet. 

Resultatet av undersökningen kan sägas vara dels exempel på innehåll i dessa nivåer (katego-
riernas innehåll), dels att innehållet ska finnas på dessa nivåer (strukturen, fördelningen). 
Det vill säga vad panelen anser att undervisningen ska omfatta, dels vilka grundläggande 
begrepp (B) och dess koppling till ”verkligheten” i begränsade kontexter (C), dels vilka större 
sammanhang (D) och problemområden (E) som bör belysas. Panelens uttalanden styrs av 
frågeställningen, det vill säga de strategier som ligger som ett raster över undersökningen. 
Det är strategier för lösningar (F) som ska leda till en hållbar energiutveckling. 

Analysen i steg 1 har som sagts ovan bland annat resulterat i en uttolkad fördelning mellan 
huvudkategorierna, se tabell 3.  

442 uttalanden har fördelats på 599 kategorival (ses som slutligt resultat) med följande för-
delning på huvudkategorinivå. 

Tabell 3. Resultat av kategorisering av panelens uttalanden, fördelningen mellan huvud-
kategorier. 

Kategori A, om HES-
undervisningen 

B, be-
grepp 

C, begrän-
sade kon-
texter 

D, större 
sammanhang 

E, pro-
blem 

F, framti-
dens lös-
ningar 

Antal / % av 599 54/9 % 174/29 % 132/22 % 116/19 % 48/8 % 75/13 % 

 

Denna slutliga kategorisering vars utfall kan ses som en bild över fördelningen av olika inne-
hållsdelar (olika kategorier) som funnits i de uttalanden som gjorts av den samlade panelen. 
Allt som uttalades av panelen har fördelats. Resultatet skulle kunna ses som en vägledning av 
fördelningen av innehåll i fysikundervisningen. Exempelvis att D, E och F ska behandlas till 
40 % och de grundläggande fysikbegreppen och dess mer begränsade kontexter till 51 %. El-
ler om man tar bort antalet A-kategorier, eftersom dessa uttalanden inte innehåller ett äm-
nesinnehåll, vilket ger totalt 545 kategorival så erhålls 56 % av B och C och 44 % av D,E och 
F. Den senare fördelningen presenteras i figur 5. 
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Figur 5. Procentuell fördelning av antal uttalanden hos panelen som kategoriserats i re-
spektive huvudkategori.                      

Denna fördelning ses som en indikation på en fördelning mellan kategorierna som enligt pa-
nelen borde gälla för innehållet i fysikundervisningen . Denna fördelning jämförs sedan med 
fördelningen som framkommer i läromedel och i undervisning. 

 

5.1.3 ÄMNESINNEHÅLL FÖR HES – RESULTAT AV PANELENS UTTALANDEN 

I detta kapitel presenteras resultatet kring frågan om vilket ämnesinnehåll som panelen an-
ser ska finnas i en undervisning för HES. Här ges exempel på undervisningsinnehåll i ovan 
beskrivna nivåer, för respektive underkategori. Därigenom görs här även beskrivningar av 
huvudkategorier och respektive underkategori. För varje underkategori exemplifieras med 
kursiv stil uttalanden från panelen (fingerade namn inom parentes) och tolkade innebörder 
som sammantaget ger innehåll för varje underkategori.  

Alla uttalanden är inte redovisade och de innehållsbeskrivningar (sammanfattande resultat) 
som görs är forskarens egna slutsatser. 

 

A. OM UNDERVISNINGEN 

Huvudkategori A omfattar uttalanden som ger argument för att elever ska läsa om hållbar 
energi, alltså varför undervisningen behövs. Exempelvis uttalanden om att undervisningen 
behövs för helhetstänkande/systemtänkande och uttalanden om hur undervisningen ska be-
drivas. Således behandlas varför- och hur-frågorna, utan att gå in på vad-frågan. 

De uttalanden som återfinns i kategorin A är totalt 54 av 599 och berör formerna och argu-
menten för energiundervisning, en energiundervisning inom fysikämnet med syfte att elever 
erhåller insikt om HES. Varför energiundervisning för HES är viktigt, vad den ska syfta till 
samt hur den kan bedrivas.  
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A .1  VA R FÖR  S KA  MA N LÄ R A  SIG  O M E NER G I ,  SP E C IF IK T HE S?  

 
Exempel på uttalanden i vilka panelen argumenterar för energiundervisning för HES, varför 
eleverna ska undervisas om HES: 
 
”Blir intresserade av energifrågor.” (Rudolf) 
”Kan göra realistiska val i framtiden.”(Rebecka) 
”Ska inse att nuvarande energianvändning inte är hållbar.”(Joakim) 
”Det kommer att krävas både allmänna och djupa kunskaper hos nuvarande och komman-
de generationer av människor för att förstå och förhoppningsvis hantera problemen.” (Ro-
bert) 
 
Av de 11 respondenterna har 4 (1 energiingenjör, 2 energiexperter, 1 fysiker) på olika sätt ut-
talat sig om övergripande syften med undervisning om energi inom fysikämnet för att elever 
ska erhålla insikt om HES. Varför eleverna ska undervisas i och förstå energifrågor med be-
toning på HES.  Panelen motiverar en energiundervisning om HES med vikten av att:  

• förstå globala problem med en icke hållbar energianvändning  
• det är viktigt att elever inser sin egen roll 

 
A .2  SY ST EM FÖR S TÅ E LS E –  VIK T IG T A TT FY S I KE N SÄ T T S I  SA M MA N HA N G.  

 
Exempel på uttalanden i vilka panelen poängterar vikten av att relatera begrepp till samman-
hang: 
”För att kunna resonera insiktsfullt om hållbara energisystem och förstå problemen är det 
viktigt att kunna sätta in begreppet i ett större sammanhang.” (Molly) 
”Det är processer och kretslopp vi behöver förstå.” (Anders) 
”Fysik är inte en betongkonstruktion utan en mänsklig aktivitet och ett arbete med att ska-
pa modeller för att förstå naturen så bra som möjligt.”(Helen) 
 
Av de 11 respondenterna betonar 9 på olika sätt vikten av att elever har systemförståelse. De 
uttalar varför och hur energiundervisningen ska starta i ett sammanhang/kontext. De po-
ängterar vikten av att förstå processer och kretslopp samt hur fysiken ska förstås i dessa 
sammanhang. Motivet till att sätta fysiken i sammanhang är att därigenom förstå problem 
och vikten av lösningar vilket är primärt när det gäller insikt i hållbar utveckling.  
 
Panelen poängterar: 

• systemförståelse  
• att fysikkunskaper sätts i större sammanhang 

 
A .3  T VÄ R V E TE NS KA P L IG U ND ER V IS N ING  

 
Exempel på uttalanden i vilka panelen poängterar koppling till andra ämnesdiscipliner: 
 
”Man bör försöka klargöra skillnaden mellan fysik och "det hållbara" men det kan vara 
utmärkt att behandla i samma kurs. Problemen är till stor del av tvärvetenskaplig karaktär 
men fysikkunskaper är nödvändiga för att hitta lösningar och förstå orsakssamband.” 
(Molly) 
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”man måste snarare utgå ifrån dessa system och de begrepp som beskriver systemen vilken 
ger ett visst överlapp till andra ämnesdiscipliner, något man inte behöver oroas av.” (An-
ders) 
 
Av de 11 respondenterna är det 4 (1 fysikdidaktiker, 1 fysiker, 2 energiexperter) som poängte-
rar att energiundervisningen med fördel kan ske tvärvetenskapligt men att det är viktigt med 
fysikkunskaper för att förstå samband och hitta lösningar. Det innebär att olika vetenskapliga 
områden blandas.   
Panelen trycker på att fysikkunskaperna spelar roll. Även om undervisningen sker tvärveten-
skapligt och problematiken är av tvärvetenskaplig karaktär så betonas att fysikkunskaper är 
nödvändiga. 

 

B.  INNEHÅLL AV GRUNDLÄGGANDE FYSIKBEGREPP 

 

De uttalanden som återfinns i kategorin B är totalt 174 av 599 och berör de grundläggande 
energibegreppen och sambanden inom fysiken.  

 

 
B.1  EN ER G IBEGR EP P  

 
Exempel på uttalanden i vilka panelen poängterar vikten av att undervisa om traditionella 
fysikbegrepp och samband inom område energi: 
 
”Man bör först och främst lära sig förstå skillnaden mellan kW och kWh.” (Hedvig) 
”Termodynamik, första huvudsatsen (Energins oförstörbarhet)” (Rebecka) 
”Potentiell-Mekanisk-Elektrisk – Kemisk osv” (Marianne) 
”Vidare tror jag att begreppet effekt borde betonas starkare än vanligt och att man betonar 
energi som effekt under (gånger) tid.”(Anders) 
”Det är också viktigt att känna till att energiprincipen är något av det mest fundamentala i 
fysiken.”(Helen) 
 
Hela panelen, 11 av 11, anser i olika uttalanden att energiundervisning bör omfatta grundläg-
gande, traditionella fysikbegrepp och fysikaliska samband för att eleverna ska förstå olika 
sammanhang.  
Samtliga (11 av 11) anser att elever bör ha kännedom om exempelvis följande samband och 
begrepp: 

• Energi 
• Effekt  
• Energiprincipen (att energin inte förstörs utan endast omvandlas)  
• Energiomvandlingar  
• Värme, Arbete och Kraft  
• Energiformer och energibärare (hur vi använder energin, rörelseenergi, lägesenergi, 

elektricitet etc.) 
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B.2  T ER M OD Y NA MI KE NS A ND R A  LA G  

 
Exempel på uttalanden i vilka panelen poängterar vikten av att undervisa om traditionella 
fysikbegrepp med bäring i termodynamikens andra lag: 
 
”Att energins kvalitet alltid försämras vid energiomvandlingar” (Victoria) 
”En viss energiforms kvalitet anger i hur hög grad den kan omvandlas till mekaniskt arbete 
(arbete i fysikens mening)” (Robert) 
”Carnotverkningsgraden hjälper eleven att utveckla sitt tänkande om "energiekonomi".” 
”värdera nyttovärden angående energi, ” (Helen) 

”Ger en insikt om sambanden mellan grundläggande begrepp och hur energi utnyttjas- 
nyttiggörs.  Begränsningen i energiomvandling.”(Hedvig) 
 
Energiundervisningen bör förutom de grundläggande begreppen i B.1, enligt panelen, omfat-
ta vissa effektivitetsrelaterade begrepp och samband inom fysiken. Begreppen ska, satta i sitt 
sammanhang, ge eleverna förståelse för problem som genereras p.g.a. ineffektiv användning. 

• Termodynamikens andra lag (att energins kvalitet försämras för varje omvandling) 
(11 av 11) 

• Vilken nytta vi vill få ut av energin (energitjänst) (11 av 11) 
• Exergi, energikvalitet (7 av 11) 
• Verkningsgrad (8 av 11) 

 
 

B.3  Ö VR IG T  

Exempel på uttalanden i vilka panelen poängterar vikten av att undervisa om övriga traditio-
nella fysikbegrepp: 
”Kunskap om vågfysik och elektromagnetisk strålning krävs för att förstå klimatfrå-
gor.”(Anders)  
”Kärnkraftenergins fissionsprocess måste ju diskuteras.”(Anders) 
”För att diskutera fusion krävs atomfysik och kunskaper om solens processer.”(Joakim)  
”Radioaktivitet och joniserande strålning.” (Molly) 

Energiundervisningen bör, enligt panelen i varierande omfattning, även innehålla övriga fy-
sikaliska begrepp och samband. Hos 4 av 11 återkommer begrepp som värmekapacitet, vär-
me, temperatur, inre energi, fasomvandling och 3 av 11 breddar begreppen till att även om-
fatta optik och mekanik – begrepp. Kunskap om fusion och fission återfinns hos de flesta. 

Förutom ovan nämna begrepp (i B1 och B2) anser panelen att eleverna ska undervisas om 
främst; 

• värme och temperatur  
• fission  
• fasomvandlingar, värmekapacitet, smältvärme med flera tillhörande begrepp 
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C. INNEHÅLL AV GRUNDLÄGGANDE NATURVETENSKAP OCH TEKNIK, ”BE-
GRÄNSADE KONTEXTER” 

 
 

Huvudkategori C, begränsade kontexter, omfattar naturvetenskapliga fenomen inom energi-
området samt tekniska tillämpningar utan att de sätts in i större sammanhang. Det innebär 
att man i undervisningen pratar om ett grundläggande fysiksamband eller begrepp och sedan 
ger ett exempel från tekniken eller från naturen, specifikt inom energi, utan att sätta in teknik 
och fenomen i större sammanhang med mänskliga aktiviteter, samhällets funktioner och 
värderingar/politik, energiflöden genom samhället, problem, framtidens lösningar. Den be-
gränsade kontexten utgör således ett avgränsat exempel. 
 
De uttalanden som återfinns i kategorin C är totalt 132 av 599 och berör grundläggande na-
turvetenskap och teknik. Kursplanerna innehåller intentioner om att eleven ska kunna an-
vända sina kunskaper om fysikaliska begrepp så att de kan förklara teknik och naturveten-
skapliga fenomen. Denna kategori har benämnts ”begränsade kontexter” eftersom den visser-
ligen innebär att grundläggande fysikkunskaper om begrepp sätts in i en annan energikon-
text men utan att denna i sin tur sätts in i större sammanhang (därav uttrycket begränsade).  

 
 
 

C1 .  NA TU R VE TE NS KA P L I GA  FE NOM EN  

Energiundervisning bör omfatta vissa begrepp, samband och fenomen som hör hemma inom 
fysik, biologi, kemi och geologi och som ger grundläggande insikter för fortsatt förståelse för 
olika sammanhang, problem och lösningar inom HES, främst miljöfrågor. Företeelser som 
ingår i denna kategori är av naturvetenskaplig art och utgör visserligen processer och sam-
manhang men de är inte kopplade till mänskliga aktiviteter och det mänskliga samhällets 
processer, ej heller miljöproblem samt teknik. Innehållet kan ses som exempel på naturve-
tenskapliga grunder.  
 
Exempel på uttalanden i vilka panelen poängterar vikten av att undervisa om begränsade 
kontexter inom naturvetenskap: 
”Ozonskikt”(Anders)  
”Växthuseffekten påverkas av mängden växthusgaser, och vilka växthusgaserna 
är.”(Hedvig) 
”Spridningsfenomen i vatten och luft.”(Rudolf) 
”Klimatet på andra himlakroppar kan också vara intressant för att få perspektiv.”(Helen) 
”Livet kan ha uppkommit i samband med en plötslig ”miljökatastrof”.”(Helen) 
”Något om geologiska processer.”(Anders) 
”Atmosfärskemi”(Joakim) 
 
Samtliga i panelen (11 av 11) gör olika uttalanden som innefattas av innehållet i denna kate-
gori. De betonar vikten av att exemplifiera med naturvetenskapliga fenomen relaterade till 
fysikbegrepp. De poängterar särskilt växthuseffekten. 
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C.2  E NER G IR E SU R S ER  

 
Underkategori C.2 som likt C1 innehåller exempel på begränsade kontexter rörande naturve-
tenskapliga grunder har fokus på de fenomen som mer konkret rör energi men utan att rela-
tera till mänskliga aktiviteter. Innehållet omfattar naturvetenskapliga begrepp som har med 
energiresurser att göra, resursernas uppkomst och vilka det är, hur de indelas och varför, var 
de finns men utan att problematisera kring koldioxidutsläpp (kategori E2) eller blanda in 
teknik (C3), inget flöde med ingående mänsklig aktivitet (D) ingår. 
 
Exempel på uttalanden i vilka panelen poängterar vikten av att koppla fysikbegreppen till 
begränsade kontexter inom naturvetenskap, specifikt till energi som resurs: 
 
”Man bör diskutera jordens energibalans, och solens energiflöde som grund för ett långsik-
tigt hållbart energisystem.”(Molly) 
”Termodynamikens lagar ger oss också en uppfattning om förutsättningar för lagring av 
energi, överföring av energi.” (Rebecka) 
”Här kan anknytas till fossila bränslen och förnybara energikällor.”(Rudolf) 
”Eleverna bör förstå innebörden av vad som kännetecknar ett förnybart bränsle och känna 
till det finns stora skillnader mellan bränslena till följd av väteinnehåll m.m. (även inom de 
fossila bränslena) samt i viss mån oskarpa gränser (t.ex. hur torven placerar sig i ska-
lan).”(Joakim) 
”Nästan allt liv och klimatet på jorden drivs av energi från solen (utom en liten del som 
drivs av vulkanisk energi). En del omvandlas till värme som driver klimatet med potentiell 
energi lagrad i rörelse av luft och vatten.”(Robert) 
”Den allra mesta energin från solen strålar tillbaka ut i universum eller lagras upp på jor-
den så att medeltemperaturen blir nära nog konstant över långa tider.”(Victoria) 
”Förstå kopplingen mellan solljus, kolhydratproduktion som ger biomassa, och energivär-
det i biomassa.”(Hedvig) 
”Potentialer i olika energikällor ”(Håkan) 
 
Enligt samtliga i panelen (11 av 11) bör de grundläggande fysikbegreppen inom energiområ-
det på ett eller annat sätt kompletteras med ytterligare energibegrepp, naturvetenskapliga 
fenomen inom energiområdet, till exempel:  

• Energiflödet från solen och jordens energibalans utan samhället och mänskliga aktivi-
teter (7 av 11) 

o Instrålning 
o Energibalans 
o Fotosyntes 
o Vindens uppkomst 
o Vattnets kretslopp 
o Klimatsystem 

• Förnybara och icke förnybara energikällor (10 av 11) 
• Potentialer i olika energikällor 
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C.3  B EF IN T LIG T EKN I K  

Kategori C.3 omfattar ett innehåll i vilket grundläggande fysikbegrepp exemplifieras med 
befintlig teknik inom energiområdet. Syftet är att eleverna ska förstå funktion och kapacitet 
hos dagens etablerade teknik kopplad till energi och värme. Det kan utgöras av enstaka kom-
ponenter, enstaka integrerade tekniska system, teknik som används idag men kanske inte 
kommer att vara framtidens teknik men även befintlig teknik som kommer att användas i 
framtiden samt potentialer i befintlig teknik och i olika bränslen.  
I denna kategori återfinns inte själva användningen av befintlig teknik (D) eller storskaliga 
tekniska system såsom kraftvärmeverk, systemet: vattendamm – turbin – transportnät, 
transporter, avfallshantering, inte heller själva användningen av enstaka integrerade system 
samt människans relation till teknik (D). Inte heller problemen orsakade av användning (mil-
jö eller effektivitet)(E), teknikens brister, teknikens begränsningar (E) eller ny teknik för 
framtida lösningar som inte är etablerad idag (F) eller potentialer i framtida lösningar (F). 
 
Exempel på uttalanden i vilka panelen poängterar vikten av att koppla fysikbegreppen till 
begränsade kontexter i form av teknik: 
 
”vilka skillnader i primärenergi som de representerar (el, fjärrvärme, bränslen, förbrän-
ningsmotor, kraftvärme, värmepump m.m.)”(Rudolf) 
”Hur mycket energi kan en solfångare ge?”(Håkan) 
”omgivningsvärme (via värmepump)”(Victoria) 
”dieselcykeln”(Joakim) 
”Koppla till kraftproduktion med turbiner (ång- och gasturbiner). Principen som ”ängla-
spel” man har på julen.”(Hedvig) 
”Något om förbränning”(Rebecka) 
”Hur får man ut mest energi ur en solcell?”(Marianne) 
”Motsvarande för vattenkraft samband mellan potentiell lägesenergi för vattnet och rörel-
seenergin som ger ström då vattnet rinner genom turbinen och kraften överförs till genera-
torn.”(Hedvig) 
 
8 av 11 i panelen pekar på att energiundervisning bör omfatta kopplingar till tekniska till-
lämpningar inom energiområdet för att eleverna i förlängningen ska förstå olika samman-
hang men även för att de ska förstå innebörden i begreppen. Panelen föreslår vissa exemplifi-
eringar i teknik, utan att tekniken sätts i större sammanhang, ofta med syftet att just förklara 
fysikbegreppen men även med syfte att eleverna ska ha grundläggande kännedom om tekni-
kens funktion och potential för att de i nästa steg ska förstå det större sammanhanget, pro-
blemen och framtidens lösningar.  
 

• Värmepumpen, värmeväxlaren, ångmaskinen, elmotorn. (6 av 11) 
• Skillnader mellan olika bränslens funktion och vad förbränning innebär (5 av 11) 
• Kraftproduktion (turbin, generator och jämförelse mellan olika källor) (6 av 11) 
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I B och C - kategorierna inryms exempel på innehåll som bygger på fysikaliska och andra na-
turvetenskapliga begrepp och fenomen samt tillämpningar, men utan att tillämpningen eller 
företeelserna placeras i ett större sammanhang. Till exempel beskrivs en förklaring av turbi-
nens funktion i anslutning till ett vattenkraftverk i C3 medan ett resonemang om vattenkraft-
verket som en del i energiflödet genom samhället hamnar i kategori D. 
 
 
 

D.  INNEHÅLL AV SAMMANHANG 

 

Huvudkategori D innehåller större sammanhang som kan kopplas till definitionen av Sci-
ence, Technology and Decisions (Roberts, 1982). Innehållet kan beskrivas som större sam-
manhang i vilka människan ingår, både individen och samhället som helhet. Längre kedjor av 
energiomvandlingar i vilka människan skapat och nyttjar och påverkar. Övriga sammanhang 
i vilka människans värderingar och beslut ingår, även rörande ekonomi. Här ingår dock inte 
uttalanden som specifikt talar om problem (E) eller lösningar (F). 

De uttalanden som återfinns i kategorin D är totalt 116 av 599 och berör de större samman-
hang som visserligen omfattar de grundläggande naturvetenskapliga och tekniska begreppen 
men i vilka de kopplas till mänskliga aktiviteter, storskaliga system som skapats av männi-
skan, mänskliga värderingar, politiska styrmedel och beslut.  
 
 

D .1  Y T TR E MI LJ ÖA SP EK T ER  I  SA M HÄ L LE T  

Kategori D.1 omfattar sammanhang kopplade till yttre miljön utan att problematisera. Inne-
hållet kan ge förutsättningar för vidare diskussioner om problem och framtida lösningar. 
Exempelvis näringsämnenas kretslopp, kretslopp i vilka mänsklig aktivitet ingår, innebörden 
i livscykelanalys, människan beroende gentemot ekologiska system, energianvändningen 
relaterat till nationella miljömål men utan att omfatta miljöproblem (E2) och tekniska lös-
ningar för att lösa miljöproblem(F). 
 
Exempel på uttalanden i vilka panelen poängterar vikten av att belysa större sammanhang, 
specifikt de som berör den yttre miljön: 

 
”Livscykelanalyser”(Joakim) 
”Energianvändningen relaterat till miljömål”(Anders) 
”Grundläggande kunskap om klimatsystem och ekologiska system och människans påver-
kan på och beroendeförhållanden gentemot dessa är väsentlig.”(Molly) 
”Samhällets energianvändning påverkar alla miljömålen på något sätt (men i första hand 
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning och God bebyggd mil-
jö).”(Joakim) 
”Behovet av att utgå från livscykelperspektiv vid bedömning av samlad påverkan.”(Rudolf) 
”Det viktiga är hur växter och djur fungerar med miljön.”(Helen) 
”Viktigt att klargöra att det behövs en balans i våra mänskliga processer.”(Helen) 
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”Dessutom förstå samband mellan växthuseffekt mellan växthuseffekt och förbränning av 
fossila bränslen.”(Hedvig) 
 
Samtliga i panelen (11 av 11) betonar vikten av att eleverna kan sätta in fysikbegrepp och 
andra naturvetenskapliga kunskaper i ett större sammanhang rörande yttre miljö utan att 
direkt fokusera på miljöproblem. Snarare se hur mänskliga aktiviteter kopplas till grundläg-
gande företeelser i naturen. Här tas alltså inte miljöproblemen (E.2) upp, inte heller kunska-
pen om de ekologiska systemens funktion och uppbyggnad (C.1) utan här fokuseras männi-
skans relation till miljön och systemen samt hur samhället relaterar energianvändning till 
miljömål. Panelen kopplar här ihop faktakunskaper inom naturvetenskap med människans 
aktiviteter. D.1 omfattar människans relation till yttre miljön, panelen vill betona; 

• de ekologiska gränser som gäller för mänsklig aktivitet   
• hur viktigt det är att människan lever i balans med naturen 
• begreppet livscykelanalys och vikten med att utgå ifrån sådana 
• de nationella miljömålen och att energianvändningen ska relateras till dessa 

 
 

D .2  EN ER GI  

 
Kategori D.2 har ett innehåll som omfattar energiflöden i vilka mänsklig aktivitet ingår. Även 
energiflöden genom naturen som nyttjas av människan, när människan är aktiv i energiom-
vandlingen. Exempelvis storskaliga tekniska system såsom produktionsanläggningar, trans-
portnät och själva användningen av systemen. Innehållet omfattar även energiflöden genom 
naturen och samhället, jorden och samhällets aktiviteter i solens energiflöde, energiproduk-
tion – distribution – konsumtion, avfallshantering, omvandlingarna till biobränsle och fossilt 
bränsle (men inte fakta om själva bränslet i sig), biogasanvändning, uranbrytning, livsme-
delsproduktion, hur vår användning av olika källor är fördelad, hur människan använder 
källorna, jordens energibalans och solens energiflöde som grund för ett långsiktigt hållbart 
energisystem, energiåtgång per person i olika länder.  
Kategorin omfattar dock inte problem med alltför stor användning och ojämnt fördelad an-
vändning (E1), ny teknik och lösningar för framtiden(F) eller problemet med att människans 
nyttjande av energiflöden inte alltid är effektivt (E1). 
 

Exempel på uttalanden i vilka panelen poängterar vikten av att belysa större sammanhang, 
specifikt de som berör energiflöden genom samhället: 
 
”Energi från solen omvandlas också till kemiskt energi lagrad framför allt i växternas bio-
massa och frigjort syre som i sin tur genom energiomvandling bygger upp och driver djur-
livet. Till skillnad från andra djur i naturen använder vi inte bara kemisk energi i form av 
syre och mat utan också för vårt praktiska liv.”(Robert)  
”Avfallshantering.”(Molly) 
”Livsmedelsframställning, uppvärmning av bostäder, transportfrågor, biltrafik, industri, 
flygtrafik etc.”(Molly) 
”Bostadsbyggande och infrastrukturfrågor – hur de är relaterade till fysik.”(Anders) 
”Genom uppfinningar kan vi också använda kemiskt och mekanisk t (t ex vind och rinnande 
vatten) lagrad (potentiell) energi i naturen för att uträtta mekaniskt arbete (t ex transpor-
ter och arbetsmaskiner) i våra hem och samhällen.”(Robert) 
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”Exempel på energiomvandlingar som t.ex. cykling från kemisk energi i födan till friktion 
vid inbromsning, vattenkraft från solenergi till el o.s.v.”(Rudolf) 
”Hur värme, el, drivmedel mm produceras, distribueras och konsumeras.”(Rebecka) 
”Sveriges och världens energiproduktion/konsumtion”(Marianne) 
”För kärnkraften gäller ju att energin frigörs i alla fall, men att det tar lång tid utan kärn-
kraftverk.”(Hedvig) 
 
Ett viktigt sammanhang som 11 av 11 i panelen framhåller är energiflöden genom biomassa 
och samhälle. Energiundervisningen bör ge eleverna kunskaper om hur energin flödar från 
solen genom naturen och genom samhället för att sedan gå förlorad ut i universum som vär-
me. Att de kan se vår jord med mänskliga aktiviteter i energiflödet från solen. Här ingår ex-
empel på energiflöden som inkluderar mänskliga behov och aktiviteter.  
Panelen fortsätter på så sätt resonemang om energiflöden och låter dem omfatta människans 
verksamheter. I C.2 berördes det energiflöde som startar i solen och som når jorden och går 
vidare genom naturliga processer. Här, i D2, omfattas även mänskliga aktiviteter i energiflö-
det på jorden. Panelen beskriver särskilt: 

• energiflödet genom biomassan och vidare i samhället som mat och bränsle 
• energiproduktion, distribution och konsumtion  
• specifika områden såsom livsmedelsproduktion, avfallshantering, bostadsändamål 

och transporter 
 

D .3  D EN EGNA  E NER G IA N VÄ ND N IN GEN  

 
Kategori D.3 utgör egentligen en del av D.2 men lyfts fram som en egen kategori för att tyd-
liggöra att individens eget agerande har betydelse, vilket poängteras av panelen. Kategorins 
sammanhang är direkt kopplat till den egna energianvändningen, exempelvis den egna an-
vändningen, en kartläggning av familjens matvanor och att försöka räkna ut energianv. Ex-
empelvis den egna husuppvärmningen, hur individen själv transporterar sig, den egna elför-
brukningen. Inom kategori D.3 berörs dock inte problemen, exempelvis med den egna ener-
gianvändningen kopplad till global användning (E1) eller egen kostnad för energi (D4). 
 
Exempel på uttalanden i vilka panelen poängterar vikten av att belysa större sammanhang, 
specifikt de som berör individens egen användning: 
 
”Man måste ha ett grepp om ”hur mycket”, kopplat till vardagliga förhållanden, el, resor, 
mat i hemmet. I samband därmed också ifrågasätta sin egen energianvänd-
ning.”(Marianne) 
”Kartlägg familjens matvanor och försök reda ut vilken energianvändning maten medfört 
genom hela sin produktion.”(Marianne) 
”Köra bil till arbetet? Ta taxi, buss eller tåg? Cykla?”(Victoria) 
”Är mina vanor i samband med användning av el och vatten sunda?”(Rudolf) 
”Man kan t ex följa en vanlig familj under ett dygn och försöka följa konkret hur energiom-
vandlingar används på olika sätt.”(Robert) 
 
I detta sammanhang betonar panelen, 7 av 11, att det är viktigt för eleverna att inom ramen 
för undervisningen få möjlighet att utgå ifrån sitt eget liv och den egna energianvändningen. 
Innehållet i detta kapitel är som nämnts en del av D.2 men här sker en avgränsning till den 
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egna användningen. Eleverna bör, enligt experterna, få kännedom om energiflöden genom 
det egna livet (sitt boende, sina vanor, sina inköp etc.) för att se sig själv som del i ett sam-
manhang.   
Panelen anser att eleverna ska ha kunskap om: 

• att de själva är delaktiga i energianvändningen 
• hur mycket energi de använder 

 
D .4  EK ONO M IS KA  A SP EK TER  

 
Kategori D.4 omfattar sammanhang som rör ekonomi. Elpriset, utsläppsrätter, skatteväxling, 
elpriset betydelse för industrin, vikten av minskade uppvärmningskostnader även för indivi-
den. 
Exempel på uttalanden i vilka panelen poängterar vikten av att belysa större sammanhang, 
specifikt de som berör ekonomiska aspekter: 
 
”Elmarknadens funktion och interaktion med andra marknader.”(Joakim) 
”Energins betydelse för basindustrin.”(Hedvig) 
”Hur minskar man uppvärmningskostnaden för ett hus?”(Marianne) 
”Kunskap om betydelsen av tillgång på energi för den svenska basindustrin och hur den 
energiintensiva industrins konkurrenskraft påverkas av högre energipriser och tilltagande 
klimatrestriktion.”(Joakim) 
 
Panelen anser att energiundervisningen även bör ge eleverna insikt i ekonomiska samman-
hang till exempel ge eleverna kunskaper om energipriser och elmarknadens funktion (6 av 
11).  D.4 är en kategori som beskriver sammanhang i vilka värdering och politiska beslut in-
volveras och kan därför ses som en del av D.5, se nedan. D.4 har dock, baserat på innebörden 
i uttalanden, lyfts ut separat som en kategori eftersom ekonomi är en sådan betydelsefull 
aspekt i vårt samhälle. Panelen betonar vikten av kunskaper om: 

• elpris 
• hur elmarknaden fungerar 

 
D .5  E TI SKA  OC H P O LI T IS KA  A SP E K TER   

 
Kategori D.5 omfattar sammanhang som rör politiska beslut, visioner, mänskliga värdering-
ar. Bland annat hur vi i Sverige förhåller oss till att energianvändningen i dagsläget fördelas 
orättvist över jorden. Att politiska värderingar (det vill säga samhällets mänskliga värdering-
ar) ligger till grund för beslut och åtgärder inom energiområdet. Internationella överens-
kommelser, definition av hållbar utveckling, människans överordnande roll, att politik styr 
energiåtgärder, hur vi förhåller oss till orättvisor, att politiska miljömål sätts upp, energisitu-
ationens betydelse för samhällets utveckling, prognoser för jordens energianvändning är ex-
empel på beskrivningar av innehåll i denna kategori.  
 
Exempel på uttalanden i vilka panelen poängterar vikten av att belysa större sammanhang, 
specifikt de som berör politiska och etiska aspekter: 
 
”Utveckling av jordens energiförbrukning och prognoser för detta.”(Marianne) 
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”Det krävs också diskussioner kring olika etiska aspekter av detta ämne t.ex. frågor kring 
människans nyttjande av naturresurser och ansvar t.ex. gentemot kommande generatio-
ner.”(Molly) 
”Men är det försvarbart att vi ger oss iväg till nästa himlakropp för att exploatera 
den.”(Anders) 
”Ett hållbart energisystem får inte utnyttja mer energi än den som finns tillgänglig i ”evig-
het”. Vi får således inte utnyttja mark kortsiktigt för odling som utarmar marken så att den 
inte klarar produktion under många tusen år.”(Hedvig) 
”I takt med att människors uppfinningsrikedom skapar allt mer avancerade hjälpmedel 
ökar våra ambitioner att omvandla vår omgivning och skapa förutsättningar för samhäl-
lets välfärd och människosläktets numerära tillväxt och försörjning”(Robert) 
”Jag försvarar inte dåligt miljöbeteende, men man kan ju också säga att människans exi-
stens är en stor riskfaktor ur miljösynpunkt.”(Helen) 
”Kännedom om internationella överenskommelser kring klimatfrågor och rening av ut-
släpp etc.”(Joakim) 
”risker förknippade med inlåsning i teknik under lång tid”(Håkan) 
”Insikten om vikten av att bemöta klimatproblemet globalt, dvs. samarbete med andra län-
der, både när det gäller fastställandet av mål (med möjlighet att påverka andra) och till-
lämpningen av styrmedel (t.ex. global handel med utsläppsrätter) för att få ut största möj-
liga miljönytta i förhållande till de resurser som samhället satsar på att motverka proble-
men.”(Joakim) 
 
Denna kategori omfattar sammanhang som framhålls av 10 av 11 personer i panelen och som 
inte har utgångspunkt i fysikaliska samband såsom energiomvandlingar och energiflöden 
utan värderingar och politiska ställningstaganden rörande vikten av att ställa om energisy-
stem till hållbara sådana. D.5 behandlar därför även problem och lösningar till skillnad från 
D.1 – D.3 som endast beskriver sammanhang utan att problematisera och diskutera lösning-
ar. I detta sammanhang, D5, blir det väsentligt att visa på vad som styr utvecklingen, politis-
ka krafter, indirekt ekonomiska krafter varför eleverna bör få insikt i samhällets uppbyggnad, 
dess styrsystem och vilken vikt energifrågor har i dessa sammanhang. Eleverna bör ges insik-
ten om hur de som medborgare kan verka för en hållbar utveckling inom energiområdet. Pa-
nelen poängterar värderande kunskaper: 

• vad innebär ett hållbart energisystem  
• vilka drivkrafter och värderingar finns hos oss människor när det gäller energian-

vändning och dess relation till naturen  
• vilka politiska intentioner finns nationellt och internationellt  
• vilka olika styrmedel utvecklas 

 
 

E.   INNEHÅLL AV PROBLEM MED NUVARANDE ENERGISYSTEM 

 

Huvudkategori E omfattar ett innehåll som handlar om problem – miljöproblem och effekti-
vitetsproblem främst med vinkling mot problem med vår energianvändning. De uttalanden 
som återfinns i kategorin E är totalt 48 av 599. Panelen i sin helhet uttalar att undervisningen 
bör leda till att elever kan uppmärksamma och beskriva olika problem som uppstår i aktuella 
sammanhang och som hindrar hållbar energiutveckling. Fysikundervisningen bör därför (ut-
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tolkat ur uttalanden) ge möjligheter till kritiskt tänkande och problematisering inom sam-
manhang för att eleverna ska kunna värdera innehållet och för förståelse för HES. Denna 
kategori innehåller problem orsakade av nuvarande energiproduktion, distribution och kon-
sumtion. 

 
I svaren kan noteras främst två probleminriktningar – uttalanden som rör miljöproblem (8 
av 11) och uttalanden som rör effektivitetsproblem/slöseri/orättvis fördelning (11 av 11).  
I strategin för HES (lösningar i F-kategorin) finns inbyggda samhälleliga värderingar av vad 
som är problem. Gjorda av politiker internationellt exempelvis inom FN och EU men även 
nationellt. Problemen lyfts i rapporter och i gemensamma dokument (Agenda 21, FN-
rapporter) och baseras på forskning. Strategin fokuserar på lösningar av miljöproblem och 
problem på grund av alltför stor energianvändning och ineffektiv användning. Därigenom 
avgränsas problemen så att inte alla typer av problem berörs.  
 
 

E.1  E NER G I SLÖ SER I  

 
Underkategorin E.1 omfattar effektivitetsproblem i teknik och i system skapade av männi-
skan. Samhällets alltför stora energibehov men även fokus på problem i egen användning 
innefattas i innehållet, likaså problemet att energiresurserna är begränsade och att råder be-
gränsningar och brister i teknik och i system. Ineffektiviteten i våra energisystem, alltför stor 
användning och ojämnt fördelad användning, exempelvis energiåtgången för livsmedelspro-
duktion bör problematiseras inom undervisningen enligt panelen. Energianvändningen 
kommer att öka varför en ineffektiv användning ger problem, likaså energiresursernas bris-
tande uthållighet.  
 
Exempel på uttalanden i vilka panelen poängterar vikten av att belysa problemen med inef-
fektivitet i dagens system: 
 
”Hur effektiva är våra energisystem?”(Victoria) 
”Belysa hur kraftverken använder olika processer för att driva generatorer, vilket också 
ger spillvärme och ganska låg verkningsgrad, om man inte ser till att använd spillvärmen 
för uppvärmning.”(Anders) 
 
Exempel på uttalanden i vilka panelen poängterar vikten av att belysa problemen med att 
energianvändningen för produktion av varor och livsmedel är alldeles för hög och ojämnt 
fördelad: 
 
”Energiåtgång för framställning av olika typer av livsmedel och odlingssätt borde här ges 
särskild uppmärksamhet eftersom dessa tillhör de mest grundläggande problemen i ener-
gianvändningen.”(Molly) 
”Att eftersom energianvändningen förutsätts öka globalt sett, krävs förståelse för en effek-
tivare användning. ”(Hedvig) 
”Ökad konkurrens om råvaror och energi, inkl. den klassiska frågan om t.ex. veden ska 
användas till att ”kokas, sågas eller eldas.” (Joakim) 
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"Just i dag har oron för att de ändliga naturresurserna inte skall räcka länge nog och att 
den växande grödan inte skall kunna föda kommande generationer hamnat i andra hand i 
förhållande till klimatfrågan.”(Robert) 
 
Exempel på uttalanden i vilka panelen poängterar problematisering av den egna energian-
vändningen: 
 
”Sin egen energianvändning sett i ett globalt perspektiv och hur den egna livsstilen ger pro-
blem samt omöjliggör för andra att ta del av begränsade resurser.”(Marianne) 
”Beräkna energianvändning t.ex. genom att föra dagbok över vilka apparater som är på 
hemma, läsa av effekter, notera tider och räkna ut energiförbrukning. Beräkna energiåt-
gång vid duschning eller bad med hjälp av hink, klocka och termometer etc. Jämföra hur 
olika energibeteenden påverkar den totala användningen om alla i Sverige eller världen 
gör lika. Diskutera hur man som individ kan minska energianvändningen .”(Rudolf) 
 
Exempel på uttalanden i vilka panelen poängterar problematisering kring energiresursernas 
uthållighet: 
 
”Begränsning i resurstillgång.”(Hedvig) 
 
Ur panelens uttalanden tolkas att undervisningen bör ha ett innehåll som relateras till ener-
gianvändningen globalt och i Sverige så att eleverna problematiserar kring den ineffektiva 
energianvändning samt slöseriet och den orättvisa fördelning som råder. Undervisningen ska 
även medföra att eleverna problematiserar kring den egna energianvändningen och huruvida 
den är effektiv eller inte. 
Enligt panelen ska undervisningen ge insikt om: 

• ineffektiviteten i systemen; de låga verkningsgraderna och dåligt tillvaratagande av 
värme samt ineffektivt tillvaratagande av exergin i systemen  

• jordens energiresursers uthållighet   
• att resurserna används ojämnt 
• att problem kring ineffektivitet, främst dåligt tillvaratagande av spillvärme också 

finns i den egna användningen 
 
 

E.2  N EGA TI V M I LJÖP Å VE R KA N  

Kategori E.2 omfattar miljörelaterade problem gällande dagens energianvändning, produk-
tion och distribution. Exempelvis betonar panelen försurning, emissioner, vattenkraftsdäm-
ning, restprodukter vid förbränning och de framhåller att all energianvändning orsakar mil-
jöpåverkan eller negativ inverkan. Övriga exempel är klimatproblemen, föroreningsutsläpp, 
kärnkraftsavfallets problematik och trafikens miljöproblem.  
 
Exempel på uttalanden i vilka panelen poängterar vikten av att belysa miljöproblemen: 
 
”Att all energianvändning skapar miljöpåverkan eller annan negativ inverkan på samhäl-
let.”(Joakim) 
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”Klimatförändringar orsakade av växthuseffekten”(Molly) 
”Elektricitetsanvändning kan vara bra för miljön i en storstad, men hur "produceras" elekt-
riciteten? Vattenkraft är till exempel kraftigt miljöpåverkande även om påverkan på atmo-
sfären är begränsad. Risker med vattendammar som kan gå sönder är också en fråga att 
diskutera ur hållbarhetsperspektiv. Beträffande fossila bränslen är ju problemet egentligen 
en tidsfaktor.”(Helen) 
”Även en jämförelse mellan lagring av radioaktivt avfall och lagring av koldioxid bör ju 
leda till fruktbara diskussioner.”(Anders) 
”Den största oron just nu tycks vara att det stora uttaget av lagrad potentiell energi främst 
i form av fossila bränslen rubbar Jordens relativa temperaturbalans så att medeltempera-
turen ökar, signifikant utöver vad solfläcksberoendet ger.”(Robert) 
”Miljöpåverkan, dvs. växthuseffekt, partiklar, försurning osv.”(Hedvig) 
”olika problem med transporter”(Rudolf) 
”miljöpåverkan och emissioner”(Victoria) 
”Olika typer av föroreningar, inklusive strålning och ljud.”(Håkan) 
”Hur produktionsprocesser av varor och tjänster påverkar miljön”.(Victoria) 
 
Panelen (8 av 11) anser att miljöproblemen orsakade av energianvändningen ska ges särskild 
uppmärksamhet. Panelen betonar framför allt: 

• klimatförändringar  
• kärnkraftens avfalls- och säkerhetsproblem samt uranbrytningsproblem  
• vattenkraftens påverkan på naturen 
• hur vår livsstil det vill säga hur produktion och konsumtion påverkar miljön 

 

F. INNEHÅLL AV STRATEGIER OCH TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR HES 

 
Huvudkategori F omfattar ett innehåll som handlar om framtidens lösningar och vilka strate-
gier vi måste ha för att nå hållbara energisystem. Strategier i form av teknik och förnybara 
källor samt effektivare och mindre användning. De uttalanden som återfinns i kategorin F är 
totalt 75 av 599 och berör strategier för framtiden. Av de 11 i panelen är det 9 som framhåller 
vikten av att undervisningen ska leda till att eleverna kan se lösningar på de problem som 
råder inom energiområdet och som hindrar en hållbar utveckling. De utgår ifrån den strategi 
för HES som presenterats för dem i enkäten och belyser därför ett undervisningsinnehåll när 
det gäller lösningar som relateras till denna strategi. Bland personerna i panelen råder följ-
aktligen god konsensus om effektivitetsproblemet (och användningsproblemet) samt miljö-
problemet varför undervisningsinnehåll kring lösningar också berör dessa problem.  

 
F .1  MI NS KA  OC H EF FE K TI VI SER A  ENER GIA NVÄ ND N ING EN !  

 
Underkategori F.1 omfattar ett innehåll gällande vikten av att både minska och effektivisera 
användningen. Innehållet berör hur samhället ska se ut i framtiden vad gäller användnings-
nivå och effektivitet. Viktigt blir då, enligt panelen, ändrade attityder och ändrat beteende. 
Panelen uttrycker utgångspunkten att energisystemet ska smörja samhällets funktioner på 
effektivast sätt men helst vara så litet som möjligt. För det krävs optimering av systemet var-
för insikter om potentialer för optimering. Vidare krävs att användning av energi med låg 
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temperatur för ersättning av elenergi måste öka, likaså effektiv omsättning och tillvaratagan-
de av energi samt återvinning av material.  
Exempel på uttalanden i vilka panelen lyfter fram ett innehåll med fokus på strategins första 
punkt - en minskad och effektiviserad energianvändning för utveckling av hållbara energisy-
stem: 
 
”Energisystemet ska smörja samhällets funktioner på effektivast möjliga sätt men helst 
vara så litet som möjligt. ”(Joakim) 
”Optimering av energisystemet innebär att rätt energi ska användas på rätt sätt, att verk-
ningsgrader och utbytbarheter beaktas i ett systemperspektiv. Även distribution och över-
föring av energi bör ingå i en sådan optimering”(Joakim) 
”Potentialen för minskningen av sin egen energianvändning, dels gällande minskad an-
vändning dels genom effektivisering.”(Hedvig) 
”Det är viktigt med effektivt omsättning och tillvaratagande av energin.”(Victoria) 
”Systemperspektivet, inkl. insikt om behovet att effektivisera användningen av energi oav-
sett vilket bränsle som avses, vilket är särskilt viktigt i takt med att konkurrensen om bio-
bränsleresursen ökar.”(Joakim) 
”Energifrågorna bör utpekas som en övergripande miljömålsfråga och beaktas inom allt 
miljömålsarbete, i synnerhet med fokus på minimerat resursutnyttjande och ett optimerat 
energisystem.”(Joakim) 
”Effektivisering av energianvändningen har en viktig roll att spela i detta arbete, men det 
finns begränsningar och effektivisering är i första hand ett medel för att uppnå andra 
mål.”(Joakim) 
”Potentialer för energieffektivisering inom t.ex. transportsektorn.”(Rebecka) 
”Hur kör man bil med minimal energianvändning?”(Rudolf) 
 
Panelen anser att eleverna ska inse att det är viktigt att: 

• energianvändningen minskas 
• energianvändningen effektiviseras 

 
 

F .2  LÖS N INGA R  G ENO M A T T ÖKA  A NVÄ ND N ING EN A V FÖR NY BAR  E NER G I  

  
Underkategori F.2 omfattar ett innehåll med ytterligare en strategi: att andelen förnybar 
energi ska öka för att bli helt rådande. De flödande ska användas i första hand därefter bio-
massa. Panelen betonar vikten av insikten om varför förnybara inte bidrar till ökad växthus-
effekt, att användning av sol och vind och vatten prioriteras samt betydelsen av att andelen 
förnybar ökar och att totala användningen minskar. 
 
Exempel på uttalanden i vilka panelen lyfter fram ett innehåll med fokus på strategins andra 
punkt - att andelen förnybar energi måste ökas och vilka möjligheter som finns därvidlag: 

 
”Öka användningen av förnybar energi.”(Håkan) 
”att ifrågasätta den 2:a punkten i definitionen av ett ”hållbart energisystem” eftersom det 
snarare är andelen förnybar energi som bör öka, inte användningen som sådan.”(Joakim) 
”En bonde vill övergå från att skörda mat till att skörda energi. Vad bör han satsa på? Red 
ut och diskutera utifrån en rad olika perspektiv(fysik, teknik, ekonomi, hållbarhet, miljö, 
effekt, energikvantitet, energikvalitet etc.)”(Marianne) 
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”Flödande energi (vind, sol m.m.) bör utnyttjas i första hand och därefter övriga förnybara 
energikällor (t.ex. biobränslen).”(Joakim) 
”Användningen av de fossila bränslena bör undvikas, framförallt beroende på dess bidrag 
till en ökad halt växthusgaser i atmosfären.”(Joakim) 
”Det är viktigt så att man inte får en negativ bild av förnybar energi.”(Håkan) 
 
Panelen anser att det är viktigt att eleverna inser att: 

• andelen förnybara energikällor måste öka 
• flödande energi ska nyttjas i första hand och därefter övriga förnybara energikällor 

 
 

F.3  N Y  R ENA R E T EK NI K !  

 
Underkategori F.3 omfattar ett innehåll med konkreta exempel på teknik som måste utveck-
las i framtiden. Dessutom viktiga framtidsfrågor och uppmaningar kring teknik och nya stra-
tegier kring teknik samt potentialer i ny teknik.  
Exempel på uttalanden i vilka panelen lyfter fram ett innehåll med fokus på strategins tredje 
punkt - att eleverna ska ges möjligheter till insikter om vilken teknik som kan tänkas bli in-
tressant i framtiden och varför, tre delar kan urskiljas i panelens uttalanden: 
 
Effektivare teknik; 
Lösningar och potentialer för effektivisering och alternativa metoder för återvinning. 
 
”Vikten av att ny teknik utvecklas för att möta den ökade efterfrågan på energi med ett 
hållbart resursutnyttjande och låg miljöpåverkan.”(Victoria) 
”Möjligheterna med modern energiteknik och med det energiflöde som jorden befinner sig 
i.”(Marianne) 
”Potentialen i olika typer av energikällor och tekniker (t.ex. de möjligheter som kan följa av 
genombrott på solcellssidan och uppfattning om hur stora reserver/resurser som finns i 
världen av de olika fossila energikällorna).”(Rebecka) 
”Det krävs teknikgenombrott för att förse den ökande efterfrågan på energi med ett håll-
bart resursutnyttjande och låg miljöpåverkan.”(Joakim) 
”Diskutera och titta på vad som händer i utvecklingen t.ex. när det gäller transporter. Hitta 
på egna lösningar som kan användas i framtiden för att nå ett hållbart energisy-
stem”(Rudolf) 
”Alternativa metoder för energiframställning”(Hedvig) 
”Att jämföra olika tänkbara lösningar och diskutera deras för- och nackdelar är viktigt för 
att få en nyanserad bild av situationen vilket är en förutsättning för en insiktsfull diskus-
sion.”(Molly) 
 
Förnybar teknik; 
Här hamnar teknik som också hamnar i C.3 men även ny teknik. Solcell, miljöfordon, vind-
kraft måste öka, vågkraft, produktion som bygger på solceller. 
 
”Produktion som bygger på solceller, vågkraft och vindkraft.”(Anders) 
”Biobränsle eller hybridbil?”(Håkan) 
”Hur får man ut mest energi ur en solcell?”(Marianne) 
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”Studera kommunens biobränsleeldade fjärrvärmeverk. Vad gör man för att minska ut-
släpp av miljöskadliga ämnen och av överskottsenergi?”(Marianne) 
 
Renare teknik; 
Här hamnar även ny teknik som inte direkt berör sol, vind, vatten, biobränslen. Kan kärn-
energi bli ofarlig, koldioxidsänkor, vätgas, fusion, alternativa metoder för rening, bränslecell 
 
”Har kärnenergin utvecklingsmöjligheter? Kan kärnavfallet bli ofarligt? Kan förbrukning-
en av koldioxid ökas?(Robert) 
”Kan fusionsreaktorn ses som det ultimata hållbara energisystemet?”(Robert) 
”Kan kärnkraftsavfallet bli ofarligt genom transmutation?”(Marianne) 
”Diskutera ny teknik och var forskningen befinner sig avseende solceller och vätgasproduk-
tion i öknarna t.ex.”(Anders) 
”Det är snart ekonomiskt intressant att utvinna helium-3 på månen, som inte lämnar skad-
liga neutroner och därmed gör fusionsprocessen mer hanterbar.”(Anders) 
”Det sägs ofta att det skulle vara perfekt att köra förbränningsmotorer på vätgas, men hur 
produceras vätgasen?”(Helen) 
”Kan man öka förbrukningen av koldioxid också?”(Helen) 
 
 
Panelen lägger stor vikt vid framtidens teknik och de anser att eleverna inom ramen för fy-
sikundervisningen ska diskutera och lära sig: 

• funktionen, potentialen och fördelar/nackdelar med viss teknik, exempelvis: 
� bränslecell  
� solcell 
� vätgas som motordrivmedel 
� fusionsreaktorn  

• olika reningstekniker som finns för att minska utsläpp från förbränningsanläggningar 
och fordon 

• framtida lösningar rörande exempelvis koldioxidförbrukning 
 
 

Resultatet från steg 1 kan övergripande sammanfattas enligt följande, se även kapitel 6 för en 
mer utförlig konklusion. 

• Ett resultat är själva ämnesinnehållet i B, C, D, E och F med underkategorier. 

• Ett annat resultat är att ämnesinnehållet i fysikundervisningen ska omfatta innehållet 
i samtliga kategorier B, C, D, E och F med underkategorier. Således inte bara begrepp 
och samband. 

• Ett tredje resultat är att det ska, inom fysikundervisning för HES-insikt råda en rela-
tivt jämn fördelning mellan B, C å ena sidan och D, E, F – kategorierna å andra sidan. 

• Att argumenten för en undervisning med jämn fördelning mellan B, C och D, E, F är 
förståelse för system, problem och lösningar, därmed ett helhetstänkande och an-
svarsfull insikt (Kategori A). 
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5.2 STEG 2 - VAD STÅR DET I LÄROBÖCKER OCH LÄROMEDEL? 

I steg 2 studeras fördelningen mellan begrepp (B), ”begränsade kontexter” (C) å ena sidan 
och sammanhang (D), problem (E) och lösningsstrategier (F) å andra sidan samt huruvida de 
senare tydliggörs i läroböcker och läromedel. Den fördelning som framkom i steg 1 mellan 
olika kategorier ska jämföras med den fördelning som återfinns i böcker och läromedel. De 
sex böckerna/läromedlen har analyserats och resultatet beskrivs här nedan.  

I tabellerna 5 - 10 ges, för varje bok/läromedel, en bild över innehållet genom att resultatet 
presenteras enligt hierarkin från 5.1.2, figur 4. Respektive underkategori presenteras med 
sina mest frekventa innehåll och varje huvudkategori (nivå) presenteras med sin procentuella 
andel utav hela innehållet. I tabellerna saknas rutor för vissa underkategorier vilket innebär 
att sådant innehåll helt saknas i den aktuella boken/läromedlet. För varje bok/läromedel ges 
även en kortfattad beskrivning av fördelningen mellan huvudkategorierna plus ett exempel 
på en struktur (en röd tråd) i vilken så många huvudkategorier som möjligt belyses. Texter 
som presenteras i strukturerna utgörs av citat. 

Vid analysen har läroböckernas (bok 1 – 4) och läromedlens (bok 5 -6) innehåll inledningsvis 
sorterats i analysenheter. Analysenheter utgörs av olika innehållstyper exempelvis löpande 
förklarande text eller en bild.  

När förklarande text indelats i analysenheter så har det skett med avgränsningen att en me-
ning eller ett textstycke som beskriver ett begrepp eller ett samband har utgjort en enhet, 
eller ett sammanhang, ett problem eller en lösning. Avgränsningen har gjorts så att ett be-
grepp, en teknisk lösning, ett problem beskrivs.  

Analysenheten text i ”fokus” innebär exempelvis text i en ”tänk på att- ruta” eller en samman-
fattning i en avgränsad text. Indelningen i analysenheter har givit ett resultat (procentsatsen 
anger andel av totalt antal analysenheter) presenterat i tabell 4. 

Tabell 4. Fördelning av typ av analysenhet i respektive bok/läromedel. 

Typ av analysen-
het. 

Bok 1 
(294 
enheter) 

Bok 2 
(474 
enheter) 

Bok 3 
(317 
enheter) 

Bok 4 
(269 
enheter) 

Bok 5 (410 enheter) 

Läromedel från 
Energimyndigheten 

Bok 6 (645 enheter) 

Läromedel från ener-
gimyndigheten. 

Förklarande text.  34 % 36 % 29 % 41 % 90 % 31 % 

Ett påstående i 
marginalen. 

6 % 4 % 2 % 4 % - 15 % 

Räkneuppgifter/ 
diskussionsfrågor 

21 % 28 % 31 % 32 % - 39 % 

Räkneexempel 5 % 9 % 5 % 6 % <1% - 

Bild, diagram 10 % 9 % 6 % 10 % 5 % 10 % 

Tabell <1% - <1% - <1% <1% 

Text i ”fokus”  23 % 15 % 27 % 6 % 5 % 4 % 
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Analysenheterna har sedan kategoriserats med underkategorier från steg 1 (B1, B2, B3, C1, 
C2 och så vidare). Begrepp och samband, begränsade kontexter, större sammanhang med 
mera i varje analysenhet/kategori har därefter sammanställts i tabeller.  

Här nedan redovisas, i tabell 5 – 10, andelen av totalt antal enheter i respektive huvudkatego-
ri samt de påståenden/begrepp som förekommer mest inom varje underkategori.  I samman-
ställningen nedan (tabeller anpassade till figur 4, den hierarkiska strukturen) görs ingen spe-
cifik redovisning av vilken typ av analysenhet (förklarande text, bild, räkneuppgift med mera) 
som är aktuell.  

För varje bok/läromedel sammanfattas ett typiskt upplägg, därefter presenteras exempel på 
”röda trådar” från boken som kan relateras till figur 4 och på så sätt jämföras med den hie-
rarkiska strukturen som visar relationer mellan kategorier i steg 1. En tråd är ett exempel på 
hur de olika huvudkategorierna återfinns som en följd i en bok, till exempel i en förklarande 
text. Trådarna som presenteras för respektive bok visar exempel på hur boken/läromedlet 
förklarar och resonerar om ett begrepp, sammanhang, problem med mera. Trådarna har 
återfunnits i materialet i delar som visat sig innehålla ett antal olika huvudkategorier (både B 
eller C och D, E eller F). Trådarnas omfattning i presentationen speglar inte omfattningen i 
läroböcker/läromedel. Trådarna belyser hur de olika kategorierna sammanlänkas och pre-
senteras i respektive bok.  
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Tabell 5. Bok 1 Resultat – fördelning mellan huvudkategorier, framträdande innehåll. 

 

Bok 1      

2 % F.1 
Ändrat levnadssätt 

F.2 
Alternativa energi-
källor 
 

F.3 
Värmepump ersätter 
direktverkande el 
Driva fordon med sol, 
Potentialen i solfång-
are 

  

3 % E.1 
Ojämn fördelning, Inef-
fektiv energianvänd-
ning för uppvärmning 

E.2 
Fossila källor ger 
miljöproblem 
 

   

9 % 
 

saknas D.2 
Genom artefakter 
och människan. 
Genom samhället 
generellt. 

D.3 
Energi för uppvärm-
ning 
 

D.4 
Elpris 
 

saknas 

6 % 
 

C1 
Naturvetenskapliga 
fenomen 

C.2 
Klimatsystem, 
Förnybar energi, 
energikälla 

C.3 
Värmepump 
 

  

80 % 
 

B.1 
Energiomvandling, 
Arbete, Energiprinci-
pen, Rörelseenergi 

B.2 
Verkningsgrad, 
energikvalitet 
 

B.3 
Temperatur 
Fasövergångar 
 

  

 
 

Denna bok (bok 1) presenterar mycket stor andel av begrepp och definitioner, främst fysikbe-
grepp. Begreppen återkommer i förklarande texter, i ”tänk på att – rutor”, i räkneuppgifter, i 
räkneexempel. Det sammanhang som berörs mest är D.2, beskrivningar av olika energiflö-
den. Boken presenterar en strategi som tar utgångspunkt i begrepp med förklaringar och 
räkneuppgifter, begreppen exemplifieras till liten del i vissa typer av begränsade kontexter 
och i ett fåtal sammanhang. Vissa sammanhang återfinns inte alls och andra såsom lösning-
ar, problem, ekonomi, egen användning berörs obetydligt. 

 

 

Här nedan redovisas två exempel på ”trådar” ur innehållet i bok 1 i vilka man kan notera hur 
grunden ges i B, hur samband exemplifieras i C3 och att det förekommer koppling till större 
sammanhang (D.2) och problem (E.1), dessa kopplingar görs dock mycket sällan i den aktuel-
la boken. 
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B.1 Energiomvandlingar, energiformer. Allt som någonsin händer är omvandlingar mellan olika 
energiformer. 

C.3 Generatorer, kraftverk. 

D.2 Vatten samlas i en kraftverksdamm. Där kan den potentiella energin hos vattnet omvandlas 
till rörelseenergi genom att man öppnar dammluckorna och låter vattnet strömma. Vattnets rö-
relseenergi kan i sintur omvandlas till elektrisk energi i generatorerna i ett kraftverk som ligger 
nedströms. 

 

B.2 Alla energiomvandlingar slutar i värme 

B.2 Verkningsgrad. Begreppet verkningsgrad anger hur stor del av den tillförda energin som i en 
energiomsättning omvandlas till nyttig energi d.v.s. den avsedda energiformen. Verkningsgrad = 
nyttig energi/tillförd energi. 

E.1 ”Spillvärmen” från ett kärnkraftverk är 1,5 GW. Den bortförs med kylvatten, som därvid upp-
värms 10°C.  
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Tabell 6. Bok 2, Resultat – fördelning mellan huvudkategorier, framträdande innehåll. 

Bok 2      

2 % F.1 
Spara på högvärdig 
energi, lågenergilampor 

saknas F.3 
Vulkaner som ener-
gikälla 

  

1 % E.1 
Ojämn fördelning, Inef-
fektiv energianvänd-
ning för uppvärmning. 

E.2 
Fossila källor ger 
miljöproblem 

   

5 % 
 

saknas D.2 
Genom artefakter 
och människan. 
Genom samhället 
generellt. 

D.3 
Energi för upp-
värmning 

D.4 
Elpris 

D.5 ”not 
on my 
backyard” 

3 % 
 

C1 
Vulkaners påverkan 

C.2 
Klimatsystem, 

C.3 
Värmepump, kyl-
skåp 

  

88 % 
 

B.1 
Arbete, effekt, rörelse-
energi 

B.2 
Verkningsgrad, 
energikvalitet 
 

B.3 
Temperatur 
Värmekapacitet, 
tryck 

  

   

Denna bok (bok 2) presenterar mycket stor andel av begrepp och definitioner, främst fysik-
begrepp. Begreppen återkommer i förklarande texter, i ”tänk på att – rutor”, i räkneuppgif-
ter, i räkneexempel. Det större sammanhang som berörs mest är återigen D.2, beskrivningar 
av olika energiflöden genom samhället. Boken presenterar en strategi som tar utgångspunkt i 
begrepp med förklaringar och räkneuppgifter, begreppen exemplifieras också till liten del i 
begränsade kontexter (C). Vissa sammanhang återfinns inte alls, speciellt sådana som berör 
lösningar för framtiden, övriga berörs obetydligt. 

Två exempel på ”trådar” återfunna i innehållet i bok 2 i vilka relationer till sammanhang och 
problematisering sker, det sker dock sällan i den aktuella boken: 

B.1 Arbete. När en kraft verkar på ett föremål som rör sig i kraftriktningen, utför kraften ett arbe-
te på föremålet. W=F·s Arbete leder till överföring av energi. Enheten för arbete är Joule. 

D.2 Det krävs ett arbete på 1 Joule för att lyfta 1 liter mjölk 10 cm. 4200 Joule kan värma upp 1 li-
ter vatten 1 grad. Förbränning av 1 liter bensin ger 35 miljoner Joule. Människokroppen behöver 
ungefär 100 Joule per sekund för att fungera normalt. 

 

B.1 Effekt. Effekt definieras som arbete per tidsenhet. P=W/t. Effekten säger oss hur snabbt arbe-
tet blir gjort. 

D.2 En människa behöver 100 W för att leva. Här i Sverige använder vi ungefär 70 gånger mer. 
Den energin behövs för industrier, uppvärmning, till belysning och till transporter.  

E.1 Om resten av världen använde lika mycket energi per person som vi gör, så skulle vi på kort 
tid tömma jordens förråd av icke-förnybara energikällor, det vill säga kol, olja, gas och uran. 
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Tabell 7. Bok 3 Resultat – fördelning mellan huvudkategorier, framträdande innehåll. 

Bok 3 
 

     

2 % F.1 
Köra bil med eco-
driving 

F.2 
Alternativ till kärn-
kraft, minska trans-
porter 

F.3 
Anv. tidvatten och 
jordvärme. Värme-
pump ersätter direkt-
verkande el. Nytt 
kylskåp nyttjar mind-
re el än glödlampa. 

  

5 % E.1 
Energiresursers 
uthållighet, Inef-
fektiv teknik. 

E.2 
Energiproduktionen 
ger miljöproblem 
 

   

15 % 
 

saknas D.2 
Genom artefakter och 
människan. Genom 
samhället generellt. 

D.3 
Den egna använd-
ningen 
 

D.4 
Energi-
pris 
 

D.5 Prognos 
över ener-
gianvändnin-
gen 

5 % 
 

saknas C.2 
Klimatsystem, 

C.3 
Kylskåp, carnotpro-
cess 

  

72 % 
 

B.1 
Energi, energi-
principen, effekt, 
arbete, värme 

B.2 
Verkningsgrad 

B.3 
Temperatur 
Fasövergångar 

  

 

 

Denna bok (bok 3) presenterar stor andel av begrepp och definitioner, främst fysikbegrepp 
men även lite av begränsade teknikkontexter. Begreppen återkommer i förklarande texter, i 
”tänk på att – rutor”, i räkneuppgifter, i räkneexempel. Det större sammanhang som berörs 
mest är D.2, beskrivningar av olika energiflöden men också den egna energianvändningen. 
Problemen med användning och ineffektivitet berörs till viss del. Boken presenterar en stra-
tegi som tar utgångspunkt i begrepp med förklaringar och räkneuppgifter, begreppen exemp-
lifieras till liten del i vissa typer av kontexter. De flesta sammanhang återfinns, de flesta dock 
med ringa frekvens. Minst berörs lösningar och miljöproblem.  

 

Tre exempel på ”trådar” återfunna i innehållet i bok 3, kopplingar till D och E görs dock säl-
lan: 

 

B.1 Energiprincipen. Energi kan inte skapas eller förintas, endast omvandlas mellan olika former. 
Den totala mängden energi före och efter en händelse är alltid lika stor. 

D.2 Vår viktigaste energikälla är solen vars livgivande strålar ständigt når jorden. Lite av solener-
gin fångas upp av växter som omvandlar solenergin till lagrad kemisk energi. En del skördas och 
blir kanske till slut en mumsig smörgås med jordnötssmör, som du äter strax före fotbollsmat-
chen mot grannskolan. När smörgåsen förbränns i kroppen frigörs energi till musklerna som då 
kan röra sig. Denna muskelenergi kan överföras till fotbollen som får en våldsam hastighet när du 
sätter en straffspark i slutminuten och avgör matchen. 
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B.1 Effekt P=W/t där W är den energi som omsätts under tiden t. Enheten för effekt är watt. Ef-
fekt beskriver hur mycket energi en process omsätter varje sekund. 

B.2 Verkningsgraden P nyttig/ P tillförd eller W nyttig/ W tillförd anger hur stor del av den till-
förda energin eller effekten som används till något nyttigt. 

E.1 Tillförd energi från bensin 100 % ger avgasförluster 20 %, kylningsförluster 30 %, mekaniska 
förluster 10 % och nyttig effekt 40 %. 

 

C.2 Lagrade energikällor (kol, olja, naturgas och uran), Förnyelsebara källor (vatten, vind, sol el-
ler biomassa) 

D.2 Energiproduktion innebär omvandling av lagrade energiformer till användbara energiformer 
såsom el, värme eller rörelse eller från förnyelsebara energiformer till användbara former. 

E.1 Uthålligheten anger hur mycket av en lagrad energikälla som man tror finns kvar på jorden 
och anges i antal årsförbrukningar som återstår. Uthållighet = trolig mängd utvinningsbart/ års-
förbrukning. 
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Tabell 8. Bok 4, Resultat – fördelning mellan huvudkategorier, framträdande innehåll. 

Bok 4      

1 % saknas F.2 
Hitta nya sätt att 
nyttja solen 

F.3 
Potentialen i sol-
energi, ny teknik 

  

2 % E.1 
Brist på energi eg. 
brist på kvalitet, El 
hög kvalitet och luft 
låg kvalitet 

E.2 
Fossila källor ger 
miljöproblem, Effek-
ter p.g.a. växthusef-
fekten 

   

7 % 
 

saknas D.2 
Genom artefakter 
och människan. 
Genom vindkraft-
verk. 

D.3 
Energi för hus-
uppvärmning 
 

D.4 
Elpris 
 

saknas 

14 % 
 

C.1 
Växthuseffekt, 
vattentemperatur 
skapar ekosystem,  

C.2 
Klimatsystem, Luft-
tryckets inverkan på 
väder.  

C3 
Kylskåp, Ångma-
skin  

  

76 % 
 

B.1 
Arbete, Effekt, Ener-
giprincipen, Rörelse-
energi, Lägesenergi 
 

B.2 
Verkningsgrad 

B.3 
Fasövergångar, 
Värmekapacitet 

  

 
 
 
Denna bok (bok 4) presenterar en stor andel av begrepp och definitioner, främst vad gäller 
fysikbegrepp men även exemplifierade i vissa begränsade kontexter. Begreppen återkommer i 
förklarande texter, i ”tänk på att – rutor”, i räkneuppgifter, i räkneexempel. De sammanhang 
som berörs mest är som i de tidigare läroböckerna D.2, beskrivningar av olika energiflöden. 
Boken presenterar en strategi som tar utgångspunkt i begrepp med förklaringar och räkne-
uppgifter, begreppen exemplifieras till liten del i vissa typer av kontexter (C). Vissa samman-
hang återfinns inte alls, såsom politik och etik (D.5) samt strategier för minskad och effekti-
vare energianvändning (E.1). Andra sammanhang såsom problem, ekonomi, egen använd-
ning berörs obetydligt. 
 

 

Ett exempel på ”tråd” återfunnen i innehållet i bok 4: 

 

B.1 Effekt. Att arbeta effektivt innebär att uträtta mycket arbete på kort tid. Den allmänna bety-
delsen av ordet effektiv ligger till grund för en mer precis definition av storheten effekt i fysiken. 
Effekt definieras som arbete per tidsenhet. 

B.2 Verkningsgrad. Verkningsgraden kan aldrig bli större än 100 %. 

B.2 Energikvalitet. När vi säger att det är brist på energi menar vi att det är brist på energi med 
hög kvalitet. Elektrisk energi har hög kvalitet medan energin i en luftmassa har låg kvalitet. 
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B.2 Energiförlust. Det vi dagligt tal menar med energiförlust är den energi som inte utnyttjas till 
det som den är avsedd för. 

E.1 I en bilmotor kommer endast ca 25 % av den kemiska energin att bli nyttig energi. Resten blir 
värme som inte för bilen framåt.  

E.1 Elektriska generatorer har ofta en verkningsgrad över 95 %. Bilmotorns verkningsgrad är en-
dast 25 %. I ett kärnkraftverk går den största delen av kärnenergin ut i havet som överskottsvär-
me och endast 30 % blir elektrisk energi. 

Kopplingen till E-kategorin som görs i exemplet ovan är ett ovanligt inslag i bok 4. 
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Tabell 9. Bok 5, Resultat – fördelning mellan huvudkategorier, framträdande innehåll. 

Bok 
5 

     

31 
% 
 

F.1 
Ändrat beteende för ökad 
effektivisering och mins-
kad användning (cykla, 
sortera avfall, miljöpro-
dukter etc.) 
Effektivisera användning-
en (distansarbete, styrsy-
stem, ökad värmefaktor 
etc.) 

F2 
Minska oljeförbrukningen 
med biodrivmedel 
Nödvändigheten av en över-
gång till förnybara energire-
surser 
Varför förbränning av förny-
bara bränslen inte bidrar till 
växthuseffekten 
 

F.3 
Miljöfordon, Solcell 
Vätgas, Bränslecell, 
Utveckling av renings-
teknik, Bättre teknik 
och nya energikällor 
Värmeproduktion ur 
låga temperaturer   
 

  

16 
% 

E.1 
Boendet är en stor energi-
slukare 
Uthållighet 
Elenergin i en glödlampa 
omvandlas till mest värme 
Metallframställning är en 
stor el-avändare 
 

E.2 
Fossila bränslen bidrar till att 
växthuseffekten ökar 
All energianvändning påver-
kar miljön 
Utsläpp ger miljökonsekven-
ser för framtiden exempel 
ekosystem ur balans 
Konsekvenser av ökad växt-
huseffekt 
Kärnkraften innebär risk för 
spridning av radioaktiv strål-
ning vilket påverkar levande 
organismer 
Trafik, förbränning ger ut-
släpp som ger hälsoproblem 

   

31 
% 
 

saknas D.2 
Genom gasen (bildandet, 
produktion, distribution, 
nyttjande) 
Genom fossila källor och 
teknik 
Genom kärnbränsle, geoter-
misk energi och månens gra-
vitation 
Genom fossila lager 
 

D.3 
El och värme i den 
egna bostaden, Pro-
dukter att hantera den 
egna energianvänd-
ningen 
 

D.4 
Energi en vik-
tig handelsva-
ra, tillgång och 
efterfrågan 
styr 
Produktionen 
av alternativ 
måste bli billi-
gare för att 
konkurrera ut 
fossila bräns-
len 
 

D.5 
Internationella 
överenskommelser 
Dagens energisitu-
ation innebär stora 
olikheter för män-
niskors förutsätt-
ningar världen 
över, En ständigt 
ökande energian-
vändning, Viktigt 
med trygg och 
säker tillgång på 
energi 

16 
% 
 

C.1 
Atmosfärens uppbyggnad 
Jordens egna system för 
att ta hand om ämnen som 
hamnar i naturen, Växt-
huseffekt, Ozonskiktet 

C.2 
Regnbildning 
Fossila källor 
Förnybara källor 
 
 

C.3 
Petroleumprodukter 
Energigaser 
Värmepump 
Fjärrvärme 
 

  

6 % 
 

B.1 
Energi, Energiomvandling 
Effekt, Värme 

B.2 
Verkningsgrad 
 

B.3 
El 
Fission 

  

 
Denna bok (bok 5) presenterar ett innehåll fördelat på både fysik- och teknikbegrepp/ defini-
tioner och exemplifieringar i olika sammanhang. Läromedlet innehåller inga räkneuppgifter. 
När det gäller sammanhang dominerar energiflöden D.2 men problem och lösningar presen-
teras totalt sett i lika stor omfattning. Man kan säga att innehållet fördelas mellan begrepp 
och sammanhang samt att de ofta framställs i en följd; begrepp – definition – exemplifiering 
i ett sammanhang – belysning av något problem – vilka lösningar som diskuteras. Det inne-
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bär att ett begrepp med en definition tas upp en eller ett par gånger för att sedan utvecklas i 
kontexter. Tre exempel på ”trådar” återfunna i innehållet i bok 5: 

 
B.1 Energi kan varken skapas eller förstöras, bara omvandlas. Denna regel brukar kallas energi-
principen. Det vi observerar som energi är i själva verket omvandling från en form av energi till 
en annan. 

D.2 Om det nu i den ena änden av energiomvandlingskedjorna – i de flesta fall – finns solen, vad 
finns då i den andra ändan som människan kan ha nytta av? Människan har direkt användning av 
värme för att till exempel förbättra inomhusklimatet, rörelseenergi för att ersätta och förstärka 
muskelarbete och elenergi som kan ge ljus, kraft och värme. 

E.1 Elektrisk energi som tillförs en glödlampa blir vid omvandlingen i glödtråden mest värme. 
Endast en lite del omvandlas till ljus. När ljuset träffar ett föremål återkastas en del, resten absor-
beras och blir till värme. En glödlampa omvandlar ungefär 95 % av elenergin till värme, bara 5 % 
till ljus. 

F.1 Det är viktigt att vi blir medvetna om på vilka områden vi kan bli bättre och effektivisera vår 
användning av el och energi. Byt till en lågenergilampa när glödlampan går sönder! Släck efter 
dig! Ta för vana att dra ur sladden! 

 

B.1 Energibärare. De medier som transporterar energin till användaren, brukar benämnas ener-
gibärare. 

D.2 Exempel på energibärare är el och vatten som värmts upp i syfte att värma hus. Fjärrvärme 
används dels för att värma fastigheter, dels för att värma det vatten vi använder för att diska, tvät-
ta, duscha med mera. Fjärrvärmen levereras i form av upphettat vatten från värmeverk och pum-
pas ut till husen i nedgrävda rör. Värmeverken använder energin ibland annat kol, olja, naturgas, 
torv, sopor, träflis eller spillvärme för sin värmeproduktion 

F.3 Genom fjärrvärme kan man ta vara på energi som annars skulle gå förlorad exempelvis spill-
värme från industrier och reningsverk. Förbränningen kan utnyttjas för att producera el på sam-
ma gång, vilket sparar bränsle och är fördelaktigt för miljön. Sådana värmeverk kallas kraftvär-
meverk. Rökgaserna från pannan i värmeverket, eller kraftvärmeverket, kan renas effektivt med 
hjälp av modern teknik. Utsläppen från skorstenen blir betydligt mindre än om varje hus eldades 
med egen panna, utan reningsanordning. 

 

C.2 Förbränningsreaktioner: Kolet förbränns i två etapper 2C + O2 -> 2CO + värme 

2CO + O2 -> 2CO2 + värme, Väte förbränns enligt: 2H2 + O2 -> 2H2O + värme 

D.2 I värmemotorer, kraft- och värmeanläggningar omvandlas den kemiskt bundna energin i bio-
bränslen till värmeenergi. Värmen kan sedan omvandlas vidare till andra energiformer. Vanlig 
förbränning är oxidation, där bränsle förenar sig med syre med sådan hastighet att stark värme 
utvecklas. Den brännbara substansen består främst av kol och väte. 

E.2 Under förbränningsprocessen bildas olika restprodukter som rökgaser och aska. De kompo-
nenter i rökgaserna som kan skapa stora miljöproblem är främst svavel, kväveoxider, tungmetal-
ler och koldioxid. 

F.2 Utsläppen av koldioxid, som bidrar till växthuseffekten, kan minskas vid såväl el- som värme-
produktion genom att använda biobränslen i större utsträckning. 

F.3 Redan vid själva förbränningen går det att minska oönskade utsläpp genom att hålla rätt för-
bränningstemperatur och blanda bränslet med ämnen som har förmåga att binda skadliga ämnen 
i askan. 



88 ( 127) 

 

 

I bok 5 förekommer exempel enligt ovan relativt frekvent, boken har ett innehåll som bygger 
på följder där utgångspunkten tas i ett begrepp eller en begränsad kontext som lyfts till ett 
större sammanhang i vilket det problematiseras för att sedan ge lösningsförslag. 
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Tabell 10. Bok 6, Resultat – fördelning mellan huvudkategorier, framträdande innehåll. 

Bok 6      

28 % 
 

F1.  
Ändrat beteende för okad 
effektivisering och mins-
kad användning (cykla, 
sortera avfall, miljöpro-
dukter etc.) 
Minska användningen 
Effektivisera användning-
en (distansarbete, styrsy-
stem, ökad värmefaktor 
etc.) 
Återvinning av material 
 

F.2  
Varför förbränning av 
förnybara bränslen 
inte bidrar till växt-
huseffekten 
Minska oljeförbruk-
ningen med biodriv-
medel 
Elda avfall i fjärrvär-
meverk 
Biobränslen i fjärr-
värmeverk 
 
 

F.3.  
Utveckling av reningstek-
nik 
Utvinning av fusionsener-
gi (1 lit vatten = energi 
som 300 lit bensin), Ut-
veckla förgasningsproces-
ser och gaskombianlägg-
ningar, Utveckling av 
vätgasproduktion, Utveck-
la användandet av bräns-
lecellen 
Bättre teknik och nya 
energikällor, Utveckling 
av elbil 
Utveckla ytterligare vär-
meproduktion ur låga 
temperaturer   

  

15 % E.1. 
Tillverkning kräver alltför 
stora energimängder 
(papper, metall, kemisk 
ind.) 
Eftersom elen inte kan 
lagras så måste den pro-
duceras och distribueras 
effektivt 
Dålig isolering av byggna-
der ger onödig energian-
vändning 
2/3 av energin spillvärme 
i kärnkraftverk 
Vår livsstil innebär alltför 
stor energiförbrukning 
 

E.2 
Försurning. 
Fossila bränslen bi-
drar till att växthusef-
fekten ökar, Förgift-
ning av luft, mark, 
vatten även globalt 
All energianvändning 
påverkar miljön 
Kärnkraften innebär 
risk för radioaktiv 
strålning vilket påver-
kar organismer, Freo-
ner medför uttunning 
av ozonskiktet 
Fossila källor för-
bränns, ger utsläpp av 
svaveldioxid, ger för-
surning 

   

26 % 
 

saknas D.2 
Genom oljan 
Genom tekniken i 
samhället 
Genom gasen 
Genom källor utan 
ursprung i solen 
Energiproduktion, 
olika källors fördel-
ning 
 

D.3 
Egen användning av el och 
varmvatten 
 

D4. 
Energi en viktig 
handelsvara, 
tillgång och 
efterfrågan styr 
Samarbete ger 
lägre kostnader 
Elpriset 
Bränslecellsfor-
don fortfarande 
alltför dyra 

D.5 
Dagens energisi-
tuation innebär 
stora olikheter 
världen över 
Def. av HU och 
miljömål är 
politiska frågor 
Viktigt med trygg 
och säker till-
gång på energi 

20 % 
 

C.1 
Växthuseffekt 
Atmosfärens uppbyggnad 
Ozonskiktets funktion 
 

C2. 
Regnbildning 
Klimatsystem 
Vindförhållanden 
Energikällor 
Förnybara källor 
 

C.3 
Petroleumprodukter 
Energigaser 
Värmeväxlare 
Värmepump 
Kärnkraft 
Fjärrvärme 
Transformator 

  

11 % 
 

B.1 
Energi 
Effekt 
 

B.2 
Verkningsgrad 
Energikvalitet 
 

B.3 
Elektricitet 
Fission 
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Denna bok presenterar ett innehåll fördelat på 30 % begrepp/naturvetenskapliga fenomen (B 
och C) och 60 % exemplifieringar i större sammanhang (D, E, F). Fysik- och teknikbegrepp 
dominerar i B och C, när det gäller sammanhang så dominerar energiflöden (D.2) men även 
problem och lösningar presenteras i relativt stor omfattning. Begreppen förklaras och utveck-
las/exemplifieras i räkneuppgifter och diskussionsfrågor för att sedan följas upp i olika kon-
texter. Man kan säga att det råder en jämn fördelning mellan begrepp, begränsade kontexter 
och sammanhang samt att de ofta framställs i en följd; begrepp – definition – exemplifiering 
med en begränsad kontext - koppling till större sammanhang – belysning av något problem – 
vilka lösningar som diskuteras.  

 

Fyra exempel på ”trådar” återfunna i innehållet i bok 6 som presenterar följder relativt fre-
kvent, ofta med de flesta kategorinivåerna representerade: 

 

B. Energi 

C.2 Fossila bränslen utgörs av olja, naturgas och kol. 

C.3 Oljeprodukter användes blygsamt för olika ändamål under senare delen av 1800-talet. För-
bränningsmotorns entré i energins historia gav oljan ny användning. Men det var först efter 
andra världskriget som oljan blev den dominerande energikällan världen över. 

D.2 Oljeprodukter spelar en viktig roll i vår moderna livsstil. Oljan kan omvandlas till ett flertal 
produkter, allt från mediciner till asfalt. Den största delen av oljan används dock för framställ-
ning av bränslen till motorfordon och till uppvärmning. 

E.1 Användningen av olja kommer att minska eftersom tillgången är begränsad. 

E.2 De fossila bränslena anses öka växthuseffekten på vår jord. 

F.2 Med tanke på jordens snabba befolkningsökning och därmed ett ökande energibehov kommer 
det sannolikt att i framtiden bli nödvändigt att allt mer övergå till de förnyelsebara energiresur-
serna.  

 

B.1 Energi 

C.2 Från solens enorma energiomvandling strålar årligen 1500 miljoner TWh mot jorden. 

C.2 En mycket stor del av solenergin som når jorden omvandlas till värme i luft, mark och vatten 
(47 %). Stora mängder går också åt när vatten avdunstar till vattenånga (ca 23 %). Det är endast 
en mycket liten del av solenergin (0,2 %) som ger upphov till vindar, vågor och havsströmmar, el-
ler som lagras i växter via fotosyntesen. 

C.2 Den flödande och den korttidslagrade energin brukar kallas förnyelsebar. Den flödande ener-
gin kommer från solstrålningen, vattenrörelser och vindar. Solenergi kan också ge upphov till 
korttidslagrad energi. Ett exempel är den energi som är bunden i biobränslen. 
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B.1 Energiomvandlingar 

B.1 Det vi observerar som energi är i själva verket omvandling från en form av energi till en an-
nan. 

C.3 Vattenkraftverket. I turbinen alstras den kraft som krävs för att få generatorn att rotera. Vat-
tenturbinen får sin kraft från mäktiga vattenmängder som faller från hög höjd. 

D.2 Strålningsenergin från solen förångar vatten i hav och sjöar. Delar av detta vatten förs med 
vindarnas hjälp till höglänt terräng, där det faller ned som nederbörd och samlas upp i kraftver-
kens vattenmagasin. När vatten rinner ned till haven omvandlas dess lägesenergi till rörelseener-
gi, som via kraftverkens turbiner och generatorer omvandlas till elenergi. Vatten samlas i en 
kraftverksdamm. Där kan den potentiella energin hos vattnet omvandlas till rörelseenergi genom 
att man öppnar dammluckorna och låter vattnet strömma. Vattnets rörelseenergi kan i sintur 
omvandlas till elektrisk energi i generatorerna i ett kraftverk som ligger nedströms.  

D.5 Sveriges elnät är sammankopplat med bl.a. Tysklands elnät. Energi kan överföras i båda rikt-
ningarna. I Tyskland produceras stor del av elen i kraftverk eldade med kol, gas eller olja.  

D.4Sådan el är dyrare än el som kommer från vattenkraft. När Sverige har god tillgång på el kan 
vi sälja till Tyskland vilket innebär ekonomisk vinst för båda länderna. 

E.2 Vattenkraften påverkar miljön genom att magasin, dammar och kraftverk förändrar landska-
pet och därmed också förutsättningarna för djur- och växtliv. 

E.1 Vid kraftiga skyfall och ihållande regn öppnas dammluckorna och vattnet spills förbi. 

F.3/C.3 Vattenkraft är lätt att lagra och ger stora mängder energi. Idag kan vattenkraften byggas 
mer miljöanpassad. Med landskapsvård kan naturens läkningsprocesser snabbas upp 

 

B.2 Det är naturligt att det som är varmare kan avge värme och värma upp det som är kallare, 
men inte tvärtom. 

C.3 För att vi ska kunna utnyttja den värme av relativt låg temperatur som finns i luft, mark eller 
vatten måste vi använda en värmepump. När ånga kondenserar, svalnar till vätska, kan värmen 
den lämnar ifrån sig tas tillvara. Den processen bygger värmepumpen på. 

D. 2 Inomhusluft är uppvärmd och innehåller därför mycket energi. Den ventileras kontinuerligt 
ut från bostäder men kan användas för att värma upp den friska inkommande luften med hjälp av 
en värmepump. 

D.4 Den största kostnaden ligger i uppvärmning av bostaden. 

E.1 Till uppvärmningen av moderna bostäder går det åt ungefär lika mycket energi som till hus-
hållselen och varmvattnet tillsammans. 

F.3 Med värmepumpens hjälp går det bra att ta värme ur havsvatten vid mycket låga temperatu-
rer.  

C.3/F.3 En bränslecell fungerar som ett batteri. En kemisk reaktion, driven av väte och syre i en 
elektrolyt, skapar en spänning mellan elektroderna och värmer bränslecellen. 

F.3 Ett tänkbart alternativ i framtiden är att förse varje hus med en bränslecell som försörjer hu-
set med både el och värme.  
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Böckernas innehåll ( % av analysenheter i respektive kategori) beskrivet enligt kategorierna 
B, C, D, E och F sammanfattas i diagrammet nedan. 

% av totala antalet analysenheter 
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Figur 6. Resultatet av lärobok/läromedelsanalysen. Huvudkategorierna fördelade som % 
av totala antalet analysenheter i respektive bok. 

Genom diagrammet kan man se hur innehållet i respektive bok/läromedel är fördelat på oli-
ka kategorier. Här kan noteras att bok 1 – 4 liknar varandra medan bok 5 och 6 avviker ge-
nom högre andel av innehåll och ”trådar” omfattande sammanhang, problem och lösningar 
för framtiden. Bok 5 och 6 visar även tydligt att de med sitt innehåll inte fokuserar på grund-
läggande begrepp och samband.  
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5.3 STEG 3 - HUR UNDERVISAR LÄRAREN? 

I steg 3 genomförs en analys av en undervisningsperiod rörande två områden, energi och 
värme, inom Fysik A-kursen. I analysen eftersöks ämnesinnehåll enligt det som framkommit 
i kategorierna i steg 1.  

Totalt sett omfattar undervisningsperioden 2134 tidssekvenser (en sekvens = tidsperiod på 
10 – 20 sekunder, att detta intervall varierar beror på olika val i transkriberingsprogrammet) 
Av dessa har 1354 har bedömt som relevanta (64 % av undervisningstiden) och har därför 
kategoriserats. Hur analysen genomförts, se kapitel 4.2.3.  

I tabell 11 redovisas hur de olika kategorierna fördelar sig på lektionstillfällen och hur långa 
och antal sekvenser som respektive lektionstillfällena består av.  

Tabell 11. Resultatet av analysen av undervisningsperioden. 

Lek-
tionstill-
fälle 

Antal 
sekv. 

Tid 
per 
sekv. 

Antal 
B 

Antal 
C 

Antal 
B+C 

Antal 
D 

Antal 
B+D 

Antal 
C+D 

Antal 
D+E 

Antal 
E 

S:a kate-
gorise-
rade 
sekv. 

S:a 
sekv. 
Utan 
kate-
gori 

1 57 19 s 29 5  11   1  46 11 

2 200 14 s 149 2       151 49 

3 200 14 s 112 32  1    4 149 51 

4 68 12 s 31 12  2    9 54 14 

5 209 10 s 85 12 1 4    1 103 106 

6 227 12 s 118 11 13 1  1   144 83 

7 207 15 s 135 14       149 58 

8 238 13 s 122 37  2     161 77 

9 150 16 s 64 25  9     98 52 

10 214 15 s 92 9 3      104 110 

11 198 18 s 42 44 8 4 3    101 97 

12 166 20 s 88 5   1    94 72 

             

Tot. 2134  1067 208 25 34 4 1 1 14 1354 780 

% av 
2134 

  50 10 1 2 <1 <1 <1 <1 64 36 

% av 
1354 

  79 15 2 2 <1 <1 <1 1   

 

Tabell 11 visar att 64 % av sekvenserna består av någon form av samtal om/förklaring av be-
grepp eller begreppens koppling till sammanhang. Av sekvenserna omfattar 36 % övrigt vil-
ket till största delen utgörs av elevers räknande under tystnad men även till stor del av 
genomgång av grundläggande matematik såsom hur man löser ut en obekant ur en ekvation, 
hur man hanterar tiopotenser i beräkningar och regler kring likformighet. 

Tabell 12 redovisar dels hur underkategorierna fördelar sig inom huvudkategorin, dels det 
huvudsakliga innehållet och dess procentuella fördelning inom respektive underkategori. 
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Tabell 12. Resultatet av analys genomgång av de sekvenser som berör de olika kategori-
erna (1354 sekvenser med ”fysikinnehåll”). 

Huvudkategori 

Återfinns i antal 
sekvenser 

Underkategori 
(% av sekven-
serna med hu-
vudkategorin) 

Mest frekventerat innehåll (% av totala andelen av un-
derkategorin) 

B (1093 sekvenser, 
summan av B, B+C, 
B+D) 

53 % i B1 Definition av arbete och kraft samt sambandet mellan dem (13 
%), definition av energibegreppet, energienheter och första lagen 
(15 %), energiomvandling, lägesenergi, rörelseenergi och om-
vandlingen mellan dem (21 %), en speciell strategi rörande om-
vandling av energi, att man alltid plockar upp en ekvation med 
höger- och vänsterled där den ena sidan ger energi och den andra 
tar energi (12 %), definition av effekt och sambandet mellan 
effekt och energi (28 %). 

 9 % i B2 definition av begreppet verkningsgrad och hur man räknar ut 
den, begrepp som nyttig energi, nyttig effekt och jämförelser med 
tillförd, definition av andra lagen (86 %). 

 

 38 % i B3 definitioner av värmekapacitet, c-konstanter för olika ämnen, 
samband kring värmning, smältning, förångning (68 %), tempe-
ratur och värme, definitioner och skillnader (24 %). 

C (234 sekvenser, 
summan av C, B+C, 
C+D) 

27 % i C1 vattnets egenskaper, isens egenskaper och snöns egenskaper 
samt även luftens (38 %), egenskaper i vatten- alkoholblandning 
(20 %), egenskaper i salt – vattenblandning (11 %). 

 1 % C2 Issmältning och temperaturförändring i sjöar (100 %) 

 72 % i C3 Värmepumpen med förångare och kompressor (14 %), Bilen, 
bensinen och bilmotorn (18 %), Turbin, generator, vattenkraft-
verk, cykellyse (5 %), Termometern (10 %), Kokplatta, doppvär-
mare, vattenkokare och micro (24 %), glödlampa och värmeele-
ment (4 %). 

D (40 sekvenser, sum-
man av D, B+D, C+D, 
D+E) 

0 % i D1  

 20 % i D2 Energiflödet genom människor och dess artefakter samt energi-
produktion och distribution. 

 45 % i D3 Den egna energianvändningen till exempel uppvärmningen av en 
egen bostad och energianvändning för duschning. 

 35 % i D4 Energipriset. 

E (15 sekvenser, sum-
ma av E, D+E) 

100 % i E1 Energislöseri, ineffektiv användning bland annat i glödlampor. 

F (0 sekvenser) 0 % i F  
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När fördelningen av de olika huvudkategorierna redovisas i ett diagram fås följande resultat. 
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Figur 7.  Resultatet från analysen av undervisningsperioden. Antal sekvenser fördelat på 
olika huvudkategorier, procentuell fördelning. 

I figur 7 kan noteras undervisningens tonvikt på grundläggande fysikbegrepp samt tillhöran-
de samband.  

Om resultatet från undersökningen i steg 3 redovisas i samma nivåstruktur som panelens 
uttalanden, figur 4, samt läroböckernas innehåll, tabell 5 - 10, erhålls följande bild, tabell 13. 

Tabell 13. Resultat från steg 3 presenterat i ”nivåstrukturen”. Framträdande innehåll och 
procentuell fördelning mellan huvudkategorier. 

F  
0 % 

saknas saknas saknas   

E 
1 % 

E.1. 
Slöseri, dålig verknings-
grad, förluster som gör 
att energi läcker ut.                                  

saknas    

D 
3 % 
 

saknas D.2 
Genom tekniken i 
samhället 
Genom människan och 
tekniken 

D.3 
Egen användning av el 
och varmvatten 
 

D4. 
Elpriset 
 
 

saknas 

C 
17 % 
 

C.1 
Vatten, is, luft - egen-
skaper 
 

C2. 
Isbildning i sjöar 
 

C.3 
Värmepump 
Bilen 
Kokplatta, micro 
Turbin, generator 

  

B 
79 % 
 

B.1 
Energi 
Effekt 
Arbete – Kraft 
Rörelseenergi - läges-
energi 

B.2 
Verkningsgrad 
 
 

B.3 
Värmekapacitet, smält-
ning, förångning, tempe-
ratur - värme 
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I denna struktur tydliggörs undervisningens tyngdpunkt på innehåll i B och C - kategorierna 
samt helt avsaknad av F- kategoriernas innehåll.  

Den aktuella undervisningsperioden omfattar delarna Energi och Värme inom ramen för 
kursen Fysik A. Undervisningen har ett innehåll som fokuserar i hög grad på fysikaliska stor-
heter och begrepp såsom elektrisk energi och effekt, värme, temperatur, om energiprincipen 
och energiomvandlingar, se tabell 12. Läraren nämner dock aldrig begreppet energikvalitet 
trots att det uttrycks i kursplanen (SKOLFS 2000:49) och pratar heller aldrig om något som 
liknar innebörden i begreppet energikvalitet. 

Läraren ger eleverna strategier för att de ska kunna genomföra beräkningar (12 % av sekven-
ser i B1, se tabell 12).  

Följande citat ger exempel på när läraren vill ge eleverna strategier för beräkningar, hur man 
ska sträva efter att sätta upp en ekvation genom att teckna ned de samband man känner till 
och plocka in termer i ekvationen. 

”Sätt alltid upp en ekvation!” ”Vilken uppgift ni än gör ska ni alltid plocka in de här termerna, m, 
c, delta T och E.” ”Vi jobbar med tre saker, kall is ska värmas, det är en process, sen ska isen smäl-
ta det är en process, sen vattnet till 100 grader. Fixa en tallinje och jobba på delta T! Dessutom 
förånga, de tog hela paketet!” 

”Det är bra om ni kan sätta upp en ekvation från början, det är väldigt bra för den som ska rätta, 
och för alla andra som ska se. Det innebär så småningom att vi får samma sätt att skriva på all-
ihop.det är inte som vanliga romaner när man skriver, de ska ju vara lite olika varandra så att 
man har lust att läsa en ny, här ska det vara tvärtom, här ska alla skriva ungefär samma så att alla 
direkt förstår vad man håller på med.” 

Läraren kopplar ofta till de nationella proven och vill ge eleverna strategier för dessa. Läraren 
fokuserar på att det alltid i uppgiften avges energi och upptas energi samt att detta ska teck-
nas i en ekvation. 

”En uppgift som liknar nationella prov, ofta nåt som har med naturen eller nåt praktiskt att göra, 
is ute på nån sjö eller så, alltid konstiga enheter som man måste få ordning på.” ”Plocka upp ekva-
tionen det första ni gör, något som kräver energi och nåt som ger energi och som är lika!” 

”Vi har potentiell energi som övergår och blir, jag skriver från höger till vänster här som ni mär-
ker, eftersom då får vi den obekanta termen alltid till vänster och flyttar över den andra till höger 
då känner man igen ekvationerna lite lättare.” 

Läraren uttrycker följande vid ett samtal med en elev. Läraren ger strategin att inledningsvis 
fråga sig vad som händer, vilka energislag som är inblandade, hur det ena ger och det andra 
tar för att teckna en ekvation. 

E: jag kommer inte på 28:an 
L: vad är det av vikt som händer där? 
E: den gungar ner 
L: vilka energislag är inblandade? 
E: lägesenergi och rörelseenergi 
L: ja, vilken har, vilken får ge ifrån sig till den andra då 
E: från lägesenergi till rörelseenergi 
L: då är frågan hur mycket läge förloras? det är ungefär som den där (hänvisar till uppgiften på 
tavlan) här åker den ju snett ned det spelar ingen roll att den åker snett ner samma sak händer 
om den åker rakt ner den får samma fart i samma höjd 
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E: jag räknar ut lägesenergin då 
L: men när den har pendlat ned den här 
E: den är ju snabbast vid 90 grader 
L: hur mycket lägre ned är den då 
E: det är ju det jag ska räkna ut 
L: och det är ren huvudräkning det är bara att du tittar 
E: det är 0,6 
L: ja, det är det enda som är viktigt den har alltså förlorat 0,6 i höjd och vad förlorar den i läges-
energi då 
E: 0,6 
L: och vad blir det av det, så en lägesenergimotsvarande 0,6 meters skillnad den ger nu en ny rö-
relseenergi så det blir någon slags Ek = Ep och då sätter du in Ep med sina beteckningar 
E: men okej 

Läraren för sällan resonemang i vilka energi ingår och som berör energifrågor i samhället (D i 
40 sekvenser och E i 15). Endast vid ett tillfälle kopplar läraren till fysikens historiska utveck-
ling. 

L: Jaha, då har ni verkningsgraden då, och sen var det nån som visste ungefär verkningsgraden 
var på en normal bil, vet ni det till exempel, det har inte hänt nånting på 100 år i princip och det 
har ju sina skäl förstås, hur mycket av bensinen blir rörelse tror ni 

E: 20 % 

L: nja, det var inte så tokigt, det är väl ca 30 % och det är ju inte särskilt mycket det är ju en knapp 
tredjedel. I såna här lampor i dom här lysrörsliknande, dom som bygger på att det inte är en me-
talltråd som blir varm utan bara skickar ifrån sig ljus på annat sätt, årskurs 3 fysik är det väl, dom 
har väl en verkningsgrad på 80 % vill jag minnas ungefär, däremot en glödlampa som värmer upp 
en spiral och sedan skickar ifrån sig ljus har ni hört nånting om dom jag tror man har kommit 
upp i lite drygt 10 % men de ligger nog normalt på kanske till och med under 10 %. När jag var i er 
ålder då tror jag att vi sa 5 % på en glödlampa så dom är egentligen inte belysning utan dom är 
värmeelement, eller hur, de ger ifrån sig i stort sett bara värme och då kan man ju tycka att det 
spelar väl ingen roll på vintern när det ändå ska värmas upp, men det är lite slöseri på sommarti-
den då man tvärtom behöver kyla……..jaa, har ni börjat på de här (räkneuppgifter) ni kan väl 
traggla er igenom några stycken så får vi se hur långt ni hinner. 

Läraren beskriver vissa vardagliga företeelser, i form av främst teknik (C3 72 % av C) . Dessa 
har kategoriserats som C, ”begränsade kontexter” (234 sekvenser). Läraren fokuserar dock 
inte på de tillämpningar som berörs i boken. Läraren uttrycker ett främsta syfte att vägleda 
eleverna till lyckade beräkningar, se ovan.  

L: Anledningen till att jag inte går igenom det är att det inte ger upphov till några beräkningar, 
det är det som måste tränas, det andra kan man läsa in på egen hand. Vad som är viktigt att läsa, 
de sista kapitlen tillämpningar inte så mycket riktigt nytt. 

Läraren relaterar till vissa vardagliga företeelser, kategoriserade som D (40 sekvenser), men 
mycket sporadiskt och kortfattat. 

L: Förresten varför blir ni inte kalla? Den energi ni förlorar till omgivningen måste ju… 
E: Får hela tiden ny energi! 
L: Ja och hur går det till egentligen? 
E: Vi äter! 
L: Ja, på nåt vis, konstiga processer i matsmältningen gör att vi får energi över. Så ni är som små 
kokplattor var och en av er….jaja, det kräver alltså energi när man går uppåt i kurvan….(läraren 
fortsätter med att avläsa en kurva) 
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Analysen i steg 3 visar bland annat att läraren i sin undervisning fokuserar på grundläggande 
begrepp och samband samt strategier för lyckade beräkningar. Läraren exemplifierar stund-
tals med begränsade kontexter (C) som endast vi enstaka tillfällen lyfts vidare i större sam-
manhang eller berör något problem. Inte vid något tillfälle pratar läraren om strategier för 
hållbar energianvändning eller om framtida teknik eller vikten av att övergå till förnybara 
källor. Intressant är också att läraren aldrig tar upp energikvalitet som begrepp och därmed 
inte heller belyser vikten av att använda lågkvalitativ energi för en mer effektiv användning. 
Detta får antas vara ett medvetet val som läraren gör trots att begreppet och dess innebörd är 
belyst i läroboken och poängteras i kursplanen.  
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6 KONKLUSIONER OCH JÄMFÖRELSER MELLAN STEG 1, 2 OCH 3   

Resultatet från steg 1 sammanfattas i en struktur över ämnesinnehåll dels i kategoribeskriv-
ningar, dels i en nivåindelning men även exemplifierat genom citat från uttalanden. Innehål-
let sammanställt i kategorier har sedan använts för analyser i steg 2 och 3.  

När det gäller hur man ska undervisa framkommer vissa synpunkter i A-kategorin. Dock be-
rörs inte hur man ska initiera kapitlet om energi. Ett lämpligt sätt som framkommer i littera-
turen (Andersson, 1994; Hansson, 2000; Young, 1993) är dock att starta i elevers egna pro-
blematiseringar för att där väcka intresse för olika sammanhang med ingående fysikbegrepp.  

Kontentan som uttolkas ur panelens uttalanden (kategori A) om hur undervisningen ska be-
drivas, är vikten av att sätta fysikbegrepp i sammanhang och att i dessa uppmärksamma 
problem och lösningar, att det inte räcker med en fysikundervisning innehållande enbart 
fysikbegrepp om intentionen är att eleverna ska lära sig förstå hur en hållbar energiutveck-
ling ska komma till stånd. Viktigt att lyfta fram är även den fördelning mellan olika ”inne-
hållsnivåer” (huvudkategorier) som framkommit.  

När det gäller själva innehållet i undervisningen, vilka begrepp och samband som är viktigast 
så råder det konsensus hos panelen om att: 

Elever ska förstå hur energiomvandlingar sker mellan olika energiformer såsom kemisk 
energi, rörelseenergi och lägesenergi samt att energiomvandlingarna genererar värme. Ener-
gin befinner sig i ett tillstånd som en energiform. Viktigt att veta är också att när energiom-
vandlingar äger rum så sker en process då ett arbete utförs och värme överförs.  Hur stor del 
av energiomvandlingen som kan omsättas i arbete benämns exergi eller energikvalitet. Den 
ska vara så hög som möjligt i ett hållbart energisystem. Ett av dagens energiproblem som 
kräver lösningar för en hållbar framtid är den ineffektiva användningen. Exergin ska vara hög 
i systemen och den värme som överförs ska tas tillvara så långt det är möjligt. Energiomvand-
lingar påverkar på ett eller annat sätt miljön.  Därför är det viktigt att förstå ”miljösystem”, 
vilka miljöproblem som genereras av energianvändningen samt lösningar med förnybara 
källor och renare/effektivare teknik.  

Resultatet från steg 2, analysen av läroböcker kan tolkas som att läroböcker (Bok 1 – 4) för 
Fysik A – kursen på gymnasiet kännetecknas av fokus på förklaringar av fysikaliska begrepp 
utan att de egentligen sätts in i de sammanhang som steg 1 lyfter fram. Läroböckerna (1-4) 
har inte heller någon fokus på problem och lösningar inom miljö- och effektiviseringsområ-
det samt behandlar inte den ojämnt fördelade energianvändningen vilket resultatet från steg 
1 pekar på som viktigt för insikt om hållbar energiutveckling. Det som generellt saknas i läro-
böckerna är återkommande kopplingar mellan begrepp såsom exergi och problematisering 
av/ lösningar för gällande ineffektiva system samt diskussion om den globalt sett ojämnt för-
delade energianvändningen.  

Läromedlen 5 och 6 däremot har en jämnare fördelning mellan begrepp/definitioner och 
sammanhang samt problem och lösningar. Läromedlen 5 och 6 är uppbyggda kring resone-
mang som tar utgångspunkt i ett naturvetenskapligt begrepp som sedan exemplifieras i ett 
verkligt sammanhang som även i vissa fall problematiseras. De presenterar omfattande röda 
trådar med samtliga huvudkategorier representerade. 
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Samtliga läroböcker (bok 1-4) och läromedel (bok 5-6) berör begrepp såsom energi, effekt, 
värme, energiprincipen, energiomvandling. Läroböckerna 1 – 4 behandlar fler specifika be-
grepp mycket ingående t.ex. olika energiformer och värmeöverföring, värmekapacitet, smält-
entalpi etc. Samma begrepp kommer tillbaka med olika formuleringar i förklarande text, i 
tänk på att – rutor, i räkneuppgifter och i räkneexempel i många fall utan att det sätts i större 
sammanhang från ”verkligheten”. I läroböckerna 1 – 4 berörs mycket sällan problem och 
lösningar. Det enda problem som behandlas i samtliga läromedel är verkningsgrad som be-
grepp och problem med ineffektiv energianvändning. I lärobok 4 behandlas växthuseffekten 
och effekter av fossila källor. De röda trådarna är kortare och färre jämfört med i läromedlen 
5 och 6. 

I resultatet från steg 3 - fallstudien som berör en lärares undervisning om energi och värme 
noteras att fokus sker på definitioner av begrepp och samband såsom kraft – arbete, värme – 
temperatur, energiomvandlingar mellan olika energiformer samt sambandet energi och ef-
fekt. Stora delar av förklaringar och genomgångar syftar till att eleverna lär sig strategier för 
att lösa räkneuppgifter. Fördelningen mellan B, C och D, E, F som uttolkats, som ett analys-
resultat, ur panelens uttalanden finns inte, undervisningen omfattar i stort sett endast inne-
håll kategoriserat som B eller C. 

Undervisningen i fallstudien, steg 3, speglar läroböckerna (1 – 4), främst bok 4 (läraren an-
vände bok 1). Läromedlen 5 och 6 uppvisar ett innehåll mer passande mot panelens innehåll 
rörande D, E och F men lägger inte alls den vikt vid traditionella fysikbegrepp och ”begränsa-
de kontexter” som panelen gör. 

6.1 NYTT I DENNA STUDIE 

Panelen ser positivt på att utveckla fysikämnet till att förutom att innehålla grundläggande 
fysikbegrepp och dess samband, även omfatta undervisning om sammanhang, problem och 
om framtidens lösningar. En tolkning av panelens svar är att det bör råda en jämn fördelning 
mellan dessa delar i fysikundervisningen. Vid analys av läroböcker och av ett undervisnings-
exempel framkommer det att en sådan jämn fördelning inte alls råder utan att en helt domi-
nerande tonvikt ligger på grundläggande fysikbegrepp. 

”Begränsad kontext” lanseras här som ett nytt begrepp och i detta fall innebär en tillämpning, 
ett naturvetenskapligt fenomen eller ett exempel till vilket det grundläggande fysikbegreppet 
relateras. Det används för att eleverna ska få en uppfattning om en vardaglig teknik eller ett 
”i naturen” - exempel i vilket fysikbegreppet praktiseras. I panelens svar kan dessa ”begrän-
sade kontexter” särskiljas från större sammanhang. 

Vid analys av ett undervisningsexempel framkommer att det är så långt som till ”begränsad 
kontext”, och inte längre, som läraren kommer när det gäller att omsätta fysikkunskaperna. 

6.2 OM PANELENS POSITIVA INSTÄLLNING TILL HES OCH DESS TEKNIK-
OPTIMISM 

Panelens inställning till frågeställningarna tolkas som mycket positiv. Alla uttalar vikten av 
att eleverna använder sina traditionella fysikkunskaper i större värderande sammanhang och 
att de lär sig inse problem med dagens energianvändning. Exempel på uttalanden: 
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Eleven måste förstå hur begreppet hållbart energisystem hänger ihop med viktiga globala pro-
blem och frågeställningar kring grundläggande villkor för människans livsbetingelser, olika pro-
blem med energiproduktion och dess miljöpåverkan, ändliga naturresurser, nedsmutsning, kon-
sekvenser av globala uppvärmning  

Man bör försöka klargöra skillnaden mellan fysik och ”det hållbara” men det kan vara utmärkt att 
behandla i samma kurs. Problemen är till stor del av tvärvetenskaplig karaktär men fysikkunska-
per är nödvändiga för att hitta lösningar och förstå orsakssamband. 

I panelens uttalanden finns många exempel på hur fysikkunskaper kan möjliggöra ökad för-
ståelse för problem och framtida lösningar. Panelen är samtliga fysiker eller utbildade inom 
fysikämnet och har antagligen mött problemen med att elever inte intresserar sig för fysik 
eller att elever har svårigheter att överföra sina fysikkunskaper till energifrågor. Den positiva 
inställningen till värderande ämnesinnehåll är dock något överraskande beroende på att tra-
ditionen inom fysik som akademiskt ämne brukar vara konservativ och en vanlig inställning 
är att bevara innehållet, med fokus på traditionella fysikbegrepp, dess vetenskapligt riktiga 
definitioner med syfte att förstå samband (fakta) och kunna utföra beräkningar (Ingelstam, 
2004; Gyberg, 2003).  

Samtliga i panelen uttalar en stor teknikoptimism i sina svar. De framställer effektivitetspro-
blem som väsentliga och de menar att viktiga begrepp och samband att förstå är bland andra 
energiomvandling och energikvalitet. De vill lyfta problemen med ineffektiva lösningar och 
de ger många förslag till ny teknik som nyttjar energi med låg kvalitet. Flera förslag rör även 
kärnkraftens utveckling samt fusionsteknik. De framhåller övergången till förnybara källor 
och kopplar till produktutveckling när det gäller bland annat nytt drivmedel inom transport-
sektorn. Panelen betonar dessutom vikten av fortsatt elproduktion och elkonsumtion, att det 
är viktigt att förstå samband mellan energi och effekt, att det är viktigt att Sverige har en sta-
bil elproduktion bland annat för vår basindustri.  

Panelens svar innehåller inte, med något enstaka undantag, synpunkter om attitydföränd-
ringar för minskad användning. Visserligen belyser många av dem att eleverna måste få in-
sikt i sin egen stora energianvändning och att de ska kunna sätta den i ett globalt perspektiv. 
Men de lösningar som föreslås omfattar inte att fysikundervisningen ska verka för att elever 
ska minska sin användning utan främst till att ge elever kunskaper så att de kan effektivisera 
användningen och utveckla ny teknik. Visserligen ny teknik som inte ska använda lika mycket 
energi men trots det ny teknik. Att teknikoptimismen kan tolkas i svaren är inte förvånande 
eftersom samtliga respondenter har sitt ursprung i fysik- och teknikkulturerna som i sig alltid 
hävdat att det finns naturvetenskapliga och tekniska lösningar på alla mänsklighetens pro-
blem. Att det inte är en lösning att människan ska ”ge sig” utan att hitta den optimala lös-
ningen. 

6.3 DE VIKTIGA RÖDA TRÅDARNA I INNEHÅLLET – EFFEKTIVITET OCH 
MILJÖ 

Som nämnts ovan framhåller panelen vissa delar av innehållet som mer väsentligt. De tar 
naturligtvis avstamp i strategin som i sig betonar energieffektivisering och ny teknik. Men 
strategin för HES betonar även vikten av förnybara källor och ren teknik som kan tolkas som 
teknik som inte förorenar miljön.  
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Panelen poängterar dock vikten av en effektivare användning och utveckling av ny effektiv 
teknik. Detta skapar ett innehåll som startar med grundläggande fysik i form av energi – ef-
fekt - sambandet, energiomvandlingar som slutar i värme men som genererar arbete. Energi-
kvalitet och verkningsgrad framstår som viktiga när effektivt nyttjande av energin fokuseras. 
De begränsade kontexter som panelen lyfter fram är bland annat förståelse för hur en värme-
pump fungerar och hur en bränslecell fungerar. Detta plus många fler exempel kan samman-
fattas som en röd tråd som beskriver – effektivitet. Just denna röda tråd beskrivs av de flesta 
och kan därför lyftas fram som en viktig ingrediens i undervisningen för att förstå HES. 

Trots att panelen inte har riktigt samma fokus på en röd tråd för miljö så finns den där. 
Många av dem menar att energiomvandlingar kan exemplifieras i ”begränsade kontexter” 
som hur vinden skapas, hur fotosyntesen fungerar, hur vattnets kretslopp fungerar, att det är 
viktigt att fysikundervisningen innehåller kontexter från andra ämnen för att ge helhet och 
bra ingångar i sammanhang såsom beskrivningar av energiflöden genom samhället. Enligt 
panelen så ska eleverna få kännedom om växthuseffekten och de klimatförändringar som kan 
bli resultatet, hur det hänger ihop med vårt eget beteende som användare av fossila bränslen. 
Ett viktigt sammanhang är hur energiomvandlingar sker genom biomassan och genom våra 
egna liv. Här blir lösningarna med fokus på förnybara källor och tekniken med fokus på att 
förstå hur solcellen fungerar och hur energin produceras i vindkraftverk. Miljötråden – är 
också viktig att följa inom fysikundervisningen. 

6.4 INNEHÅLL FÖR ATT DELTA I SAMHÄLLSDEBATTEN 

Kursplanen innehåller ett mål om att eleverna ska kunna använda kunskaperna om energi för 
att diskutera energifrågor i samhället. Det kan omfatta exempelvis diskussioner om innebör-
den i hållbar energiutveckling. För detta behöver, enligt tolkningar av uttalanden, eleverna få 
insikter om vad hållbart innebär, de behöver ha grundläggande fysikkunskaper som ger för-
ståelse för och även kännedom om vad effektivisering innebär, vilken ny teknik som är under 
utveckling samt vad som menas med förnybara energikällor. Men för att kunna diskutera 
energifrågor i samhället behöver eleverna, enligt panelen också kunna belysa ekonomiska, 
politiska och etiska aspekter inom energiområdet. Här är panelen mycket tydliga, de fram-
håller behovet av dessa sammanhang. Bland annat kunskap om elmarknadens funktion, 
samhällets beroende av energi, vilka internationella överenskommelser som gjorts rörande 
klimatfrågor och utsläpp och hur prognoserna ser ut för den globala energianvändningen i 
framtiden. Panelen poängterar även vikten av att elever reflekterar över människans över-
ordnande roll som nyttjare av naturens resurser. Exempel på uttalanden: 

Hållbar miljö kan alternativt definieras som strävan att ge människan evigt liv. 

Det krävs också diskussioner kring olika etiska aspekter t.ex. frågor kring människans 
nyttjande av naturresurser och ansvar t.ex. gentemot kommande generationer. 

Var gör resurser mest nytta med avseende på de olika parametrarna (utsläpp, energief-
fektivitet, samhällsekonomi mm) och hur kan man undvika suboptimeringar vid ut-
formning av styrmedel? 

Förutom de grundläggande fysikkunskaperna, samt dess koppling till begränsade kontexter 
såsom vissa naturvetenskapliga fenomen och tekniska tillämpningar samt en grundläggande 
förståelse för energiflöden genom samhället, ska eleverna kunna reflektera över ekonomi och 



103 ( 127) 

 

 

politiska beslut samt värderingar i samband med energianvändning. I detta sammanhang 
uttalar panelen att elevernas egen energianvändning kan vara en utgångspunkt. Att det kan 
vara värdefullt att låta eleverna fundera över sin egen situation och att jämföra den med situ-
ationen i andra världsdelar. I kursplanen finns även målet att eleven ska kunna diskutera 
etiska frågor med anknytning till fysiken. 

6.5 HUR OCH VARFÖR UNDERVISNINGEN OM HES BÖR BEDRIVAS 

Panelen betonar vikten av att fysikkunskaperna sätts i sammanhang, att eleverna ”tänker i 
system”, att de förstår processer och kretslopp och vilka problem som energianvändningen 
medför, att människors energianvändningssystem orsakar problem i de naturliga kretslop-
pen. Flera av dem, både energiexperter och didaktiker, föreslår att fysiken behandlas tvärve-
tenskapligt och de betonar fysikens viktiga roll i ett sådant sammanhang. Fysiken innehåller 
viktiga bitar för en grundläggande förståelse av naturliga system och för relevanta problem 
och lösningar, så ämnets vikt framhålls verkligen. Detta är inte så anmärkningsvärt eftersom 
de tillfrågade är fysiker, fysiklärare och energiexperter, samtliga med stort intresse för bland 
annat fysikämnet. Men de inser samtidigt att det inte räcker med att bara kunna fysik, de 
förordar tvärvetenskapligt synsätt. De menar att fysikens samband och förklaringar måste 
relateras till andra kunskaper för att eleverna ska få helhetssyn. Exempel på uttalanden: 

För att kunna resonera insiktsfullt om hållbara energisystem och förstå problemen är 
det viktigt att kunna sätta in begreppet i ett större sammanhang. 

Vill man diskutera samhällsaspekter med fysikanknytning krävs att man berör nytto-
värdern som energikvalitet, exergi och effektivitet inom energiområdet, och att man är 
öppen för att t.ex. atmosfärstryck måste inkludera kemiska processer för diskussion om 
ozonskikt och hur luftföroreningar påverkar väder och molnbildning. 

Det kommer att krävas både allmänna och djupa kunskaper hos nuvarande och kom-
mande generationer av människor för att förstå och förhoppningsvis hantera proble-
men. 

Det framkommer argument för fysikundervisning hos panelen som väl passar mot kurspla-
nen. Den säger att eleverna ska kunna delta i samhällsdebatten i frågor med anknytning till 
naturvetenskap, att analysera och ta ställning i frågor som är viktiga för individen och sam-
hället, till exempel energi- och miljöfrågor samt etiska frågor med anknytning till fysik, tek-
nik och samhälle. Panelen anser att eleverna ska lära sig fysik för att kunna göra realistiska 
val i framtiden, att de ska inse att nuvarande energianvändning inte är hållbar och att elever-
na ska förstå de globala grundproblemen. Detta kan tolkas som argument för fysikundervis-
ningen och styr därmed innehållet till att omfatta mycket mer än traditionella fysikbegrepp 
och dess samband samt till ”begränsade kontexter”. 

6.6 ANVÄNDNING AV BEGRÄNSADE KONTEXTER 

Vid analys av panelens svar kan uttolkas olika nivåer av sammanhang, det vill säga hur långt 
(eller brett) fysikbegreppen realiseras. Det som kategoriserats i huvudkategori C omfattar 
exempel på vardaglig teknik eller naturvetenskapliga fenomen i vilka man kan se att fysiken 
tillämpas, till exempel hur vind och regn uppstår eller hur solcellen fungerar (begränsade 
kontexter). Det utgör en ”nivå” (C). Om man vidare talar om hur vinden omvandlas till el i 
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vindkraftverk som sedan flödar genom samhället genom människans försorg och dessutom 
belyser problemen med fossila källor vilket föranleder en utbyggnad av vindkraft så breddas 
sammanhanget till ett större (science, technology, society), en annan nivå (D).  

Den ”begränsade kontexten” (C) blir visserligen något som fysikkunskaper kan verkliggöras 
inom men den utgör trots allt en isolerad kontext som inte sätts i ett tillämpligt större sam-
manhang, relevant för samhällsdebatten och insikten om HES. Som exempel kan nämnas 
värmepumpen som realiserar fysikbegrepp och samband såsom termodynamikens andra lag, 
förångning och kondensering. Det är inte alls säkert att man inom undervisningen dessutom 
sätter in den i ett större sammanhang; uppvärmning av hus, alternativ till fossila källor, kan 
nyttja lågkvalitativ energi – bergvärme, luftvärme, vatten och därför en viktig framtida tek-
nik, ger mycket mer energi än vad den nyttjar men är trots allt elkrävande vilket är negativt, 
val av köldmedium med mera. 

Hos panelen finns både de begränsade kontexterna som ofta motiveras med att ger förståelse 
för samband och definitioner av begrepp och de större sammanhangen skapade och/eller 
påverkade av människan som motiveras med att de ger förståelsen för systemtänkande, 
människans påverkan på naturen, ineffektivitetsproblemen med flera. 

6.7 VIKTEN AV ATT INNEHÅLLET FÖRDELAS, ATT VISA ATT FYSIKEN 
SPELAR ROLL 

Resultatet kan sägas visa dels exempel på själva innehållet i undervisningen, dels att alla de 
olika ”innehållsdelarna” (huvudkategorierna) ska vara med och att det ska råda en jämn för-
delning mellan dem.  

Denna fördelning utgörs av de aktuella huvudkategorierna och deras ämnesinnehåll. Citaten 
inom respektive underkategori ger också exempel på begrepp, samband och vilka samman-
hang, problem och lösningar som kan undervisas om. Tidigare har nämnts röda trådar i in-
nehållet, från grundläggande begrepp till framtida lösningar med lite extra djupdykning i de 
begränsade kontexterna. 

Panelens svar resulterar i en tämligen jämn fördelning mellan B och C (56 %) å ena sidan och 
D, E, F (44 %) å andra sidan vilket kan beskrivas som ett innehåll där det råder en jämn för-
delning mellan grundläggande fysikbegrepp med exemplifiering i begränsade kontexter och 
beskrivningar av större sammanhang rörande naturvetenskap, teknik, samhälle, i vilka pro-
blematiseringar görs och i vilka även exempel ges för framtida lösningar. En tolkning av pa-
nelens uttalanden är att fördelningen ska vara jämn och gärna undervisas som en röd tråd, 
vilket inte nödvändigtvis behöver innebära start i de grundläggande begreppen utan lika gär-
na i problem eller lösningar. 

Genom analysen av panelens uttalanden kan noteras att antalet uttalanden som berör större 
sammanhang, problem och lösningar är relativt stort och framför allt att de är innehållsrika, 
och komplexa. En tolkning är att panelen anser att undervisningen måste ge ett relativt stort 
utrymme till sammanhang, problem och lösningar för att eleverna verkligen ska förstå vidden 
av de grundläggande fysikbegreppen. En tolkning är att fokus bör vara att ge elever känsla för 
sammanhang, förståelse för processer med mera och att detta ska göras med insikter i fysika-
liska begrepp och samband. Det är därför viktigt att undervisningen ger eleverna både grund-
läggande fysik och större sammanhang för att dels kunna argumentera, debattera energifrå-
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gor men också för att förstå att just fysikkunskaper är grundläggande, att fysiken spelar roll! 
Panelen uttalar argument för att det bland annat är, och tack vare, goda fysikkunskaper som 
lösningar på framtidens problem kan utvecklas. En tolkning av panelens uttalanden är att om 
eleverna ska kunna få insikten om detta så ska de möta både fysikkunskaperna och lösning-
arna inom ramen för fysikundervisningen. 

6.8 ÅTERFINNS ETT UPPLÄGG FÖR HES I LÄROBÖCKER? 

Tar man utgångspunkt i panelens uttalanden och ser dess ämnesinnehåll och fördelningen av 
innehåll som ett lämpligt innehåll i fysikundervisningen för att elever ska erhålla insikt i 
hållbar energiutveckling så är svaret nej på frågan om ett upplägg för HES återfinns i läro-
böcker. Inte helt och hållet nej, eftersom vissa delar återfinns i fyra av böckerna och andra 
delar i resterande två. För att erhålla en lärobok som ger helheten borde man möjligen lägga 
ihop innehållet från någon av läroböckerna 1 – 4 och något av läromedlen 5 – 6. 

Böckerna 1 – 4 kännetecknas av mycket stort fokus på B-kategorin och till viss del exemplifi-
eringar i C. Ungefär samma innehåll återfinns i samtliga läroböcker; Energibegreppet, ener-
giprincipen, sambanden arbete – kraft och energi – effekt samt verkningsgrad, energikvalitet 
och temperatur – värme – fasövergångar. Värmepump och kylskåp återkommer som vanliga 
tillämpningar. Görs en jämförelse med kursplanen så kan man säga att eleverna ges möjlig-
het att: 

kunna föra resonemang kring fysikaliska storheter, begrepp och modeller samt inom ramen för 
dessa modeller genomföra enkla beräkningar 

ha kännedom om energiprincipen och energiomvandlingar, känna till innebörden i begreppet 
energikvalitet (SKOLFS 2000:49) 

Men att upplägget inte i samma omfattning bejakar målet att eleverna ska: 

kunna beskriva och analysera några vardagliga företeelser och skeenden med hjälp av fysikaliska 
begrepp och modeller 

Detta eftersom andelen enheter som kategoriserats som begränsade kontexter inte återkom-
mer i samma omfattning samt inte med någon större mångfald. Ofta görs enbart någon en-
staka beskrivning av till exempel hur vind uppstår och hur en värmepump/ett kylskåp funge-
rar. Inte ens i räkneuppgifterna relateras till vardagliga företeelser i en omfattning som borde 
vara fullt möjlig. Räkneuppgifterna kan istället handla om en bil som rullar utan luftmot-
stånd på ett lutande plan, eller en låda som dras utan motstånd eller en pendel som rör sig. 
Räkneuppgifterna syftar till att eleven ska lära sig inse aktuella energiomvandlingar mellan 
olika energiformer samt att sätta upp en energiekvation. Eleverna ska också i många uppgif-
ter träna på olika samband, såsom effekt – energi och arbete – kraft. 

Upplägget i läroböckerna stimulerar inte målet att eleverna ska: 

 kunna använda kunskaperna om energi för att diskutera energifrågor i samhället 

Eftersom problem och lösningar i princip helt saknas, likaså ekonomiska och politisk/etiska 
sammanhang, får inte eleverna det underlag och den stimulans till engagemang som vore bra 
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för att kunna använda sina energikunskaper för att diskutera frågorna i samhället. Det räcker 
ju inte med att bara kunna förklara hur en värmepump fungerar (även om det är bra) för att 
diskutera värmeförsörjningen i en kommun, bland annat om vikten att komplettera direkt-
verkande el med värmepump och varför det är bättre att ansluta hus till fjärrvärme produce-
rad med biobränsle. 

Läromedlen 5 och 6 har en helt annan fördelning. I dessa ges större fokus på lösningar och 
sammanhang, även ekonomiska och politiska/etiska. Dessa böcker tar upp samma begrepp 
och samband som bok 1 – 4 men i betydligt mindre omfattning och det sker inte samma 
ständiga upprepning av begreppen. Syftet i läromedlen 5 och 6 är inte heller att eleverna ska 
lära sig definitioner av begrepp och att kunna räkna med sambanden, syftet är istället att 
eleverna ska lära sig förstå hur en hållbar energianvändning ska kunna utvecklas. Fördel-
ningen mellan D, E och F i bok 5 och 6 överensstämmer med fördelningen i panelens svar, att 
D och F berörs mer än E – problemen, men att alla dessa kategorier ges ordentligt utrymme. 
Till skillnad mot panelens svar ger inte läromedlen 5 och 6 något större utrymme för B och C, 
vilket antagligen kan förklaras av böckernas syfte, att de ges ut av en myndighet med inten-
tion att sprida kunskap om hållbar energi (Energimyndigheten, 2007:a). 

6.9 ÅTERFINNS ETT UPPLÄGG FÖR HES I UNDERVISNINGSEXEMPLET? 

Lärarens undervisning präglas i princip endast av begrepp och samband, att uppmärksamma 
grundläggande fysik med syfte att kunna räkna. Läraren har stort fokus på att hjälpa eleverna 
att lyckas med räkneuppgifter av en sådan typ som bland annat utgör en del av de nationella 
proven. Undervisningen utgår ifrån en av de undersökta böckerna 1 – 4, närmare bestämt 
bok 1, och läraren väljer ut i sina ögon lämpliga avsnitt och låter eleverna räkna de flesta av 
räkneuppgifterna. Läraren väljer bort avsnittet om energikvalitet och de texter som omfattar 
begränsade kontexter. Läraren försöker stundtals själv relatera fysikbegreppen till vardagliga 
företeelser men har svårt att få eleverna med sig. Läraren utgår inte ifrån de enstaka frågor 
som ställs av elever utan ställer själv frågorna när det är dags för en tillämpning. Vid fråge-
ställningen försöker någon elev svara varpå läraren ofta lägger svaret i elevens mun. Kom-
munikationen i klassrummet består till största delen av envägskommunikation, läraren före-
läser och eleverna lyssnar och antecknar.  

Läraren lever upp till kursplanens mål om att elever ska: 

kunna föra resonemang kring fysikaliska storheter, begrepp och modeller samt inom ramen för 
dessa modeller genomföra enkla beräkningar 

ha kännedom om energiprincipen och energiomvandlingar, känna till innebörden i begreppet 
energikvalitet 

Ett undantag är dock innebörden i begreppet energikvalitet vilket inte läraren behandlar.  

Läraren har vid några tillfällen bland annat resonerat om energipris och energiproduktion, 
energiomvandlingar genom samhället och människan, och kan möjligen hävda att undervis-
ningen ger eleverna kunskaper för att:  
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kunna beskriva och analysera några vardagliga företeelser och skeenden med hjälp av fysikaliska 
begrepp och modeller samt kunna använda kunskaperna om energi för att diskutera energifrågor 
i samhället 

Men innehållet och fördelningen av innehållet som uttolkas ur panelens uttalanden återfinns 
inte i undervisningen. Samstämmighet finns när det gäller begrepp och samband men inte i 
övrigt.  
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7 DISKUSSION 

Studien beskriver dels en undersökning av vad ett ämnesinnehåll i fysikundervisningen kan 
omfatta för att elever ska få insikt om hållbara energisystem, dels undersökningar av huruvi-
da ett sådant ämnesinnehåll återfinns i läroböcker, läromedel och ett undervisningstillfälle. 

Resultatet visar på en tydlig skillnad mellan ämnesinnehållet som panelen lyfter fram och det 
innehåll som återfinns i läroböcker för fysik A – kursen och i det fall av undervisning av 
energi och värme som undersökts. Forskningsfrågorna kan genom resultatet sägas vara be-
svarade men det ger många tankar kring orsaker.  

Resultatet kan sammanfattas i följande bild: 

 

  

 

 

 

  

 

Figur 8. Som en yttre ram för verksamheten i skolan, i fysikundervisningen, gäller styrdo-
kument och andra politiska dokument. Panelens synpunkter omfattas av denna ram medan 
läroböcker och undervisningsexempel bara till viss del överensstämmer med panelens syn-
punkter. 

Mellan å ena sidan intentionerna i styrdokument och andra politiska dokument, å andra si-
dan panelens uttalanden finns en samstämmighet som inte i sin helhet återspeglas i läro-
böcker och undervisning. Panelen poängterar att energi ska undervisas för att elever bland 
annat ska inse att nuvarande energianvändning inte är hållbar och för att elever ska förstå 
globala grundproblem. När det gäller Hur – frågan är panelen överens om att eleverna måste 
förstå processer och sammanhang och för att förstå problemen så måste de sätta in fysikbe-
greppen i större sammanhang. De större sammanhangen omfattar bland annat individens 
egen energianvändning och den mer värderande aspekt som återfinns inom politik och eko-
nomi. 

Innehållet i läroböcker och i undervisningen omfattar visserligen delar av det innehåll som 
panelen lyfter fram. Resultatet visar främst att både undervisning och läroböcker i princip 
saknar inslag av problematiseringar inom de större sammanhangen och även inslag av fram-
tida strategier och lösningar. Resultaten visar även att läroböcker och undervisningen inte 
relaterar grundläggande fysikbegrepp till de större sammanhangen i den omfattning som 
noteras i panelens uttalanden.  

Intentioner i styrdokument och andra politiska dokument om att fysikundervis     
ningen ska ge elever förmågan att använda fysikbegrepp i samhällsfrågor och att de 
ska förstå HES . 

Panelens synpunkter om vad  
fysikundervisningen ska  
omfatta för att  
eleverna ska få  
insikt om HES. 

Innehållet  

i Fysik A – läroböcker 
(bok 1-4). 

Innehållet i 
Fysik A - un-
dervisning. 
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Figur 8 kan jämföras med den ”frirumsstrategi” som Berg (2003) beskriver, se figur 9. Där 
frirummet utgör ett utrymme för skolans utveckling vilket skulle, i denna aktuella studie, 
kunna omfatta panelens synpunkter om ett innehåll och som skolan ”erövrar” inom sin fysik-
undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Frirumsstrategin enligt Berg (2003) 

En intention är (enligt styrdokument) att utveckla skolan (fysikundervisningen) till att omfat-
ta bland annat det som framkommit i studiens första steg (delar i ”frirummet”). Då uppstår 
följdfrågor som kommer att behandlas i denna diskussion, nämligen: hur skulle det kunna se 
ut och vilka hinder kan noteras? 

7.1 FYSIKEN SOM TRADITION 

Läraren i undervisningsstudien har antagligen av olika skäl valt den undervisningsstrategi 
som gör sig gällande i resultatet. Eleverna behöver få tid och vägledning för att utveckla sina 
matematiska grunder och möjligen har deras attityd till fysikämnet formats redan i högstadi-
et, det vill säga att kunskap om begrepp och beräkningskompetens har hög status (Ingelstam, 
2004; Gyberg, 2003). Eleverna är vana vid att lyssna till en genomgång och sedan sitta och 
räkna uppgifter. Lärarens och elevernas rutin att följa läroboken är säkerligen också en orsak 
till utfallet. Enligt utvärderingar (NU 03; Ds 2001:48) riskerar läromedel få en starkare 
styrkraft än styrdokument, lärare följer läromedlets prioriteringar. Likaså visar utvärderingar 
att stor uppmärksamhet riktas mot uppnåendemålen istället för att skapa goda grunder för 
lärande. I studiens resultat noteras en väsentlig fokus på att eleverna ska lära sig strategier 
för beräkningar istället för att diskussioner om tillämpningar av begreppen och sambanden. 

Intressant är att notera hur fast läraren och eleverna är i den fysiktradition som trots allt 
präglar fysikämnet på gymnasiet med dess likhet med det akademiska fysikämnet och dess 
kultur. Gyberg (2003) visar hur fysikämnet inte involverar miljöaspekter på samma sätt som 
exempelvis biologiämnet. Gyberg beskriver också hur energiundervisning inom fysikämnet 
präglas av faktatraditionen och att inte ge det värderande innehållet samma status.  

Är det möjligt att anpassa undervisningen enligt panelens uttalanden inom ramen för tradi-
tionen? 

Yttre gräns; stat-
liga och kommu-
nala ramar. 

Inre gräns; före-
kommande kul-
tur i den enskil-
da skolan. 

Frirum; ut-
rymme för sko-
lans utveckling 



110 ( 127) 

 

 

Hansson (2000) menar att den traditionella ämnestydighet som finns i skolan gör så att upp-
gifter relateras till ett ämne med en tradition som de skolats in i vilket gör att fenomen låses 
till vissa situationer och synsätt. I steg 3 kan noteras att eleverna anpassas till en tradition, 
hur de sitter tysta, lyssnande, att de söker strategier för att lösa uppgifter. Man kan inte note-
ra någon vilja att diskutera, ifrågasätta det som sägs. Sanningarna finns i boken, i ämnet, och 
förmedlas av fysikläraren, en person som uppfattas som bevisligen duktig, behärskar ett 
ämne som är svårt av tradition, en syn som bland andra Berner (2004) lyfter fram.   

Synsättet skulle dock kunna vara annorlunda inom energiundervisning som till stora delar 
kan räknas till en fysiktradition som bottnar i en mer praktisk vetenskapsutveckling (McClel-
lan & Dorn, 1999). Termodynamiken växte fram utan rötter i den klassiska antikens veten-
skap och låg nära teknikutveckling. Energi borde därför finnas i en fysiktradition som ligger 
mer nära teknikutveckling och teknikoptimism och kanske är det detta vi ser hos panelen i 
deras teknikoptimism. McClellan och Dorn framhåller att många naturvetare är positiva och 
lever med övertygelsen att vi kan hitta ny teknik och att vi kan lösa våra miljöproblem med ny 
teknikutveckling. En trend startade när industrialismen slog igenom och industrin började ta 
över delar av fysikforskningen från akademin. 

Möjligen kan vi se en konsekvens av detta i energiundervisningen, i en eventuell ovilja att 
koppla energibegrepp till sammanhang (i läroböcker och i undervisningsexemplet). Kan det 
vara så att just energikapitlet har stämpeln av ”inte klassisk fysik” vilket gör det till ett kapitel 
som en ”riktig” fysiklärare inte ser som lika ”fint”, för mycket av ingenjörskultur (Ingelstam, 
2004)? Kan det möjligen vara så att läroboksförfattare och fysiklärare medvetet försöker sty-
ra innehållet till att omfatta begrepp och samband just för att de inte vill relatera till tillämp-
ningar och sammanhang för det är att gå ifrån fysiken?  

Panelen återfinns inom samma ”fysiktradition” men tycks trots det anse att undervisningen 
kan utvidgas till att omfatta större sammanhang, problem och lösningar. 

7.2 ÄR DET OLÄMPLIGT ATT PRATA OM PROBLEM? 

En reflektion från alla tre undersökningarna är att E-kategorin, som omfattar problem med 
dagens energianvändning, tas upp med mindre omfattning än D (större sammanhang) och F 
(framtidens lösningar). Både panelen och läromedlen behandlar problem i mindre utsträck-
ning och har därmed inte den konfliktfokus som man kan förvänta sig, inte den problemati-
sering som man kan tänka sig kan locka elever till engagemang (Space, 2007; Blumenfeld et 
al., 1996; Young, 1993). Är det fysikens tradition och dess prägel av teknikoptimism som gör 
sig gällande även här? Att problemen är till för att övervinnas och det är lösningarna som är 
intressanta. Möjligen återspeglas den naturvetenskapliga kulturens saklighet som kan inne-
bära ett motstånd till att värdera och känslomässigt ta ställning i olika frågor. Barbour 
(2000), Berner (2004) och Ingelstam (2004) belyser alla naturvetenskapens tradition hur 
människan är överlägsen naturen, hur människan ska ha kontroll och kunskap, hur naturve-
tenskapen med sin saklighet segrat över ovetenskapliga föreställningar.  

Sjøberg (2000) menar dock att naturvetenskapen både löser och skapar problem vilket man 
som människa måste ha ett kritiskt förhållningssätt till. Utvärderingar gjorda på uppdrag av 
Skolverket (1999; 2004) visar tydligt att förmågan hos eleverna att tänka kritiskt är svagt 
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utvecklad och även förmågan att argumentera för och klargöra motiven för sina ställningsta-
ganden.  Mycket talar för att just problematiseringen är ett sätt att lära sig dels förstå de in-
gående begreppen och sambanden, dels förstå framtidens lösningar. Hansson (2000) hävdar 
att eleverna ska tränas i att upptäcka och att lösa problem samt tränas att utveckla ett kritiskt 
tänkande och att de även måste få inblick i olika kretslopp för att förstå vad som händer i 
olika system. Andersson (1994) förespråkade problemfokuserad integration, vilket grundas i 
att människor hela tiden möter problem i sitt liv och varje gång vi möter problem så sätter vi 
samman kunskapsdelar till en helhet, till lösningen. Likaså i den projektbaserade undervis-
ningen, där eleverna arbetar med autentiska problem genom att ställa frågor och hitta lös-
ningar som de sedan redogör för och argumenterar för, så läggs stor vikt vid själva problema-
tiseringen för ingång till lärandet (Blumenfeld, et al., 1996; Barab, Hay, Barnett & Keating, 
2000; Young, 1993). 

Även om inte panelen uttalar just problem lika ofta som förståelse för olika sammanhang och 
för lösningar så finns probleminsikt med i den fördelning som ska råda i undervisningsinne-
hållet. Panelen betonar dessutom vikten av att komma till probleminsikten från att ”bara” 
förstå sammanhang. SOU 2004:104 tar också upp att det inte räcker med att människor som 
utbildar sig skaffar kunskaper om de orsaks – verkan - förhållanden som naturvetenskapen 
har belyst om man vill att individerna ska inse hur hållbar utveckling kan ske. Och framför 
allt om man som individ ska inse vad man själv kan göra för att bidra till en hållbar utveck-
ling (Öhman, 2006). Enligt SOU 2004:104 behöver utbildningen ge stöd för eleverna att både 
klargöra orsakssamband inom ett område och vad individen själv kan göra för att påverka 
skeenden i en hållbar riktning. Detta kan kopplas till panelens tydliga uttalanden om att un-
dervisningen både ska omfatta begrepp och samband men också större sammanhang där-
ibland den egna individens energianvändning och hur den bidrar till problem både lokalt och 
globalt. 

7.3   VAD SKA PRIORITERAS NÄR TIDEN INTE RIKTIGT FINNS? 

Hur ska man hinna ta upp allt inom undervisningen? Kursplanen betonar både beräknings-
kompetens och förmåga att diskutera energifrågor i samhället. När läraren känner att tiden 
inte räcker till för allt, när läroboken lägger tonvikten på begrepp, samband och beräkningar 
då ligger det nära till hands för en lärare att prioritera det sistnämnda och att därmed släppa 
kunskaper som leder till vidgade insikter och insikter för HES. 

Resultatet från undervisningsstudien visar också på en undervisningsstrategi som ger elever-
na möjlighet att kunna genomföra beräkningar, läraren ger eleverna tillvägagångssätt för 
olika typuppgifter exempelvis hur viktigt det är att sätta upp en ekvation när man inlednings-
vis frågat sig ”vad som avger energi och vad som får energi”. För att eleverna ska kunna klara 
detta krävs relativt stor andel ren matematikundervisning inom ramen för fysikämnet samt 
relativt stor andel av sådant som kan betraktas som repetition av högstadiefysik exempelvis 
omvandlingar mellan energiformer. 

Men i panelens uttalanden uttolkas ett annat syfte, i vilket eleverna lär sig sätta begreppen i 
system och att se problemen i systemen. Syftet är att eleverna ska inse vilka strategier som 
måste vara gällande i framtiden. Eleverna ska komma dithän att de ska förstå framtidens 
teknik och menar att eleverna ska undervisas om energi för att bland annat kunna göra kloka 
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val i framtiden vilket kan jämföras med Roberts (1982) ”science, technology and decisions – 
emfas”.  

Även om panelen är mycket försiktig med att betona att eleverna måste ändra sina attityder 
finns uttalanden som hävdar att vissa insikter måste implementeras. Att elever ändrar syn-
sätt, som exempelvis Gayford (1991) och SOU 2004:104 poängterar, hur viktigt det är att 
förmå eleverna att vilja verka för hållbar utveckling lokalt och globalt. Exempel på uttalanden 
gjorda av panelen: 

Man måste ha ett grepp om ”hur mycket”, kopplat till vardagliga förhållanden, el, resor, mat i 
hemmet. I samband därmed också ifrågasätta sin egen energianvändning. 

Eleverna ska få en känsla av hur de själva påverkar energianvändningen, bli medveten i sina val.  

Även om tidsbrist råder måste fokus ske på systemtänk och kunskap för insikt i livsstil. Vad 
ska då vara med i undervisningen? 

7.4 EN FYSIKUNDERVISNING MED INNEHÅLL AV TYDLIGARE OCH LÄNGRE 
”RÖDA TRÅDAR” 

Vilket är då innehållet som ger eleverna insikter om HES och förmågan att använda sina fy-
sikkunskaper i sammanhang utanför fysikklassrummet? Läroböcker och undervisningen sig-
nalerar vikten av de grundläggande fysikbegreppen men också förståelse för begränsade kon-
texter i form av naturvetenskapliga fenomen och tekniska tillämpningar. Ofta stannar det vid 
dessa begränsade kontexter istället för att gå vidare till större sammanhang. Skolverkets ut-
värderingar, 1999 och 2004, har konstaterat att elever saknar tankar kring orsakskedjor. 
SOU 2004:104 poängterar vikten av att undervisningsinnehållet måste omfatta orsakssam-
band, att undervisningsinnehåll som stödjer helhetstänkande utvecklas inom även fysikäm-
net. 

Att förlänga ”tråden” genom att placera in den tekniska tillämpningen i en energikedja (An-
dersson, 1994) i vilken samhällets värderingar, problem och framtida lösningar belyses är en 
undervisningsstrategi för helhetssyn, en Vision ΙΙ (Roberts, 2007) där elever får kunskaper 
för medborgarskap.  

Till exempel om man pratar om energikvalitet, verkningsgrad, termodynamikens andra lag, 
kondensation med mera och exemplifierar med en värmepump och dess funktion så kan man 
gå vidare och prata om effektivitetsproblem i våra bostäder, hur vi kan ta till vara lågkvalita-
tiv värme med värmepumpen. Hur viktigt det är att samhället tar tillvara spillvärme vid el-
produktion till exempel i kraftvärmeverk, att spillvärmen kan nyttjas som fjärrvärme. Vidare 
att värmepumpen är viktig för framtidens energiförsörjning men att den trots allt nyttjar el 
och att det då blir viktigt att producera el med förnybara källor såsom vind, vatten och sol 
(Hobson, 2006; SEET, 2008; Areskoug & Eliasson, 2008; Space, 2007). På dessa längre 
”trådar” kan sedan olika aspekter hängas på såsom energipris och politiska värderingar (Spa-
ce, 2007; Hobson, 2006).  

Inom ramen för undervisningen med utgångspunkt i de grundläggande begreppen kan 
mycket väl både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga problematiseringar göras 
samt strategier för framtiden presenteras. Areskoug och Eliasson (2007) beskriver jordens 
energiflöden med översiktsmönster. Andersson (1994) inför begreppet orienteringsmönster 
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för att eleverna ska kunna orientera sig i omvärlden. Då menar Andersson att ett sådant 
mönster måste sträcka sig längre än bara vid naturvetenskapliga förklaringar och vardagser-
farenheter. Eleverna måste få många olika kunskapsbitar för att få ihop mönstret. För att 
finna exempel på längre ”trådar” kan utgångspunkt tas i panelens uttalanden. Där framgår 
tydligt vilka de grundläggande begreppen är och vilka begränsade kontexter som är viktiga 
men panelen vill även ge sammanhang där etiska, politiska, ekonomiska aspekter också tas 
med. Space (2007) uttrycker framgången med ett sådant arbetssätt. Vidare framhålls effekti-
vitetsproblem och miljöproblem som väsentliga eftersom strategin är utgångspunkten. Dessa 
”trådar” återfinns också till stor del i läromedlen (bok 5 och 6 i studie steg 2) från Energi-
myndigheten som i praktiken skulle kunna fungera som ett komplement till de vanliga läro-
böckerna. Dessa ”trådar” återfinns även i kursplaner och i undervisningsförslag i andra län-
der (WCPSD, 2006; ISES, 2008; NEED, 2008; Hobson, 2006). Tråden med effektivitetspro-
blem kräver att undervisningen behandlar energikvalitet, ett begrepp som enligt Areskoug 
(2006) och Johansson & Rönnblom (2007) med flera är mycket grundläggande. Begreppet 
behandlas inte i den undervisning som undersökts i denna studie. Begreppet har heller ingen 
framträdande roll i Fysik A-läroböckerna.  

Millar och Osborne (1998) talar om genomtänkta ”fall” som de anser att undervisningen bör 
utgå ifrån. Just tråden med energikvalitet, vår bostadsuppvärmning – elanvändning, effekti-
vitetsproblem, lösningar för framtiden kan vara ett exempel på en tråd, ett fall som eleverna 
kan diskutera och behandla inom ramen för undervisningen. 

Viktigt är att inom undervisningen presentera de längre trådarna och inte bara stanna vid de 
begränsade kontexterna (som panelen tar upp; naturens fenomen, naturliga energiflöden och 
tekniska tillämpningar) utan går vidare till större energiflöden genom mänsklighetens are-
nor, mer personliga förehavanden och politiska beslut. Roberts (1982) emfaser everyday 
coping (förståelse för funktioner och naturvetenskapliga fenomen) och Science, Technology 
and Decisions skiljer sig just på samma sätt från varandra, genom att den sistnämnda emfa-
sen kännetecknas av att det sker mer personliga och politiska beslut. På detta sätt kan sägas 
att C och D – kategorierna skiljs åt i denna aktuella studie. Panelen kan tolkas att undervis-
ning ska omfatta ett innehåll från båda dessa emfaser. Likaså kan Roberts (2007) beskrivning 
av Vision ΙΙ som ett sätt att skildra meningen med undervisningen i naturvetenskap och den 
kunnighet vi vill att en elev ska ha med sig ge argument för detta.  

7.5 NYTT FOKUS UTIFRÅN KURSPLANEN 

Om lärobok och undervisning skulle ändra fokus från att lyckas med beräkningar och med 
upprepningstaktik upprepa begrepp och samband till att utgå ifrån att eleverna ska kunna 
använda sina kunskaper i samhällsdebatten rörande frågor om energi och miljö, då skulle 
böckernas upplägg antagligen vara ett annat. Kanske de kan utgå ifrån problemen för att se-
dan belysa det stora sammanhanget då de grundläggande och de begränsade kontexterna 
efterfrågas för att elever ska förstå och kunna argumentera i debatten, att i sammanhangen 
involvera ekonomi och politik samt etik (Space, 2007). Agenda 21 (1993) betonade att under-
visningen ska baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap men att man dessutom ska 
ta hänsyn till etiska dimensioner. 

Finns den långa ”röda tråden”, eller kanske ännu hellre ”nätverket”, så spelar det inte så stor 
roll var man som lärare startar, man vet att man måste få med hela ”tråden” (i nätet) och kan 
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därför börja i elevernas egna diskussioner om energi. Undervisningen kan mycket väl inne-
hålla undersökande sammanhang i vilka elever lär sig ett innehåll samtidigt som de inser 
situationer i vilka innehållet har ett värde (Barab & Luheman, 2003). Det viktiga blir att ele-
verna får en röd tråd, att de kan relatera fysikbegreppen till sammanhang och att de inom 
dessa inser att man kan och ska värdera olika aspekter (Space, 2007).  

Hansson (2000) pekar på problem som uppstår när naturvetenskapliga inslag i undervisning 
ska ge förklaringar av olika processer och sammanhang men samtidigt är ofta de naturveten-
skapliga ämnena hinder för kunskapsbildning inom till exempel miljöområdet genom att de 
förklaras alltför fragmenterat och den holistiska kunskapen är svår att utveckla. Viktigt är att 
inte bara stanna vid begrepp, samband och begränsade kontexter. För detta finns inget mot-
stånd i nuvarande kursplan för fysik A, det gäller bara att läsa den på ett annat sätt. 

Ett annat problem som lyfts i Skolverkets utvärdering NU 03 är att tidigare kursplaner ibland 
lever kvar i skolverksamheten tillsammans med målen i nya kursplaner. Det gör det natur-
ligtvis ännu svårare att gå vidare och läsa den nuvarande kursplanen med annan fokus. 

7.6 ELEVERNAS EGNA DISKUSSIONER – ELEVINFLYTANDE 

Ett fokus som ligger som en värdegrund i nuvarande läroplan och därmed även omfattar fy-
sikundervisningen är demokratiperspektivet. Panelen uttalar vikten av att eleverna granskar 
sin egen energianvändning i diskussioner, i beräkningar, i konkreta uppgifter. Hos panelen 
kan uttolkas två syften med detta, dels att egna erfarenheter ger ökad förståelse, dels att ele-
verna själva ska utveckla ett engagemang (Space, 2007), att de behöver ändra attityd och be-
teende (Gayford, 1991), att de erhåller en handlingskompetens (Öhman, 2006). När det gäller 
både läroböckerna (1 -4) och undervisningsstudien (steg 3) så sker denna koppling till ele-
vernas egen erfarenhet främst när begrepp exemplifieras med de begränsade kontexterna. 
Denna koppling kan möjligen ge en viss ökad förståelse för ett begrepp men inte ändrad atti-
tyd och kanske inte heller en djupare förståelse eftersom det i denna relation inte sker någon 
värdering. Ziller (1973) menar att resonemang behöver göras om till mer handfast agerande 
där individen tar hänsyn till vad den vet om orsakssamband, om det är önskvärt att individen 
ska ändra sitt beteende. Det är viktigt att eleverna utifrån de begränsade kontexterna får upp-
leva större system i vilka de handgripligen kan notera problem, att de får uppleva verklighe-
ten. Östman (2003) hävdar dock att det verklighetsbaserade lärandet som utbildning för 
hållbar utveckling kräver är otillräckligt och kontakterna med närsamhället är fåtaliga och 
glesa inom skolans värld.  

Öhman (2006) menar att perspektivet hållbar utveckling kan ses som ett urvalsinstrument 
som hjälper läraren och de studerande att välja ett relevant innehåll i undervisningen. Viktigt 
att eleven får genomleva demokrati i undervisningen, att skapa kunskap innebär enligt Öh-
man att man skapar en relation till omvärlden. Enligt UN (2003) ska delaktighet och helhets-
syn prägla utbildningen, eleverna ska uppmuntras till kritiskt tänkande och reflektion, ut-
bildningen måste vara processorienterad och deltagarstyrd. Ett dilemma som Öhman (2006) 
lyfter är dessvärre att skolan ska främja en viss samhällsutveckling (vilket kräver att eleverna 
erhåller en viss insikt) men samtidigt verka för fri opinionsbildning (vilket måste ge eleverna 
rätten att tänka fritt). Men slutsatsen borde vara att det i ännu större utsträckning behövs 
goda kunskaper hos eleverna så att de med insikt kan granska alternativen (Space, 2007). 
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PLON – projektet med en undervisning med intentionen att bland annat ge eleverna infly-
tande, att de ska känna ett engagemang har visat sig upplevas besvärligt för många lärare. 
Lärares situation ändrades till mindre andel föreläsning i helklass, mer av att vara en lyss-
nande part och den som skulle ge adekvat feedback på elevers egna redovisningar och 
genomgångar (Kortland, 2002). Så i detta kan man notera ett dilemma för läraren när ett 
fokus på elevinflytande blir rådande. 

Ett annat dilemma som Schoultz et al. (2003), Andersson (2003), Ingelstam (2004) berör – 
att man inom fysikämnet både ska överföra kunskaper till en annan kontext samtidigt som 
man ska bli ett med fysikkulturen. Att bli delaktig i en kunskapskultur är att tänka, handla, 
prata på ett visst sätt – behärska det naturvetenskapliga området. I denna kultur gäller na-
turvetenskapen – dess tradition och dess synsätt!  Men som Andersson menar, vetenskapligt 
icke acceptabla uppfattningar kan vara en del av en värdegrund som har stor betydelse för 
individen och för individens engagemang och dess kritiska tänkande. 

SOU 2004:104 beskriver elevinflytande som till stor del en Hur-fråga, och riktar uppmärk-
samhet mot spänningen mellan de som driver Hur-frågan och de som driver att Vad – frågan 
är viktigast. Detta beskrivs i SOU 2004:104 som ett hinder. Läroplanen kräver dock en kom-
bination men spänningen lever kvar och har överförts från akademin till skolans kontext, 
spänningen mellan vad- frågan, från bland annat fysik-, matematikämnena och hur – frågan 
från pedagogik, didaktik. 

7.7 FYSIKEN SPELAR ROLL! 

Tillför fysikämnet något för elevers förståelse för HES? Egentligen kan frågan ställas; är det 
nödvändigt att kunna fysik för att förstå hållbar energiutveckling? Den här studien har resul-
terat i minst två slutsatser som också nåtts på olika sätt genom tidigare forskning och erfa-
renheter beskrivna i litteraturen (Andersson et al. (2002); Areskoug & Eliasson, 2007; Ben-
nett et al. 2003; Roberts, 2007; Roberts, 1982; Young, 1993).  

Om vi vill ge elever insikt om hållbara energisystem inom ramen för fysikämnet så måste vi 
undervisa fysikbegrepp och samband i sammanhang, vi måste undervisa om problem och 
lösningar för framtiden. 

Om vi vill ge elever insikt om framtidens lösningar på problem vi står inför idag, i de sam-
manhang vi befinner oss som individer med samhällets nuvarande drivkrafter och värdering-
ar så måste vi vara beredda att undervisa om vissa grundläggande fysikbegrepp. Vi är tvung-
na att visa elever att begrepp såsom energikvalitet och samband såsom energiprincipen och 
termodynamikens andra lag är grundläggande och viktigt att förstå. Vi är tvungna att visa 
elever att fysiken spelar roll!  

Hur gör vi det? 

Här nedan i figurer 10 - 13 presenteras olika resultat som framkommit i studien och som kan 
sägas beskriva innehåll i fysikkursen om energi, både ett innehåll som uttolkas ur panelens 
uttalanden och innehåll som uttolkats ur läroböcker, läromedel och ett undervisningsexem-
pel.  
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I figur 10 redovisas fördelningen av innehållet i ett exempel på en fysikundervisning (Fysik A 
på gymnasiet, i en klass), i figur 11 redovisas fördelningen av innehållet i Fysik A-läroböcker 
(fyra böcker), i figur 12 redovisas fördelningen av innehållet i det panelen anser en fysikun-
dervisning på gymnasiet ska innehålla för att elever ska få insikt om hållbara energisystem, i 
figur 13 redovisas fördelningen av innehållet i läromedel framtagna av Energimyndigheten 
med syfte att elever ska erhålla insikt om hållbara energisystem. 

Roberts (2007) beskriver två välgrundade men olika sätt att se på undervisningen i naturve-
tenskap (vision Ι och vision ΙΙ):  

Science subject matter itself [ Vision Ι] and situations in which science can legitimately be seen to 
play a role in other human affairs [Vision ΙΙ]. These two sources have long been used to generate 
components of science learning – whether in pre-collegiate formal schooling or informal science 
education in museums and the like. At issue is the question of balance (s.729). 

En fråga om balans mellan olika innehåll. Fördelningen av kategorier (se kapitel 6.1.7 och 
5.1.2) förändras från figur 10 till figur 13 genom att andelen B – innehåll minskar och andelen 
D. E och F – innehåll ökar. 
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Figur 10. Ett undervisningsexempel  Figur 11. Fysik – A läroböcker 
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Enligt tolkningar gjorda av panelens uttalanden har en lämpligt avvägd undervisning, när det 
gäller energi inom fysikkursen på gymnasiet, en fördelning av huvudkategorier som i figur 12. 
Intressant för framtida forskning är om en sådan fördelning ger våra elever insikter i HES 
och samtidigt kännedom om grundläggande fysikbegrepp samt dessutom förståelsen att fysi-
ken spelar roll. Det innebär att undervisningen behöver omfatta andra metoder och annat 
material jämfört med de exempel som undersökts i denna studie. 
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8 IMPLIKATIONER 

Denna studie har resulterat i ett ämnesinnehåll för energidelen inom fysik A – kursen på 
gymnasiet när förutsättningen varit att eleverna ska erhålla insikt i begreppet hållbara ener-
gisystem. Studien har i detta sammanhang visat på en fördelning mellan olika innehållsdelar 
(kategorier i denna studie).  En konkret slutsats är att en undervisning skulle kunna utgå 
ifrån någon av läroböckerna 1 – 4 kompletterat med något av läromedlen 5 – 6, se figurer 11 
och 13 i kapitel 7. Undervisningen skulle dessutom som tidigare nämnts kunna utgå ifrån och 
följa olika ”röda trådar”, effektivitetstråden och miljötråden, se tabell 14. I tabellen visas pilar 
uppifrån och ned, från begrepp till framtidens lösningar. I undervisningen är det möjligt, till 
och med att föredra, att börja längre ned exempelvis i problemen för att väcka intresse och 
motivation för att sedan gå uppåt för att förklara grunder. 

Tabell 14. Två ”röda trådar” i fysikundervisning för insikt om HES. Ett förslag baserat på 
resultat från studiens steg 1. 

Effektivitetstråden Gemensam tråd Miljötråden 

 Energi  

Effekt   

 Energiprincipen och energiomvandling-
ar 

 

Arbete och kraft   

 Energiformer och energibärare  

Termodynamikens andra lag, vilken 
nytta vi vill få ut av energin, exergi, 

verkningsgrad 
  

 
Värme och temperatur, fission, fasom-

vandlingar, värmekapacitet etc. 
 

 

Energiflödet från solen och jordens 
energibalans, instrålning, energibalans, 
fotosyntes, vindens uppkomst, vattnets 

kretslopp 

 

  Växthuseffekt, klimatsystem 

 Förnybara och icke förnybara energikäl-
lor 

 

Värmepumpen, värmeväxlare, ångma-
skin, elmotor 

  

 Skillnader mellan olika bränslens funk-
tion och vad förbränning innebär 

 

Kraftproduktion(turbin, generator och 
jämförelse mellan olika källor) 

 

De ekologiska gränser som gäller för 
mänsklig aktivitet, hur viktigt det är att 
människan lever i balans med naturen, 

begreppet livscykelanalys och vikten 
med att utgå ifrån sådana, de nationella 
miljömålen och att energianvändningen 

ska relateras till dessa 
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 Energiflödet genom biomassan och 
vidare i samhället som mat och bränsle, 

energiproduktion, distribution och 
konsumtion, specifika områden såsom 

livsmedelsproduktion, avfallshantering, 
bostadsändamål och transporter, att 

eleverna själva är delaktiga i energian-
vändningen, hur mycket energi de 
använder, elpris, hur elmarknaden 

fungerar, vad innebär ett hållbart ener-
gisystem, vilka drivkrafter och värde-

ringar finns hos oss människor när det 
gäller energianvändning och dess rela-
tion till naturen, vilka politiska inten-
tioner finns nationellt och internatio-
nellt, vilka olika styrmedel utvecklas 

 

Ineffektiviteten i systemen: de låga 
verkningsgraderna och dåligt tillvarata-
gande av värme samt ineffektivt tillvara-
tagande av exergin i systemen, jordens 
energiresursers uthållighet, att resur-

serna används ojämnt, att problem 
kring ineffektivitet främst dåligt tillva-
ratagande av spillvärme också finns i 

den egna användningen 

 

Klimatförändringar, kärnkraftens av-
falls- och säkerhetsproblem samt uran-
brytningsproblem, vattenkraftens på-
verkan på naturen, hur vår livsstil det 
vill säga hur produktion och konsum-

tion påverkar miljön 

 Energianvändningen minskas  

Energianvändningen effektiviseras  Andelen förnybara energikällor måste 
öka, flödande energi ska nyttjas i första 

hand och därefter övriga förnybara 
energikällor 

 

Funktionen, potentialen och förde-
lar/nackdelar med viss teknik: bränsle-
cell, solcell, vätgas som motordrivme-
del, fusionsreaktorn 

 

  

Olika reningstekniker som finns för att 
minska utsläpp från förbränningsan-
läggningar och fordon, framtida lös-

ningar rörande exempelvis koldioxid-
förbrukning 

 

En implikation av denna studie är att fortsätta att integrera hållbarhetstanken inom fysikäm-
net genom att exempelvis undersöka vilka kunskaper och vilket engagemang hos eleverna 
som en fysikundervisning, om energi, med ämnesinnehåll enligt ovan skulle ge.  

Det är även intressant och dessutom nödvändigt att i en sådan studie belysa vad eleverna 
själva anser att ett fysikinnehåll för insikter om HES borde innehålla. 
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