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Abstrakt
Jag har gjort  en kvalitativ undersökning av elevers uppfattningar av energi, energisystemet  och sin 

egen och människans roll i detta system. Fokus har varit på karaktären av elevernas beskrivningar; 

vardagliga, samhälleliga eller naturvetenskapliga, och om dessa har något samband med elevernas 

uppfattning av sin egen roll i samhällets strävan mot en hållbara utveckling. Undersökningen 

bygger på en fenomenografisk analys av intervjuer genomförda med sex elever i årskurs 9. 

Resultatet av undersökningen visar att eleverna till stor del använder en vardaglig förklaringsmodell 

för att   förklara begreppet energi. Några använder sig delvis av en naturvetenskaplig 

förklaringsmodell. Dessa elever har dessutom en större förståelse av energisystemet, både genom 

att de kan spåra energins väg i systemet men också genom en större komponentkännedom av 

systemets delar. Dessa elever lägger också fram argument om varför det är viktigt att spara energi, 

resterande elever anser endast att det är viktigt. Slutsatser man kan dra av detta är att det  är svårt 

att,som elev, verkligen få en fullständig bild av hur människans energianvändning påverkar en själv, 

samhället och miljön. Förståelse av både energibegreppet och det system detta ingår i är kunskaper 

eleverna behöver för att, både nu och i framtiden, göra väl avvägda val.

Nyckelord
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1 Inledning
Energi är ett abstrakt begrepp  som vi människor endast kan observera i form av olika 

kraftöverföringar, värme, elektricitet m.m. Det  är därför inte konstigt att elever tolkar begreppet 

energi som ekvivalent med rörelse, ljus m.m. och därför heller inte konstigt om de i slutändan inte 

förstår vare sig energiprincipen eller entropiprincipen. Man kan ställa sig frågan varför det är viktigt 

att  ha kännedom om dessa men jag skulle vilja vända på det och istället fråga - kan man verkligen 

bli en demokratisk medborgare och därigenom göra kloka val för en hållbar utveckling om man inte 

förstår dessa principer? Ytterligare kan man fråga sig om en förståelse av dessa principer skilda från 

den vardagskontext eleverna upplever, ger bildade medborgare? För att få en fullständig bild av 

energi måste kanske eleverna kunna relatera dessa principer till sin egen roll i samhällets växande 

energianvändning, det vill säga till den plats de själva har i  det tekniska system som förser oss med 

energi.

Uppsatsens övergripande syfte blir därmed att ta reda på om elever med en välutvecklad 

begreppsuppfattning av energibegreppet och energisystemet, kan resonera på en högre nivå gällande 

konsekvenser av val för en hållbar utveckling.
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2 Syfte
Det konkretiserade syftet med denna undersökning är att  studera elevers uppfattningar av energi. 

Med energi menar jag i detta fall inte enbart dess naturvetenskapliga förklaringsmodell utan även 

hur eleverna uppfattar sig själva i relation till människans energianvändning och vilken uppfattning 

de har av de system som förser oss alla med energi. Förståelse av detta är inte enbart förmågor 

eleverna förväntas utveckla genom fysikundervisningen utan också i teknikundervisningen. I min 

uppsats har jag därför också tittat på hur dessa två skolämnen hänger samman med varandra i ett 

energiperspektiv.
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3 Koppling till skolans styrdokument
Varför är det  viktigt att elever i grundskolan får förståelse för energibegreppet och energisystemet? 

För att få svar på detta kan man titta närmare på kursplanerna i både fysik och teknik men även på 

läroplanens första och andra del, vilka kursplanerna är underställda. I kursplanerna anges syftet  med 

att ämnet undervisas i svenska skolan. Kursplanerna anger dessutom en rad förmågor som varje 

elev ska ges förutsättning att utveckla. I läroplanens första del hittar vi en beskrivning av skolans 

värdegrund och uppdrag, medan den andra delen tar upp övergripande mål och riktlinjer. Nedan 

presenterar jag i tur och ordning vilka kopplingar det  finns till energi i kursplanen i fysik och 

kursplanen i teknik. Avslutningsvis visar jag hur dessa hänger ihop med de övergripande målen i 

kursplanen.

3.1 Kursplanen i fysik

Varför ska eleverna lära sig något om energi? I beskrivningen av ämnet fysik förklarar Skolverket 

detta på följande sätt  (Skolverket 2011, s. 127). Hur ska eleverna då uppnå dessa kunskaper? En 

vägledning till hur man kan tänka kring denna kunskapsinhämtning går att finna i syftestexten:

 Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera 
 egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse. Därigenom ska eleverna 

 ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och 
 samhälle (Skolverket 2011, s. 127).

Man kan alltså se att  det här handlar om ett bildningsperspektiv där skolan ska utbilda eleverna i att, 

med hjälp av naturvetenskapen, kunna reflektera över och göra väl avvägda val.

Bildningsfrågan blir ännu tydligare om man tittar på en av de punkter som sammanfattar de 

förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla:

 använda kunskaper i fysik för att granska information,  kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi 

 teknik, miljö och samhälle (Skolverket 2011, s. 127).

Vidare kan man i syftestexten läsa att:

 Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier 

 samt förståelse för hur de formas i samspel med med erfarenheter från undersökningar av omvärlden./...../. 
 Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt 

3



 att skildra omvärlden (Skolverket 2011, s. 127).

Här handlar det om att eleverna ska reflektera över sin omvärld utifrån ett naturvetenskapligt 

perspektiv och därigenom inse att ett fenomen kan betraktas utifrån flera perspektiv.

3.2 Kursplanen i teknik

Varför ska eleverna lära sig något om energisystemet? I beskrivningen av ämnet teknik förklarar 

Skolverket detta på följande sätt “För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön 

behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig”. Hur ska eleverna då uppnå dessa 

kunskaper? Även i detta fall kan man i syftestexten hitta vägledning till hur man kan tänka kring 

denna kunskapsinhämtning. 

 Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska 

 medvetenhet så att de kan orientera sig i en teknikintensiv värld.....Genom undervisningen ska eleverna ges 
 möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, 

 samhället och miljön (Skolverket 2011, s. 269).

Även här handlar det alltså om ett bildningsperspektiv på undervisning där eleverna, när de väl 

lämnar grundskolan, förväntas ha sådana kunskaper om exempelvis den tekniska verksamheten 

energidistribution så att de kan göra väl avvägda val.

Bildningsfrågan blir ännu tydligare om man tittar på en av de punkter som sammanfattar de 

förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla - “värdera konsekvenser av olika teknikval för 

individ, samhälle och miljö” (Skolverket 2011, s. 269).

3.3 Skolans uppdrag och de övergripande målen

I skolans uppdrag kan man hitta tydliga tecken på att skolans olika ämnen inte ska ses som skilda 

enheter utan att de istället tillsammans bygger upp en helhet.

 Genom ett miljöperspektiv får de (eleverna, min anm.) möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 

 direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 
 Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa 

 hållbar utveckling (Skolverket 2011, s. 9).

Detta blir svårt att uppfylla om man inte samtalar om energi ur både ett fysikaliskt perspektiv och 
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ett teknikperspektiv.

I skolans övergripande mål under rubriken kunskaper ser man tydliga tecken på den bildning som 

bland annat fysik och teknik ska ge eleverna. Efter genomgången grundskola ska eleverna

 använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på  kunskaper och etiska 
 överväganden (Skolverket 2011, s. 13)

och

 fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och hållbar utveckling (Skolverket 2011, s. 14).

Även här ser man svårigheterna att  lösa detta om man inte samtalar om energi ur både ett fysikaliskt 

perspektiv och ett teknikperspektiv.

5



4 Bakgrund i didaktisk forskning
För att kunna undersöka elevers uppfattningar av energibegreppet  och hur de ser på sin egen roll i 

energidisystemet, behöver man ha kännedom om vilka dimensioner av förståelse ämnesdidaktiker 

har identifierat inom dessa områden. I följande kapitel förklaras därför först skillnaden mellan 

teknikvetenskap och naturvetenskap. Detta är intressant eftersom energidistribution är ett fenomen 

som har tydliga kopplingar till både skolämnet fysik och skolämnet teknik. Efter detta förklaras 

även varför teknik traditionellt sätt fallit in under naturvetenskaperna och vilka problem detta kan 

ha skapat för elevers kunskapsutveckling. Därefter definieras begreppen tekniska system och 

energi. På det följer en förklaring av de olika begreppsmässiga perspektiv utifrån vilka man kan 

förstå energibegreppet. Slutligen behandlas elevers uppfattningar av energibegreppet och hur detta 

hänger samman med undervisning som tar sin utgångspunkt i tekniska system.

4.1 Teknikvetenskap kontra naturvetenskap

Den här uppsatsen står med ena foten i skolämnet fysik, som är del av naturvetenskapen, och den 

andra i skolämnet teknik. Det är därför på sin plats att reda ut de likheter och skillnader som finns 

mellan dessa. 

Teknik har existerat i miljoner år, sedan den första stenåldersmänniskan började använda olika slags 

verktyg. Bearbetade stenar med en ålder upp till 2,4 miljoner år har identifierats (Sundin 1991 och 

2006). Naturvetenskap  i dess nuvarande form har däremot sina rötter i renässansen och den 

vetenskapliga revolutionen på 1500-talet (Hansson 2011). Det är endast under de senaste 100-200 

åren dessa olika kunskapsfält haft tydligt samröre med varandra. 

Idag är det  ofta så att “de förväntade tekniska tillämpningarna är till och med det starkaste 

argumentet för satsning på vetenskaplig forskning” (Sundin 1991 och 2006, s. 234). Andersson 

uttrycker detta som att naturvetenskap och teknik har ett “symbiotiskt förhållande” (2008, s. 168). 

Berner (2002) pratar istället om att det är vissa delar av tekniken som har närmat sig vissa delar av 

naturvetenskapen från ett kunskapsmässigt synsätt. Hon visar på vissa områden där teknik och 

naturvetenskap  smält samman i vad hon kallar technoscienses, exempel på sådana kan vara 

datateknik och bioteknik. 

Tidigare var det mer regel än undantag att teorin, långt i efterhand, förklarade det som redan var 

känt i praktiken. Exempelvis kunde människan omvandla järn och kol till stål långt före det att man 
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kände till de kemiska beräkningsmetoderna och man kunde tillverka glasögon långt innan någon 

visste vad geometrisk optik var (Andersson 2008). Ofta var det till och med tvärtom, att tekniken 

inspirerade den naturvetenskapliga utvecklingen. Bland annat inspirerade ångmaskinen med dess 

olika energiomvandlingar, den termodynamiska forskningen. För övrigt var det så sent som på 

1800-talet bara två tekniska områden som hade direktkontakt  med den naturvetenskapliga 

forskningen, nämligen elektroteknik och den kemiska industrin (Sundin 1991 och 2006). För att 

förstå varför dessa täta skott existerade mellan teknik och naturvetenskap  måste vi förflytta oss 

tillbaka 2500 år i tiden till antikens Grekland. Även om modern naturvetenskap har sitt  ursprung i 

renässansen har den sina anor i antiken. Under denna tid var naturvetenskapen nära kopplad till 

filosofin och ansågs vara en teoretisk kunskap som utgjorde ett  mål i sig. Teknik däremot, 

exempelvis medicin och arkitektur, var praktisk kunskap vars mål var att utveckla produkter 

(Blomdahl 2010). Många antika filosofer, bland annat Platon och Aristoteles, uttryckte ett starkt 

förakt mot praktiskt arbete eftersom detta var något som utfördes av slavar och inte fria män. 

Teknik och naturvetenskap är alltså två olika kunskapstraditioner och har 

 utövats av två skilda sociala grupper med egna värderingar och ambitioner. Skillnaden mellan teknik och 

 vetenskap har med andra ord både en social och en kunskapsmässig dimension (Sundin 1991 och 2006, s. 
 241). 

Det var inte förrän ingenjörskårens framväxt, med sin teoretiska skolning men praktiska yrkesroll, 

under det tidiga 1900-talet som de två kunskapstraditionerna började närma sig varandra.

Hansson (2011) har definierat sex skillnader mellan vetenskapsområdena:

 

1.Naturvetenskapen studerar naturen medan teknikvetenskapen studerar mänskliga konstruktioner, 

båda använder sig av systematiska undersökningar för dessa studier.

2.Teknikvetenskapen skapar ständigt nya studieobjekt medan naturvetenskapen undersöker det som 

redan existerar.

3.Teknikvetenskapen klassificerar sina studieobjekt utifrån hur de används av människan (såg, 

batteri osv.) vilket inte görs inom naturvetenskapen.

4.Teknikvetenskap innehåller värdeladdade begrepp. Exempelvis en “användbar” såg eller ett “icke-

användbart” batteri. Dessa begrepp undviks av naturvetarna men om man leker med tanken 

skulle motsvarigheten kunna vara, en “viktig” eller “mindre viktig” atom.
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5.Naturvetenskapen utgår från idealiserade förhållanden, vilket teknikvetenskapen inte kan göra.

 Fysikern kan nöja sig med en teori för elektromagnetismen som inte tar hänsyn till gravitationen. Ingenjören 

 som konstruerar en maskin byggd på elektromagnetism kan inte kosta på sig att bortse från gravitationens 
 inverkan. (Hansson 2011, s. 185)

6. Naturvetenskapen vill ha en korrekt matematisk lösning men för teknikvetenskapen fungerar det 

lika bra med en approximation.

Det kan påpekas att naturvetenskapen inte heller alltid är ute efter korrekta matematiska lösningar 

eftersom även denna bygger på approximationer utifrån mätningar.

Teknik och naturvetenskap har alltså olika mål och olika studieobjekt, däremot kan de dra nytta av 

varandra för att ta sig framåt (Hansson 2011). Det viktiga för tekniken är att det fungerar medan 

naturvetenskapen vill veta hur det fungerar. Sundin uttrycker detta som att “Om vetenskapsmannen 

söker “know-why” - veta varför - söker teknikern “know-how” - veta hur” (1991 och 2006, s. 242).

4.2 Synen på teknik som tillämpad naturvetenskap

Sedan Lgr 80 är teknik ett obligatoriskt ämne i den svenska grundskolan. I denna läroplan hade 

tekniken däremot ingen egen kursplan utan kategoriserades in under de naturvetenskapliga ämnena. 

Sedan Lpo 94 har teknik en egen kursplan men delar fortfarande timplan med de naturvetenskapliga 

ämnena. Av tradition har man i den svenska skolan utgått från att teknik är tillämpad 

naturvetenskap. Detta skapar ett problem i och med att tekniken då endast blir ett medel för nå 

naturvetenskapernas mål (Blomdahl 2010). Denna bild målar även Mattsson  upp då hon menar att 

tekniken varit ett hjälpmedel för att tydliggöra naturvetenskapens abstrakta och teoretiska bitar 

(2009). 

Hur har då denna traditionella bild av teknik vuxit sig stark i skolväsendet? En del av svaret går att 

hitta i hur ämnet introducerades i svenska skolan. Men eftersom teknisk kunskap består av både tyst 

kunskap och praktisk regelkunskap förutom naturvetenskap  och teknikvetenskap, måste vi först 

säga något om dessa. Tyst kunskap handlar om kunskap  som man införskaffat sig men som är svår 

att  uttrycka i ord eller formler. Denna kunskap överförs mellan människor antingen genom 

lärlingskap eller att man delvis lyckas artikulera kunskapen. Praktisk regelkunskap används i många 

praktiska tekniska yrken i form av tumregler. Dessa kan ha en teoretisk motivering men i det 

vardagliga arbetet behöver man endast bry sig om själva tumregeln (Hansson 2011).
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När teknik som ett skolämne skulle introduceras rådde det delade meningar om det var fysiklärarna 

eller slöjdlärarna som var bäst lämpade för detta. På vissa skolor blev slöjdlärarna, med sina rötter i 

den tysta och praktiska regelkunskapen, tekniklärare. På andra skolor blev fysiklärarna, med sin bas 

i naturvetenskaperna, de som stod för teknikundervisningen. Ingen av dessa två lärargrupper var 

utbildade inom teknikvetenskap och framförallt hade ingen av dem kunskaper om hur man 

förmedlar hur tyst kunskap, praktisk regelkunskap, naturvetenskap  och teknikvetenskap möts i 

skolämnet teknik (Hansson 2011). Andelen teknikutbildade lärare i den svenska skolan är fortsatt 

låg även idag. På många ställen är det fortfarande fysikläraren som står för teknikundervisningen.  

4.3 Definition av begreppet tekniska system

Blomdahl menar att  man i Sverige idag kan utläsa två huvudsakliga innebörder av ordet teknik. För 

det första är det ett sätt att beskriva ett system av produktions- och utvinningsmetoder för 

energiomvandlingar av naturens resurser eller med hjälp  av mänsklig kraft. Ordets andra betydelse 

har istället att göra med färdigheter i form av en uppövad skicklighet (Blomdahl 2010). Detta går att 

koppla till Thomas Ginners breda förklaring av teknik "allt det människan sätter mellan sig själv 

och sin omgivning för att uppfylla olika behov samt de kunskaper och färdigheter hon utvecklar och 

förvaltar i denna problemlösande process” (Ginner 1996 se Hallström 2009 s. 62). Bjurulf (2011) 

ställer sig också bakom detta sätt att se på tekniken då hon menar att  teknik är artefakter och de 

kunskaper och processer som leder till skapandet av artefakterna. Norström förklarar artefakt på 

följande sätt

 Saker som är skapade av människor brukar kallas artefakter.  Ordet kommer av latinets arte factum, vilket 

 ungefär betyder konstgjord. Artefakter kan vara fysiska,  som skruvmejslar och dricksglas, eller abstrakta, som 
 dikter, melodier och algoritmer.  Tekniska artefakter kallas de som är skapade för ett visst ändamål och har någon 

 egenskap som gör att de är användbara för just detta (2011, s. 190).

Dessa artefakter samverkar med varandra och med människan, naturen och samhället. Denna 

samverkan bildar sedan, mer eller mindre, komplexa tekniska system. Ingelstam (2009) har 

beskrivit tekniska system utifrån följande fyra aspekter:

1. Systemet utgörs av komponenter och sambandet mellan dessa.

2. Komponenterna och sambanden utgör en helhet.

3. Systemet har en systemgräns, det går att urskilja det från resten av världen.
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4. Systemet har förbindelser med resten av världen, så kallad omgivning.

Börje Ekstig m. fl. (2001) talar om att man även kan dela upp systemen i mindre delsystem. Vidare 

menar de att komponenterna antingen kan vara konkreta föremål, exempelvis en banan eller en 

människa, eller vara av en abstrakt natur som exempelvis ett tal eller en idé. Sundin har identifierat 

järnvägen som “det första exemplet på de stora tekniska system som kommit att prägla det moderna 

tekniksamhället” (1991 och 2006, s. 189). Det går också tydligt att koppla hans beskrivning av detta 

system till Ingelstams definition av tekniska system. Sundin förklarar att det består av olika 

samverkande delar som exempelvis lok, vagnar, växlar m.m. (komponenter och samband). Systemet 

går också att “betrakta som ett enda stort maskineri där räls och vagnar utgör en odelbar 

helhet” (1991 och 2006, s. 189) (helhet och systemgräns). För att  detta system skulle vara 

användbart för  samhället och dess individer krävdes att man utvecklade standardtid (omgivning). 

4.4 Definition av begreppet energi

Nationalencyklopedin ger följande definition på energibegreppet “inom naturvetenskap och teknik 

ett  grundläggande, väl preciserat (men abstrakt och svårdefinierbart) begrepp, relaterat till 

kraftbegreppet och förmågan att förändra eller att utföra arbete” (Nationalencyklopedin 2013). 

Begreppet är alltså både väl preciserat och svårdefinierbart. Hur hänger detta ihop? Energi är ett 

fysikaliskt begrepp som inte våra sinnen kan observera, däremot kan man observera tecken på 

energi, exempelvis genom att  krafter orsakar förlopp - någon sparkar iväg en boll, en kotte faller 

från ett träd osv. Samtidigt kan man, rent matematiskt, förklara dessa förlopp  väldigt tydligt 

(Andersson 2008). Areskoug beskriver det som att “energi är ett begrepp som människan 

konstruerat för att beskriva skeenden i natur, samhälle och teknik” (1999, sid. 278). 

Energibegreppet som sådant har endast existerat sedan mitten på 1600-talet när Galileo Galilei 

insåg att en pendels svängningar beror på att två former av energi alternerar mellan varandra, 

potentiell och kinetisk energi. (Baker 2013). Energi som begrepp  bygger på termodynamikens första 

huvudsats. Den säger att energi varken kan skapas eller förstöras, bara omvandlas (energiprincipen). 

Detta går alltså stick i stäv med de vardagliga termerna producera energi och energiförbrukning 

som antyder motsatsen, att det  både går att skapa och förstöra energi (Andersson 2008). Den andra 

huvudsatsen anger att entropin, oordningen, i universum ökar vid spontana processer 

(entropiprincipen). Man skulle även kunna beskriva den andra huvudsatsen som att när en 

energiomvandling sker minskar energikvaliteten, exergin. Exergin är ett mått på hur användbar en 

viss energimängd är, vilken förmåga till arbete den har. 
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Energiform     Kvalitetsfaktor vid omgivningstemperatur 20 grader C

Mekanisk energi    Mycket hög

Elektrisk energi    Mycket hög

Solstrålning    Hög

Värmestrålning 40 grader C  Mycket låg

(Energi 2012)

4.5 Tre perspektiv på energi

Ett problem som uppstår när man talar om energi är att  begreppet används olika beroende på vilken 

kontext man befinner sig i, den vetenskapliga, den vardagliga eller samhällsdebatten (Areskoug  & 

Eliasson 2007). Även Andersson, Bach och Zetterqvist (1995) menar att  energibegreppet används 

olika beroende på i vilket sammanhang det används. Så länge man befinner sig i endast ett av dessa 

sammanhang bör det inte uppstå några problem eftersom “språkbruk som finns i vart och ett av 

dessa är funktionellt av sin brukare” (Spektrum 17 1995, s. 104). Problemet uppstår om man i 

diskussioner rör sig mellan de olika sammanhangen, vilket man ofta gör. Här kan också 

energibegreppets höga abstraktionsnivå spela en roll då det  visat sig att det ofta används felaktigt i 

både vardagslivet, samhällsdebatten och ibland även inom naturvetenskapen då begreppen blandas 

ihop med kraft och effekt.(Areskoug 1999 och Areskoug & Eliasson 2007).

Areskoug har valt att försöka konkretisera begreppet utifrån vardagsperspektivet, det 

naturvetenskapliga perspektivet och samhällsperspektivet. Alla tre perspektiven utgår från 

energikedjor, fast på olika sätt. I följande beskrivningar har Areskoug utgått från att en lampa 

kopplas i ett uttag och tänds. 

I Vardagsperspektivet observerar man tecken på energiöverföring, från en energigivare till en 

energimottagare. I fallet med den tända lampan blir kraftverket energigivare och lampan 

energimottagare. Tecken på energiöverföring blir att man kan observera att lampan lyser.

     

Det naturvetenskapliga perspektivet handlar om energiomvandlingar ur ett fysikaliskt synsätt. En 

energiform omvandlas till en annan energiform, i detta fallet en lampa som lyser på en bok. I 

vattenkraftverket omvandlas potentiell energi till elektrisk energi. Den elektriska energin omvandlas 

sedan till termisk energi i lampans glödtråd för att sedan omvandlas till ljus och slutligen till 
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termisk energi igen (ljuset träffar boken) samt reflekterad ljusenergi som sedan träffar näthinnan.

Det tredje och sista perspektivet, samhällsperspektivet, utgår från nyttan av energiomvandlingen 

och den naturresurs den härstammar från. I detta perspektiv har Areskoug valt att införa termerna 

energitjänst och primär energi. Energitjänster är de behov människan tillfredsställer med hjälp av 

att  omvandla energi, exempelvis belysning och tillagning av mat. Primär energi delas in i 

kategorierna förnybar energi, fossilenergi och kärnenergi.  Tillsammans med Eliasson använder 

Areskoug dessutom begreppen energislag och energibärare. Förnybar energi innehåller 

energislagen solvärme, solel, vindenergi, vattenenergi, omgivningsvärme, geotermisk energi och 

tidvattenenergi. I fossil energi hittar man kol, olja och naturgas, Slutligen så innehåller kärnenergi 

energislaget uran. Energislag anger samhällets olika sätt att ta vara på den energi som finns lagrad i 

naturen (Areskoug & Eliasson 2007). Energibärare är ett begrepp för att visa hur man med hjälp av 

materia kan lagra eller transportera energi. Areskoug och Eliasson förklarar det som 

 

 En bil i rörelse bär på rörelse energi. När den bilen stannat har den förlorat sin rörelseenergi,  men 

 materien finns kvar. ....... Uran bär på kärnenergi.  När energin avgivits återstår materien, omvandlad till 
 radioaktivt avfall. När man använder begreppet energibärare är det inte energin man talar om, utan den 

 materia som bär med sig energin (2007, s. 61) 

Om vi återigen utgår från den lysande lampan får man en energikedja som ser ut på följande sätt. 

Primär energi i form av solenergi ger oss energislaget vattenenergi (vattenkraft) som sedan ger 

energitjänsten ljus. Däremellan har energin förflyttats med hjälp av energibäraren el.

Energiomvandlingarna i dessa tre olika slags energikedjor medför nästan alltid att en viss del av 

energin omvandlas till så kallad spillvärme, eller med andra ord exergin går inte längre att använda 

till arbete, den övergår i så kallad anergi. 

Areskoug och Eliasson sammanfattar energibegreppet på följande sätt:

 Energi förbrukas inte. Men det fordras energiomvandlingar för att åstadkomma de energitjänster som vi 

 har behov av. För detta utnyttjar vi energiresurser från naturen, primär energi, som förekommer som flödande 

 energi, fossilenergi,  och kärnenergi. Vi utvinner naturens energiresurser i form av en rad olika energislag, 
 exempelvis kol, olja, solvärme, vindenergi och bioenergi (2007, s. 66).

Andersson, Bach och Zetterqvist (1995) har identifierat ett fjärde perspektiv - skolan.  De menar att 
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skolan kan vara den arena där de övriga sammanhangen möts och där eleven får chans att reflektera 

över hur energibegreppet används beroende på vilket sammanhang man pratar om, samtidigt som 

man kan befästa det naturvetenskapliga synsättet.

4.6 Olika sätt att nå naturvetenskaplig förståelse av energibegreppet

Andersson (2001) har undersökt elevers uppfattningar om olika naturvetenskapliga fenomen, 

däribland energi. Han har sett att  det  hos eleverna före undervisning om ett naturvetenskapligt 

begrepp/fenomen existerar vardagsföreställningar som ofta skiljer sig från de vetenskapliga 

förklaringarna. Under själva undervisningen verkar de vetenskapliga förklaringarna samexistera 

bredvid vardagsföreställningarna för att sedan, hos många elever, återigen förpassas till sidlinjen till 

förmån för vardagsföreställningarna. Man skulle alltså kunna tänka sig att på grund av tidigare 

vardagsföreställningar kan inte en individ/elev nå den begreppsförståelse som hen behöver inom 

naturvetenskapen. Detta skulle i sådana fall göra vardagsföreställningen till den vetenskapliga 

förståelsens nemesis. Andersson menar att det finns fog för en sådan syn eftersom:

! Det går t.ex. inte att förstå vare sig kemi eller miljöproblem om man föreställer sig att materia försvinner 

 då man eldar upp den. Och de allmänna dragen i vardagstänkandet går ju stick i stäv mot vetenskapens 
 strävan efter bl. a. generalitet och prövbarhet (Andersson 2008, s. 13).

 

Förhållandet mellan dessa är dock mer invecklat än vad citatet visar. En individ kommer inte till 

skolan som ett tomt blad utan har med sig något slags vardagstänkande om de flesta fenomen som 

hen har stött på i sitt  liv. Detta vardagstänkande har byggts upp och befästs bit för bit omedvetet 

under lång tid, i de flesta fall flera år. Om inte eleven hade haft en vardagsföreställning om ett 

fenomen hade det likväl blivit  svårt att bygga upp  den vetenskapliga förståelsen. Detta  på grund av 

att   naturvetenskapen, för individen, nästan alltid relateras till en social kontext. För att nå en så stor 

förståelse som möjligt för ett  naturvetenskapligt fenomen behöver man alltså nå en kognitiv nivå 

där vardagsförståelse och vetenskaplig förståelse samverkar och korsbefruktar varandra. Andersson 

beskriver förhållandet på följande sätt:

om vi uppfattar naturvetenskap som en mänsklig aktivitet i ett socialt sammanhang. Då uppstår frågor om ansvar 
för samhälle och natur. Dessa ligger utanför det naturvetenskapliga tänkandet. De besvaras främst med hjälp av 

en samlad livserfarenhet. Med andra ord - skolans naturvetenskapliga undervisning måste av olika skäl ta 
vardagligt tänkande i anspråk. Det förefaller därför rimligt att inte betrakta vardagstänkande som något fientligt 

eller dåligt. Vardagligt och vetenskapligt tänkande kan ses som olika men komplementära och respektabla sätt att 
veta och förstå (2008, s. 13).
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Det finns två olika synsätt, vilka kan sägas vara varandras motpoler, hos naturvetare om hur 

beständig förståelse av energibegreppet kan uppnås av en individ. Vissa naturvetare menar att 

eftersom energibegreppet är så pass abstrakt och oobserverbart måste en förståelse för detta byggas 

upp bit för bit  genom att man definierar kringliggande begrepp  som kraft, arbete, hastighet och 

massa. Andersson målar upp en tänkt modell för hur man med hjälp av dessa begrepp skulle kunna 

närma sig en förståelse för vad energi är:

 I korta drag kan detta innebära att man med hjälp av kraftbegreppet definierar arbete och ur Newtons 

 rörelselagar härleder att ett utfört arbete på en fritt rörlig kropp är lika med ökningen 1/2mv2, som kallas 

 rörelseenergi. Härefter införs begreppet potentiell energi så att summan av potentiell energi och kinetisk energi 
 för ett slutet system bevaras. Begreppet arbete, som används som ett mått på utbytet av energi mellan 

 växelverkande system, utgör länken till den elektriska energin. Spänning definieras som arbete per 
 enhetsladdning (U=W/q), och med hjälp av sambandet q=It får man ur detta ett uttryck för elektriskt arbete, 

 dvs W=UIt. (2001, s. 139-140).

Man tänker sig sedan att de vetenskapliga förklaringarna används för att sudda ut 

vardagsföreställningarna. Tyvärr kan detta synsätt skapa ett problem då det endast  blir den delen av 

befolkningen som går vidare mot naturvetenskapliga studier som kommer att få en chans att bli 

upplysta. Skolan har som uppgift att  utbilda demokratiska medborgare och en del av att vara en 

sådan är att  “använda kunskaper i fysik för att  granska, kommunicera och ta ställning i frågor som 

rör energi, teknik, miljö och samhälle” (Skolverket 2011, s. 127). Alternativet till att definiera 

begreppen är att ta en mer holistisk ställning till energibegreppet där de olika delarna, vardagen, 

naturvetenskapen, samhället och skolan, bildar en helhet. Förespråkarna för detta synsätt menar att 

det ger eleven betydligt bättre chanser att kunna delta i miljödebatten och kunna reflektera över sina 

ställningstaganden. Andersson (2001) påpekar att man utifrån detta sätt att se på energi enkelt kan 

införa begrepp som energikedja, tecken på energiöverföring och energimottagare. Vinsten blir här 

att  begreppen knyter an till elevernas vardagsföreställningar och utifrån dessa kan man sedan jobba 

vidare med naturvetenskapliga förklaringsmodeller. Nackdelen kan dock vara att  kunskapen som 

eleverna förskaffar sig blir ytlig och att de egentligen inte får en ordentlig förståelse för energi som 

ett abstrakt begrepp. Exempelvis kan “energikälla” ge en bild av att energi är något flödande. Men 

eftersom detta samhällsdebattsliga sätt att se på energi även används inom naturvetenskapen borde 

det inte orsaka ett särskilt stort problem. 

Andersson har kommit fram till att elever ofta kopplar samman energibegreppet med det levande i 

allmänhet och människan i synnerhet. När eleverna samtalar om energi tolkar de ibland det på ett 
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sådant sätt att  deras begreppsbild enkelt går att koppla till det naturvetenskapliga sammanhanget, 

“Vi får energi från maten vi äter” och “Vi behöver energi för att röra oss” (Andersson 2001, s. 143). 

Andra uttalanden går istället att länka till den vardagliga uppfattningen av energi, “Vi får energi 

genom att sova eller vila oss” och “Fysisk träning ger oss energi” (Andersson 2001, s. 143), här 

handlar det alltså om en vardagsmässig definition av energi som handlar om att “må bra, känna sig 

utvilad, vara i form osv.” (Andersson 2001, s. 143). 

Det går också att utläsa att  elever ser energi som en orsak till att något händer, något uträttas. Detta 

går stick i stäv med det  naturvetenskapliga synsättet där det är krafter som orsakar en aktivitet. Men 

det visar sig att även detta är, precis som att se på energi som något flödande, ett  fall där naturvetare 

inte är särskilt stringenta utan också kan tänka sig att se på energi som en kausal agent (Andersson 

2001). Elever har svårt att se att  energi förs vidare (omvandlas) från levande organismer, de ser 

istället dessa som energiförbrukare. De uppfattar även cyklar och bilar som energiförbrukare. Detta 

synsätt är något som härstammar från sammanhangen vardag och samhälle, korrekt vore istället att 

prata om att det är själva energislaget som förbrukas (Andersson 2001). 

Samhällsdebatten spelar också en roll när det gäller elevernas uppfattning om att energi kan 

produceras, ofta pratar men i media om energiproduktion. Detta gör att eleverna har svårigheter att 

se att rörelseenergi kan omvandlas till elektrisk energi i exempelvis ett vattenkraftverk. 

Ovanstående exempel visar att elever har väldigt svårt att förstå principen om energins bevarande, 

det vill säga den kan varken skapas eller förstöras. Troligtvis kan de inför ett fysiktest lära sig 

energiprincipen men risken är stor att de sedan faller tillbaka på tidigare vardagsföreställningar 

(Andersson 2001). Andersson menar att för att få en förståelse för energiprincipen måste denna 

“kombineras med kunskaper om det aktuella systemet och dess växelverkan med 

omgivningen.”(Andersson 2001, s. 148). 

4.7 Att undervisa om tekniska system

Energidistribution som ett  system är kopplat till naturvetenskapen genom att det krävs en förståelse 

för energibegreppet för att förstå systemet på en artefaktnivå: “I ett hållbarhetsperspektiv är det 

synnerligen viktigt att  de (eleverna, min anm.) har kunskaper om energi och termodynamikens 

lagar.” (Bjurulf 2011, s. 125) . Samtidigt är det också starkt kopplat till tekniken eftersom det i 

grund och botten är ett tekniskt  system där systemets olika artefakter samverkar med natur, 

15



samhälle och individ.  För att man ska förstå helheten av ett system är det inte tillräckligt att bara 

studera de ingående komponenterna  (Ekstig m. fl. 2001). För att  få helhetsförståelse för systemet 

räcker det alltså inte bara att  ställa sig frågan - hur får man elever att förstå vad energi är? Man 

måste också ställa sig frågan - hur ger man elever kunskaper om energidistribution som ett tekniskt 

system? Eftersom ett system bland annat  är uppbyggt av komponenter och deras samband, kan man 

tänka sig att man i undervisningssituationen utgår från delarna för att sedan röra sig utåt och koppla 

samman dessa till en helhet. Detta tankesätt har släktskap med synsättet att energibegreppet 

förklaras genom att belysa de kringliggande begreppen. Om man istället vänder på det  och utgår 

från systemet som helhet, en utifrån-och-in synvinkel, ser man tydliga kopplingar med det holistiska 

synsätt som Andersson och Solomon beskrivit för energiundervisning.

Ekstig m.fl (2004) förordar att man börjar studera komponenterna först, detta utifrån att  de som 

objekt är mer konkreta än själva systemet. Aktuell forskning pekar dock på motsatsen. Svensson 

(2010) påpekar att  tekniken är som tydligast när vi ser den som en samling artefakter. Hon menar 

dock att det kan skapa ett problem att  utgå från artefakter i undervisningen, eftersom eleverna då 

riskerar att inte inhämta de tekniska kunskaper de behöver som samhällsmedborgare. Att fokusera 

för mycket på artefakter i undervisningen kan resultera i att eleverna endast ser sig själva som 

teknikkonsumenter. De blir då bara brukare, missbrukare eller icke-brukare av tekniken. De riskerar 

att  helt missa både artefaktens och sin egen roll i det tekniska systemet vilket i sin tur kan motverka 

skolans uppdrag att utbilda aktiva medborgare.  Även Bjurulf (2011) trycker på att det är viktigt att 

sätta in artefakterna i ett sammanhang eftersom detta gör att eleverna ser undervisningen som 

meningsfull. Enligt kursplanen i teknik ska eleverna utveckla “sitt tekniska kunnande och sin 

tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig i en teknikintensiv värld” (Skolverket 2011, s. 269). 

Svensson definierar ett  teknikintensivt samhälle som “ett samhälle där människan varje dag, varje 

timme, interagerar med och integreras i sammanhang där teknik har en avgörande betydelse både 

för individen själv och för samhället  i stort” (2010, s. 15). Man kan alltså se det som att  skolan har 

ett  bildningsuppdrag som går ut på att  ge eleverna väsentliga medborgarkunskaper så att de kan 

värdera sina ställningstaganden och göra väl avvägda val utifrån bland annat etik, könsroller och 

hållbar utveckling. I grund och botten handlar det alltså om demokratiska kunskaper. 

 Jag menar att demokratiargumentet i förhållande till tekniska system bygger på att medborgare i ett samhälle 

 bör ha kunskaper om de frågor som rör dem som individer och möjligheten att följa debatter och argumentera. 
 Det kan till exempel handla om..........energisystemet (Svensson 2010, s. 53-54).
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Även Bjurulf (2011) talar om demokratiaspekten utifrån att man som individ måste kunna värdera 

och reflektera över sina val eftersom dessa sedan på ett eller annat sätt påverkar den hållbara 

utvecklingen. Vidare menar hon att teknikundervisningen är en ypperlig arena för att  ge eleverna 

förståelse för hur deras val påverkar omvärlden - natur och samhälle. Detta kan bland annat handla 

om kunskaper om hur man kan spara energi och effektivisera sitt energianvändande.

Svensson argumenterar för varför man ska undervisa om tekniska system i skolan utifrån tre 

aspekter:

• Elevens egen roll i systemet. Om de lyckas uppfatta sig själva som en del av systemet blir de mer 

engagerade.

• Värderingar och ställningstaganden. Genom att se på föremål utifrån deras sammanhang och den 

helhet de ingår i blir eleverna bättre brukare.

• Konsekvenser för individ, samhälle och natur. Om eleverna förstår hur delarna och helheterna 

hänger samman kan de också förstå vilka konsekvenser som uppstår när någon/några av dessa 

påverkas.

Bjurulf (2011) sammanfattar dessa tre punkter med att man som lärare bör utgå från ett holistiskt

perspektiv i sin teknikundervisning. Eleverna kommer lättare att se meningen med undervisningen 

om delarna placeras in i ett sammanhang. (Svensson 2010) menar att  det är viktigt att  det genom 

undervisningen av ett tekniskt system går att urskilja dess flöde, komponentinteraktion och 

systeminteraktion. Flöde handlar om att  det sker en förflyttning i systemet, antingen av materia, 

energi eller information. Komponentinteraktioner utgår från systemets styrning och reglering eller 

de transporter och transformationer som sker. Till sist syftar systeminteraktion på det samspel och 

påverkan som sker mellan det utvalda systemet och omkringliggande system som individ och natur.
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5.  Frågeställningar
I föregående avsnitt kan man urskilja några olika perspektiv på energi och att dessa beror på vilken 

kontext man befinner sig i. Man kan också tydligt se att det finns olika syn hos ämnesdidaktiker om 

hur man bäst  når en förståelse för energibegreppet och energisystemet hos elever. Förståelse av 

energibegreppet och energisystemet är viktiga byggstenar för att eleverna ska kunna reflektera över 

sina val och vad som är bäst för samhällets hållbara utveckling. Utifrån detta har jag formulerat 

mina frågeställningar som:

• Vilken karaktär har elevernas beskrivningar av energibegreppet och samhällets energisystemet?

• Finns det något samband mellan karaktären hos dessa beskrivningar och elevernas uppfattningar 

av sin egen roll i samhällets hållbara utveckling?
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6. Metod
Detta kapitel börjar med att förklara vilken ansats som använts i undersökningen och hur den valda 

metoden fungerar. Hur de sex informanterna valdes ut gås igenom och vilka etiska aspekter det togs 

hänsyn till i undersökningen. Efter detta kommer en förklaring av hur intervjuguiden konstruerades. 

Därefter förklaras hur genomförandet av intervjuerna gick till och till sist kommer en förklaring av 

hur intervjuerna analyserades.

6.1 Val av metod

Denna uppsats utgår från en fenomenografisk ansats. Detta är en kvalitativ analysmetod som ofta 

används inom den pedagogiskt inriktade forskningen. Fenomenografin har som mål att  ge en bild av 

hur individer uppfattar sin omvärld, man vill analysera deras uppfattningar av ett  visst fenomen 

eller företeelse. Ordet av är i detta fallet centralt eftersom det pekar på individens grundläggande 

förståelse av fenomenet/företeelsen, det  har alltså inget  med åsikter om fenomenet/företeelsen att 

göra. Fenomenografisk forskning kan göras utifrån några olika inriktningar. En av dessa 

inriktningar är att man, inom ett visst ämnesområde, undersöker uppfattningar av centrala begrepp 

(Uljens 1989). I denna uppsats undersöks elevers uppfattningar av energi och energisystemet, vilka 

faller inom ämnesområdena fysik och teknik. Fenomenografi använder sig av kvalitativa intervjuer 

som metod för att samla in analysmaterial. Den kvalitativa intervjun har fördelen att  man kan få 

djuplodande och fylliga svar från informanten. Intervjuerna kan vara antingen ostrukturerade eller 

semi-strukturerade. Den ostrukturerade intervjun liknar mest ett samtal och informanten får “svara 

och associera fritt” (Bryman 2002, s. 301) utifrån en öppningsfråga från intervjuaren. Intervjuaren 

har möjlighet att ställa följdfrågor på informantens resonemang. Den semi-strukturerade intervjun 

bygger på att intervjuaren har en så kallad intervjuguide som innehåller en uppsättning teman som 

ska beröras under intervjun.  Frågorna behöver inte följa den ordning som intervjuaren ställt upp  i 

guiden utan informantens svar kan styra när i intervjun ett tema tas upp. Det finns också utrymme 

att knyta an till informantens svar och ställa frågor som inte ingår i guiden (Bryman 2002). På 

grund av energibegreppets höga abstraktionsnivå och informanternas relativt  ringa ålder bygger 

denna undersökning på semi-strukturerade intervjuer. En fenomenografisk undersökning avgränsas 

genom att man väljer en eller flera aspekter av fenomenet. Dessa aspekter sållas fram genom att 

man formulerar en eller flera frågor, exempelvis med hjälp  av litteraturstudier. Efter detta väljer 

man ut informanter, vilket brukar vara någonstans mellan 10 och 300 stycken (Uljens 1988). Kvale 

(1997) menar att  en vanlig  intervjustudie brukar ligga på mellan 5 och 25 informanter. Man måste 

alltså fråga sig hur många intervjuer man ska genomföra. På detta svarar Kvale att det viktiga inte 
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är antalet intervjuer utan att man uppnår en mättnad där ytterligare intervjuer inte bidrar med ny 

information eller “Intervjua så många personer du behövs för att ta reda på vad du vill veta” (Kvale 

1997, s. 97). Eftersom jag inför mina intervjuer valde att göra en förstudie i form av en enkät, mer 

om den nedan, har jag nöjt mig med att intervjua sex stycken elever. Dessa sex elever har 

kategoriserats i tre par, syftet med denna differentiering var att få ut en större variation gällande 

elevernas uppfattningar än om jag hade valt  att  göra tio slumpmässiga intervjuer. Jag har alltså 

använt min förstudie för att försöka närma mig en mättnad på ett litet antal informanter.

6.2 Urval och etiska aspekter

Tre åk 9 klasser på en skola i Kalmar valdes ut som informantunderlag. Anledningen till att just år 9 

valdes berodde på att dessa elever vid undersökningstillfället bara hade en och en halv termin kvar i 

grundskolan, alltså borde energi, i naturvetenskaplig och teknisk mening, vara ett begrepp de stött 

på tidigare.

Efter detta skickades ett informationsbrev, som också fungerade som godkännadeblankett, hem (se 

bilaga 1) till elevernas vårdnadshavare. I detta beskrevs undersökningen och vårdnadshavarna fick 

också ge sitt godkännande till att deras barn användes som informant. Efter cirka två veckor besökte 

jag skolan och då hade 23 elever lämnat in godkännandeblanketten med ett jakande svar på frågan 

om de kunde vara med i undersökningen. Bortfall på grund av olika skäl var åtta stycken av dessa.

Vid varje tillfälle började jag med att presentera mig, de flesta av eleverna kände mig vid namn 

sedan tidigare, däremot hade jag aldrig haft dem i en undervisningssituation. Jag berättade för dem 

vad min undersökning gick ut på och förklarade tydligt för dem att detta inte var någon slags 

testsituation, att ingen skulle bedöma eller betygsätta det de lämnade in till mig. Jag fortsatte att 

förklara att deras medverkan var helt anonym och att  det endast var jag som visste vem av dem som 

skrivit vad. Jag berättade också att min handledare skulle ha tillgång till de kommande intervjuerna. 

För att hjälpa eleverna att snabbt komma in i rätt  tankebanor hade jag med mig en glödlampa som 

tändes inför eleverna i samband med fråga 1 i enkäten.

Anledningen till att  det först gjordes ett enkäturval var för att få någon slags spridning hos eleverna 

som skulle intervjuas gällande deras uppfattning om energi. Enkäten konstruerades så att det skulle 

vara enkelt att dela upp eleverna i fyra uppfattningskategorier. Tanken var att fråga ett och två 

skulle visa om eleverna låg på en högre eller lägre begreppsförståelse av energi. Denna högre eller 
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lägre förståelse skulle helt enkelt beräknas utifrån hur många steg av energiomvandling eleverna 

identifierade i det givna energisystemet. Fråga tre handlade om deras syn på hur viktigt det var att 

de själva sparade energi. Detta kunde de visa genom att fylla i en av fyra rutor på en axel som gick 

från “inte så viktigt” till “mycket viktigt”. Dessa tre frågor genererade sedan fyra kvadranter enligt 

följande. 

Max två steg av 
energiomvandling

Mycket viktigt att 
spara energi

Fler än två steg av 
energiomvandling

Mycket viktigt att 
spara energi

Max två steg av 
energiomvandling

Mindre viktigt att 
spara energi

Fler än två steg av 
energiomvandling

Mindre viktigt att 
spara energi

Tanken var att eleverna skulle plottas i denna matris och en elev från varje kvadrant skulle väljas ut 

för en intervju. Det visade sig dock att  två av kvadranterna endast hade en elev tillsammans. Jag 

beslutade mig därför istället att analysera vilken karaktär elevernas svar på fråga 1 och 2 hade och 

utifrån detta skapades tre kategorier av svar. Kategorierna såg ut på följande sätt:

Kategori 1:  - Energin tar slut efter lampan

- Identifierar inget tecken på energiomvandling

Kategori 2: - Energin tar slut efter lampan

- Identifierar tecken på energiomvandling

Kategori 3:  - Kännedom om energins bevarande

- Identifierar tecken på energiomvandling

Elevenkäterna placerades in under någon av dessa kategorier och två elever från varje kategori 

valdes ut för intervjuerna.
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6.3 Intervjuguidens utformande

Intervjuguiden byggdes upp i fyra delar. Den första delen hade som uppgift att snabbt ge en 

överblick av elevernas energiförståelse. Dessa frågor var dessutom relativt öppna för att inspirera 

eleverna att tala fritt och inte känna sig så styrda av mig som intervjuare. Den andra delen hade som 

uppgift att ge information om elevernas uppfattningar av energisystemet och de olika 

energiomvandlingarna i detta. Den tredje delen bestod av några öppna frågor där eleverna bads att 

utveckla sina tankar om energisystemet och hur de tänkte kring kopplingar till individ, samhälle och 

miljö. Den fjärde och sista delen användes för att ge information angående hur eleverna såg på 

människans behov av att spara energi. Dessa frågor var lite vanskliga eftersom det fanns en risk att 

mina egna värderingar lyste igenom och påverkade informanterna eller att informanterna såg mig i 

min lärarroll och gav ett korrekt “skolsvar”. Jag beslutade att  låta själva intervjusamtalet med 

respektive elev avgöra huruvida jag skulle ställa dessa frågor eller inte. 

Intervjuguiden testades med hjälp av en pilotintervju som gjordes med en elev i åk 9. Jag insåg 

under denna intervju att jag inte behövde ställa alla frågor som från början fanns med i min guide, 

många av dessa gav sig naturligt av samtalet. Utifrån denna intervju byggdes sedan intervjuguiden 

om en aning. Eftersom guiden nu hade format sig efter pilotintervjun bestämdes det att även denna 

intervju skulle ingå som en del i studien. Denna elev ersatte senare en av eleverna kategori 3 för att 

ersätta ett bortfall.

6.4 Intervjuernas genomförande

Intervjuerna genomfördes med informanterna i ett avskilt grupprum på deras skola. Intervjuerna tog 

mellan 12 och 36 minuter vardera, beroende på hur lätt informanterna hade för att prata fritt  och 

bygga vidare på sitt eget resonemang. För att jag själv skulle vara så alert som möjligt i intervjuerna 

bestämde jag mig för att utföra de fem intervjuerna under cirka en veckas tid med max två 

intervjuer per dag. 

Vid starten av varje intervju var jag tydlig med att förklara för eleven att jag var intresserad av deras 

uppfattningar av energi. Jag betonade att jag inte var där för att bedöma eller betygsätta deras 

kunskaper och att deras svar frågorna inte skulle lämnas till deras undervisande lärare. Jag 

samtalade också med dem om att det var viktigt att de svarade ärligt på mina frågor och inte gav 

politiskt korrekta “skolsvar”.
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För att återigen hjälpa eleverna in i rätt tankebanor tändes en glödlampa i samband med intervjuns 

första fråga. Jag insåg att eleverna kunde få problem att  förstå mina systemfrågor och valde därför 

att  ta med ett tomt A2 papper och en penna. På detta A2 papper lades först  ett rum i genomskärning 

med en tänd lampa och efter detta byggdes rummet ut med ett hus i genomskärning (se bilaga 4). 

Eleverna fick sedan i uppgift att själva rita energins väg bakåt så långt de kunde. De flesta elever 

skissade då enkla bilder av exempelvis en transformatorstation eller ett kraftverk. 

Jag hade också tagit med mig enkla bilder av ett  vindkraftverk och ett vattenkraftverk. Dessa bilder 

användes som ett stöd för de elever som hade svårigheter att uttrycka sina tankar om kraftverkens 

funktion. En eller flera av dessa bilder användes i ungefär hälften av intervjuerna. 

6.5 Analys av intervjuerna

Intervjuerna transkriberades och lästes ett  flertal gånger. Efter detta kondenserades betydelsefulla 

passager ur intervjuerna fram, dessa ställdes sedan mot varandra för att finna likheter och skillnader. 

Passagerna kategoriserades först utefter likheter, efter detta formulerades sedan en definition för 

varje kategori. Till sist  granskades varje passage så att den endast  föll inom en definierad kategori. 

Analysen av materialet utfördes utifrån fyra aspekter - elevernas uppfattningar av energibegreppet, 

elevernas uppfattningar av energisystemet, elevernas uppfattningar av människans roll i systemet 

och elevernas ställningstagande vad det gäller att spara energi. Dessa olika uppfattningar ställdes 

sedan mot varandra.
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7 Resultat
I följande avsnitt redovisas vilka beskrivningskategorier som genererades av intervjuanalysen.

7.1 Elevernas uppfattningar av energins oförstörbarhet 

Informationen om elevernas uppfattning av energins oförstörbarhet  hittades mestadels i deras tankar 

rörande hur man kan spåra energin tillbaka i systemet, det vill säga, var den har kommit ifrån innan 

huset samt deras tankar om vart  energin tar vägen efter att lampan tänts. Alla elever lyckades att 

spåra energin tillbaka till ett  kraftverk (av vissa elever benämndes detta som ett elverk eller 

liknande, men under samtalets gång kom det fram att de med detta uttryck menade ett kraftverk). 

Alla elever utom en hade också förståelse för att energin existerat  också före kraftverket i någon 

form. Här beskriver några av eleverna var energin fanns före kraftverket:

 I: Mm, vet du var, eller om, om vi tittar här borta på det här vindkraftverket, ehh, kan du hitta energin före 
 vindkraftverket på något sätt, var befann sig energin då?

 IP5: I det här fallet så är det ju vinden, för att det är vinden som gör att dom här snurrar och det är propellern, 
 eller vad jag ska säga, som gör att kraften kommer, eller att man kan spara energin eller vad man ska säga, så 

 att man kan använda den i hus och sånt.

 I: Mm, eh, om vi säger, vad är det du har ritat här för något?
 IP1: Ett vindkraftverk.

 I: Mm, ok, har energin förändrats på något sätt, eller rättare sagt vi ska börja här först. Eh, vet du nåt om hur 
 det här vindkraftverket fungerar, vet du vad det är som händer i vindkraftverket?

 IP1: Ja, när vinden åker på det så börjar den här snurra, och när den snurrar så rör den sig och laddar upp en 
 generator som, ja, elen, som skapar el då och från det går det nånstans tror jag, till allt, det är väl något sånt där 

 elhus.
 I: Mm, jag är med på hur du menar, fungerar ett sånt här vattenkraftverk på samma sätt?

 IP1: Ja, där landar det på en turbin som laddar upp en generator istället.
 I: Ja, ok, eh, och ett kärnkraftverk?

 IP1: Där kommer det ånga som sätter igång en turbin också.

 I: Rörelsen, mm, ehh går det att spåra energin ännu längre bak?
 IP4: Ehh, det är ju genom det sättet man, man tillverkar eller får fram den här energin i form av el, så jag tror 

 inte att det, att vi hittar el längre bak än det, tror jag inte.
 I: Ehh, om vi tänker oss att det inte handlar om el, går det att hitta energin på nåt annat sätt ändå ännu längre 

 bak?
 IP4: Ehh, jag skulle nog gissa på att det säkert går att göra det för energi behöver ju inte lysa, det kanske finns 

 energi som vi inte ser, likadant som det finns färger vi inte ser, strålningar och, solen, nu kom jag in på 
 solen är ju en stor energikälla, det är ju energi den utstrålar............men om vi snackar energi, typ all energi då 

 är det ju solen som man kan spåra längst till tror jag, och stjärnorna, dom lyser ju också, ja, men.
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Dessa elevers uppfattningar går sedan att dela upp i två grupper, där den ena gruppen under 

intervjun samtalar om energin på ett sätt som visar viss koppling till en naturvetenskaplig förståelse 

medan den andra gruppen uteslutande använder sig av vardagsföreställningar när de pratar om 

energin. Nedan följer exempel på kommentarer med viss koppling till det naturvetenskapliga 

perspektivet:

 I: Om vi går ytterligare längre tillbaka, hamnar vi någonstans då eller är det stopp här?

 IP1: Jag tror det tar stopp annars blir det väl, ja just det, det vet jag inte riktigt jag tror det tar stopp. För man 
 kan ju inte skapa energi, energi görs ju eller kan bara ändra form så det borde ju finnas nåt ytterligare.

 I: Vad skulle det kunna vara i sådana fall?
 IP: Ja, värme eller nåt.

 
 I: Du sa precis att energin fanns innan eller före kraftverket...

 IP2: Mm
 I:...hur menar du då?

 IP2: Det man gör med kraftverk är ju att man fångar upp energin, den finns ju redan genom vattnets rörelse, jag 
 menar hade det inte funnits energi såhade ju inte vattnet kunnat röra på sig, för det är ju energin som får det att 

 röra på sig...
 I: Mm

 IP2:...och det du gör med kraftverket är bara som sagt att fånga in energin så att du kan ta vara på den.

En av dessa elever talar ofta i termer om att energi inte kan förstöras, bara omvandlas. Denna elev 

är dessutom den enda som uttrycker att energin inte kan ta slut och visar också viss förståelse om 

vart energin tar vägen efter lampan.

 I: Efter att lampan har börjat lysa, finns energin kvar, försvinner den, vart tar den vägen?

 IP1: Den ändrar form tror jag och, jag är inte riktigt säker men jag vet att energi inte bara kan försvinna, så jag 
 tror den ändrar form.

 I: Vad skulle du kunna tänka dig i sådana fall, till vilken form?
 IP1: Jag vet inte riktigt, det enda jag kan tänka är att det åker ut i luften, kanske blir värme, energin åker upp i 

 luften.

En elev hade däremot inga som helst uppfattningar om vart energin fanns före kraftverket.

 I: Mm, jag har några bilder med mig....

 IP6: Mm
 I:....som jag tänkte visa, ser du vad det här är för någonting?
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 IP6: Ja, det är ett sånt här, jag har glömt bort vad det heter just nu, men vindverk eller vad det heter, jag vet vad 
 det är.

 I: Ehh, vet du hur det hänger ihop med huset?
 IP6: Jag vet att dom fixar energi eller, jag kan ingenting om sånt här.

 I: Vet du hur dom fixar energi?
 IP6: Nä.

Denna elev pratade också mestadels utifrån vardagsföreställningar som exempelvis att energin 

skapas i ett kraftverk.

! I: Mm, mm, om vi följer energin ännu längre bak var hamnar vi då?

 IP6: Ehh, där där det skapas, av elverk och sånt....

Utifrån detta blir beskrivningskategorierna följande:

Beskrivningskategori 1.1: Eleven identifierar inte att energin existerar före kraftverket, eleven 

    använder sig av vardagsföreställningar i sina förklaringar.

Beskrivningskategori 1.2:  Eleven identifierar att energin existerar före kraftverket, eleven 

    använder sig av vardagsföreställningar i sina förklaringar.

Beskrivningskategori 1.3:  Eleven identifierar att energin existerar före kraftverket, eleven 

    använder sig delvis av naturvetenskapliga begrepp i sina 

    förklaringar.

7.2 Elevernas uppfattning av energidistributionssystemet

Informationen om elevernas uppfattning av systemet som förser oss med energi hittades mestadels i 

deras tankar när de rörde sig baklänges i systemet och i deras skiss av detsamma. Utifrån dessa 

tankar kunde eleverna delas in i två grupper. Den ena gruppen tog bara upp huset och kraftverket 

som delar av systemet, allt däremellan sågs endast som sladdar, trådar eller kablar. 

 I: Jag tänkte att vi skulle bygga på så att vi har, det här ska föreställa ett hus i genomskärning, vi bygger på 

 med det, nåt sånt, ehh, och sen tänkte jag fråga dig, om du följer energins väg baklänges från den här lampan, 
 ehh, var har den kommit ifrån?

 IP5: Mm, jag tror att den kommer från typ kärnkraftverk eller vindkraftverk eller vattenverk och sånt där.
 I: Mm, ehh, hur har den tagit sig i såna fall till huset?

 IP5: Genom ledningar, genom kablar.
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Dessa elever visade heller ingen direkt komponentkännedom av delsystemen, exempelvis huset 

eller kraftverket.

 I: Mm, jag har några bilder med mig....

 IP6: Mm
 I:....som jag tänkte visa, ser du vad det här är för någonting?

 IP6: Ja, det är ett sånt här, jag har glömt bort vad det heter just nu, men vindverk eller vad det heter, jag vet vad 
 det är.

 I: Ehh, vet du hur det hänger ihop med huset?
 IP6: Jag vet att dom fixar energi eller, jag kan ingenting om sånt här.

 I: Vet du hur dom fixar energi?
 IP6: Nä.

 

Den andra gruppen av elever identifierade fler delar av systemet och kunde urskilja vissa 

kopplingar mellan dessa delar.

 I: Ok, om du skulle rita det du precis sa, hur skulle du rita det? Du får rita hur du vill.

 IP1: Ehh, ok. Det går väl förmodligen till, ja, till den här, vad heter det nu, propparna går allting tror jag och 
 sen från där går det.

 I: Mm.
 IP1: Ja, och sen ut nånstans till det där.

 I: Mm, Vad har du ritat här, sladdar och så där? Energin, har den nån speciell form när den är i sladdarna, vad 
 är den då?

 IP1: Jag vet inte riktigt, energiform eller så, något flyttbart.
 I: Ja, ok, ehh, om vi fortsätter ännu längre bort här, där du har ritat, vad kommer vi att stöta på så småningom 

 här borta, enligt dig?
 IP1: Förmodligen nåt sånt där elhus som alla husen leder till...

 I: Mm, du får gärna fortsätta rita, du behöver inte veta, bara hur du tror det ser ut, hu du tänker dig att det ser 
 ut.

 IP1: Typ el från massa hus i närheten kommer till och sen därifrån går det väl dit där det kommer från, eller, 
 där man genererar det.

Dessa elever hade också en större komponentkänndom av de olika delsystemen.

 IP4: .....men i vindkraft och vattenkraft så vet jag att det sitter en, kallas det generator?........ det finns såna även 
 i cykelhjul ibland om man har en lampa kopplad till cykeln, så att det är meningen att när du sen börjar cykla 

 så sätts ju det i rörelse går det till en generator eller, jag vet inte vad det kallas, det är den som omvandlar 
 rörelsen till energi i alla fall, så att det lyser, vi säger att det kallas generator för jag kommer inte på nåt annat, 

 ehh så att då är det ju vattenkraften, eller ja, vindkraftverken när det snurrar mycket så sitter det ju inne i 
 vindkraftverken sitter det ju en generator som den snabba rörelserna till energi som transporteras, eller el då 

 som transporteras, jag vet inte om det transporteras ned eller det gör det väl troligen, och ner i marken till 
 någon station där dom sen delar ut all den här energin till olika hus och boenden och fabriker och allting.
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Utifrån detta blir beskrivningskategorierna följande:

Beskrivningskategori 2.1: Eleven identifierar endast huset och kraftverket i systemet, kopplingen 

    mellan dessa beskrivs endast som en ledning. Eleven visar ingen 

    direkt komponentkännedom av delsystemen.

Beskrivningskategori 2.2:  Eleven identifierar flera delar i systemet och visar dessutom en viss 

    komponentkännedom av huset och/eller kraftverket.

7.3 Elevernas uppfattning av människans roll i systemet

Informationen om elevernas uppfattning av människans roll i systemet hämtades från frågorna 

angående människans roll och elevens egen roll i systemet samt hur systemet hänger ihop med 

samhället. Utifrån detta kunde eleverna delas in i två grupper. Den ena gruppen såg människan som 

en användare eller en upprätthållare av systemet, sin egen roll i systemet var för dessa elever endast 

i form av en användare.

 I:...var skulle du säga, var hittar man, var hittar man, var hittar man människor i det här systemet, var finns det 
 människor?

 IP3: Ehh, amen dom som använder elektriciteten och dom som gör den, amen emellan, det är vi som har gjort 
 dom här ledningarna också, jamen typ överalllt tror jag, ja.

 I: Mm, är du en del av det här systemet?
 IP3: Ja, eftersom jag använder det.

 I: Ehh, hur skulle du vilja säga att det här systemet hänger ihop med vårt samhälle?
 IP3: Amen, vi använder det ju hela tiden , ehh, men mobilerna och sen, skolorna har ju blivit en stor del, amen 

 vi använder datorer, vi behöver belysning och värme och det där, el, och, amen typ allt.

Den andra gruppen uttrycker tydligare att  människan även är skapare av systemet, de pekar bland 

annat på att  systemet har kopplingar med andra system. De visar på en mer vidgad uppfattning av  

sin egen roll som användare där de bland annat pekar på framtida påverkansmöjligheter.

 I: Ehh, om du fick peka, om vi säger att det systemet du har ritat upp här, kraftverk och delar här emellan och 
 hus sådär, eh, var finns människorna i det här systemet, vad gör människorna i det här systemet?

 IP2: Alltså först och främst så bygger ju människorna kraftverken, och bygger alla ledningar och sånt där, och 
 servar dom, och husen och allt är ju byggt av människan, så allt är ju en del av människans verk så, sen till 

 exempel så det ju inte alltid en människa som sitter i ett vindkraftverk, utan det kan ju gå ändå och så vidare 
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 men det är ju fortfarande människor som servar och jobbar med dom, kärnkraftverk är det ju människor vid 
 varje dag och hjälper till liksom i ledningsprocessen och grejsimojser.......

 .....
 IP2: Så allt är ju spår av människan men den kanske inte finns där hela tiden.

 I: Är du en del av det här systemet?
 IP2: Jag använder det ju, elen, så det är jag väl på sätt och vis, sen är ju inte jag den som hjälper, ser till att elen 

 är i ledningarna men alla är väl en del av systemet som jag ser det för alla använder det ju, och det är ju många 
 som hjälper liksom, det är ju dels en process, eller en del att man använder den och att man hjälper till att skapa 

 den eller vad man skall säga och att man även i skolan, när lärarna lär ut det så är det väl också en sorts del i 
 processen, så att vi ska kunna lära oss en del av det och kunna jobba med det när vi blir äldre, vi förstår det 

 framförallt.
 I: Varför är det viktigt att förstå det?

 IP2: Jamen, det är väl dels, så är det väl rätt bra att förstå hur saker man använder fungerar någorlunda och sen 
 om nånting skulle bli fel eller om man, framförallt om du vill jobba med det i framtiden så är det ju väldigt 

 viktigt att du förstår vad det är du vill göra men just om nånting skulle bli fel så att man har koll på vad det är 
 man har att göra med liksom....

Utifrån detta blir beskrivningskategorierna följande:

Beskrivningskategori 3.1: Eleven ser människan som en användare och en upprätthållare av 

    systemet. Eleven gör inga utvecklade kopplingar till andra system.

Beskrivningskategori 3.2:  Eleven ser människan som en användare, skapare och upprätthålare 

    med viss påverkansmöjlighet på systemet. Eleven gör vissa kopplingar 

    till andra system.

7.4 Elevernas uppfattning av individens ansvar att spara energi

Informationen om elevernas uppfattning av individens ansvar att spara energi hämtades från 

elevernas tankar om sin egen roll vad det gäller att  spara energi, vilken lampa de skulle ersätta 

glödlampan med samt hur de såg på sambandet mellan systemet och naturen/miljön. Utifrån detta 

kunde eleverna delas in i tre grupper. Den första gruppen ansåg att det var viktigt att spara energi 

för miljöns skull men hade ingen kunskap om vilka konsekvenser att inte göra detta får för individ, 

samhälle och/eller natur.

 I: Ehh, jag ska avsluta med lite frågor utifrån dig själv, när du använder energi, tänker du på det på något sätt, 
 tänker du på att, tänker du på din egen energianvändning på något sätt?

 IP5: Ja, det gör jag, jag brukar, alltså jag stänger av lampor och sånt när jag inte använder dom och, typ om 
 man laddar mobilen och så, så tar jag ut laddaren och inte låter den sitta i, så att det förbrukas där i onödan.

 I: Varför gör du det?
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 IP5: För att tänka på miljön, spara energi.
 .......

 I: ....ehh, varför är det viktigt att spara på energin?
 IP5: Alltså, jag vet inte, alltså det är väl att, att det inte är så bra att låta, alltså att man låter allting vara på hela 

 tiden, för att det drar åt väldigt mycket energi, det kan man sprida ut på alla, alla andra hem och sånt som 
 använder energi, ehh, istället för att man använder det i onödan, ja, jag vet inte.

 

Den andra gruppen ansåg att det var viktigt  att spara energi med utgångspunkt i vilka konsekvenser 

det ger för individ och natur (den personliga ekonomin var den viktigaste av dessa).!

 I: Ehh, tänker du själv på hur du använder energi någonting?
 IP3: Ehh, ja, men alltså att man släcker lampan om man inte är i ett rum.

 I: Varför ska man göra det?
 IP3: För att det inte ska kosta så mycket, men elräkningen.

Den tredje gruppen ansåg att det var viktigt att spara energi med utgångspunkt i vilka konsekvenser 

det ger för naturen.

 I: Om vi flyttar fokus litegrann då till, hur hänger det här systemet ihop med naturen/miljön?

 IP2: Mm, alltså, det här beror ju också på vilket kraftverk du väljer, jag menar vind och vatten är ju, jag hade 
 inte så stor koll på vad skillnaden är mellan dom eller så men det är ju bättre än att välja till exempel kraftverk, 

 eller kärnkraftverk, för att där blir det en massa naturfarliga ämnen över som man inte riktigt vet var man ska 
 göra av och då är det ju bättre att fokusera på dom lite mer miljövänliga, för just att bygga ett vindkraftverk är 

 ju inte särskilt farligt för miljön som jag förstår det, för vinden kommer ju i princip alltid finnas, den kan ju 
 alltid tas, samma sak med vatten, om man till exempel skulle släppa ut de här radioaktiva ämnena som kommer 

 från kärnkraft i naturen så skulle det ju bli katastrof för det är ju så pass giftigt, och man vet ju inte idag vad 
 man ska göra med det.......

 ......
 I: Om den går sönder så behöver man ju byta ut lampan om man fortfarande vill ha ljus hemma. Skulle du byta 

 ut den mot en ny glödlampa eller skulle du byta ut den mot en annan slags lampa?
 IP2: Alltså troligen så skulle det vara en lågenergilampa...

 I: Ja, ok.
 IP2: ...som jag skulle byta den mot, det är det som är vanligast nu, men, ehh, ja.

 I: En lågenergilampa sa du?.
 IP2: Mm

 I: Varför skulle du byta mot just en sådan?
 IP2: För det sparar energi och det är bättre, jag vet inte riktigt hur den fungerar och varför, mm.

Utifrån detta blir beskrivningskategorierna följande:
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Beskrivningskategori 4.1: Eleven anser att det är viktigt att spara energi men har inga tydliga 

    argument för varför.  

Beskrivningskategori 4.2:  Eleven anser att det är viktigt att spara energi, eleven argumenterar 

    utifrån den personliga ekonomin.

Beskrivningskategori 4.3: Eleven anser att det är viktigt att spara energi, eleven argumenterar 

    utifrån miljöpåverkan. 

7.5 Korrelation mellan beskrivningskategorierna

Jämför man dessa kategorier med varandra kan man se vissa korrelationer. Dels mellan Elevernas 

uppfattning av energidistributionssystemet och Elevernas uppfattning av människans roll i systemet. 

Det är tydligt att de elever som endast identifierar huset och kraftverket i systemet och inte har 

någon direkt komponentkännedom endast ser människan som en användare och en upprätthållare av 

systemet. Dels mellan Elevernas uppfattningar av energins oförstörbarhet och Elevernas 

uppfattning av individens ansvar att spara energi. De elever som identifierar att energin existerar 

före kraftverket  och använder sig av naturvetenskapliga begrepp i sina förklaringar har också 

argument om varför det är viktigt att spara energi.
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8 Diskussion och slutsats
I följande kapitel diskuteras först  vilka problem som uppstod genom metodvalet och hur jag 

försökte komma runt dessa. Efter detta kopplar jag tillbaka till mina frågeställningar och diskuterar 

de slutsatser man kan dra av resultaten. Till sist diskuterar jag utifrån slutsatserna även didaktiska 

aspekter som jag kan ta med mig i min fortsatta roll som lärare samt ger förslag på framtida studier 

inom området.

8.1 Metoddiskussion
I fyra av de sex intervjuerna var maktrelationen mellan mig som intervjuare och eleverna som 

informanter väldigt  tydlig, det var uppenbart att det var jag som styrde samtalet. Eleverna svarade 

endast med en eller två meningar på mina frågor, de byggde sällan vidare på sina egna svar och 

resonerade kring dessa utan jag var tvungen att ställa följdfrågor. Här uppstod ett  problem eftersom 

jag valt en semistrukturerad intervjumetod. Det kan vara så att jag fått  fram mer information om 

dessa elevers uppfattningar om jag hade haft fler tydliga följdfrågor i min intervjuguide.  Allt  

eftersom intervjuerna flöt på upplevde jag att eleverna talade mer avslappnat och utförligt  i 

synnerhet när vi närmade oss slutet  av intervjun och de frågor som handlade om  energisystemet ur 

ett  individ-, samhälls-, och miljöperspektiv. Detta kan naturligtvis bero på att det var frågor som 

eleverna hade lättare att koppla till sig själva, genom exempelvis egna upplevelser.

Två av eleverna svarade däremot mycket utförligt  på mina frågor och byggde själva vidare på sitt 

eget resonemang, det var knappt att jag ens behövde ställa vissa följdfrågor. Dessa intervjuer 

liknade mer ett samtal än en intervju. Dessa två elevers intervjuer tog dubbelt  så lång tid som de 

andras och det var betydligt enklare för mig att få en förståelse för dessa elevers uppfattningar, jag 

behövde “läsa mindre mellan raderna” vad det gällde dessa två.

Jag insåg att det var risk att mina egna värderingar om individens ansvar att spara energi kunde 

färga elevernas svar, detta visade sig dock inte bli några problem eftersom de flesta elever redan på 

ett  tidigt  stadium i intervjuerna själva berörde behovet att spara energi. Jag kunde därför i slutet av 

intervjuerna koppla tillbaka till deras tidigare uttalanden när jag själv ställde mina frågor. Utifrån 

min information till eleverna i början av intervjuerna bestämde jag mig för att även ställa dessa 

frågor till de elever som inte själva tog upp energisparfrågan och utifrån samtalets karaktär bedömer 

jag att deras svar var ärliga och inte tillrättalagda på något sätt.

32



Begreppet system i allmänhet och begreppet energisystem i synnerhet kan vara svåra för en 15-

åring att förstå och relatera till. För att komma runt detta bestämde jag mig för att under intervjun 

definiera detta begrepp med hjälp av bilaga 4 och elevernas egna tankar om hur energin når våra 

hus. Jag påpekade för eleverna att den bild de hade ritat upp på A2 papperet  kunde ses som en enkel 

bild av det system som förser oss med energi. Detta gjorde att ingen av eleverna hade någon 

svårighet att förstå innebörden av ordet system. Eftersom jag för vissa elever i detta skede också tog 

fram ytterligare bildstöd i form av kraftverk utan att de nämnt detta innan i intervjun finns det en 

risk att jag påverkade deras uttalanden om systemet och gav dem en “startpunkt” för detta. Det bör 

tilläggas att många av eleverna hade “gömda” kunskaper om kraftverken som inte dök upp förrän 

bildstöden togs fram. Att många elever ofta har lättare att förmedla mer av sina kunskaper när de får 

stöd av en bild är en erfarenhet jag har med mig sen mina tolv år som undervisande lärare i 

grundskolan.

Som avslutning vill jag påpeka att undersökningen inte uteslutande är fenomenografisk eftersom jag 

bara delvis lät materialet generera beskrivningskategorier. Vad gäller  elevernas uppfattningar av 

begreppet energi hade redan teorin gjort vissa definitioner - vardagligt, samhälleligt  och 

naturvetenskapligt. Dessutom hade även jag själv gjort vissa definitioner med utgångspunkt i 

elevernas enkätsvar. Det intressanta blev istället  att ställa dessa definitioner mot de 

beskrivningskategorier som växte fram ur analysmaterialet. Dessa kategorier bearbetades så att de 

blev exkluderande, det vill säga en passage från en elevintervju faller endast inom en kategori. 

8.2 Elevernas uppfattning av energi och energisystemet

De flesta elever hade inga bekymmer med att se att det var rörelsen, hos exempelvis vatten, som i 

ett  kraftverk omvandlades till, vad de kallade, el eller elektricitet. Detta går stick i stäv mot vad 

Andersson (2001) framhåller när han säger att samhällsdebattens språkbruk i form av 

energiproduktion gör att eleverna har svårigheter att  se att rörelseenergi kan omvandlas till elektrisk 

energi. Detta kan naturligtvis bero på att eleverna är så pass insatta i det naturvetenskapliga sättet att 

se på energi att de förstår att energi inte kan produceras, endast omvandlas. Tyvärr är detta inte en  

trolig förklaring i det här fallet. Man kan utifrån intervjuerna som helhet se att eleverna har en 

väldigt rudimentär förståelse av energibegreppet. Man ser också tydligt att många av elevernas 

förklaringar utgår från en källa-förbrukar modell (Andersson 2008). Denna modell är en 

vardagsuppfattning av elektricitet. Om man överför det på lampan som jag tände inför eleverna så 

innebär det att  de endast ser lampan som en förbrukare av den ström som kommer från uttaget, 
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källan. Detta blir extra tydligt genom att många av eleverna hade svårt att se vart  energin tog vägen 

efter lampan. En elev uttryckte kännedom om energiprincipen men kunde inte fullt ut omsätta detta 

i sin förklaring om vart  energin tog vägen. Däremot hade ingen av dem bekymmer med att 

identifiera att kraftverket hade till uppgift att förse huset med energi. Det ligger alltså närmare till 

hands att tolka elevernas svar som att de likställer energi med kraft vilket tyder på att de även ser på 

energi ur ett vardagsperspektiv. 

Det är värt att  notera att eleverna sällan eller aldrig använde sig av samhällsperspektivets 

definitioner som exempelvis energiproduktion, energikälla eller energislag. Jag hade förväntat mig 

att  de under intervjun skulle rört sig mer mellan de olika perspektiven och att de i synnerhet skulle 

ha använt sig mer av det samhälleliga perspektivet. Dock utkristalliserade sig en tydlig koppling till 

samhällsdebatten under intervjuerna, nästan alla eleverna nämnde att det var viktigt att  släcka 

lamporna när man inte befinner sig i ett rum och dra ut laddare när de inte används. Har kan man 

tänka sig att  samhällsdebatten kring Earth Hour de senaste åren spelat  en stor roll. Däremot var det 

få av eleverna som tydligt kunde förklara varför det är viktigt att  göra detta, i synnerhet ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv. Det var endast  en elev som ens nämnde den globala uppvärmningen, 

det var också samma elev som hade kännedom om energins bevarande. Med tanke på energins roll i 

kursplanerna och samhällsdebatten kring den globala uppvärmningen hade jag förväntat mig att 

eleverna skulle haft en större förståelse för energibegreppet. Det är föga troligt att eleverna under 

sina nio år i skolan inte stött på dessa koncept. En mer trolig förklaring är istället  att eleverna lärt in 

det naturvetenskapliga perspektivet endast under de perioder de i skolan jobbat med detta, för att 

sedan gå tillbaka till sina vardagsföreställningar när området väl är avklarat (Andersson 2001). 

Ingen av eleverna hade någon större systemkunskap vad gällde energisystemet. Överlag hade 

eleverna inte några större kunskaper om vad som händer i de olika kraftverken på en 

komponentnivå, vilket kanske är föga uppseendeväckande eftersom de i grund och botten inte hade 

någon större förståelse av energibegreppet  som helhet. Det  kan vara svårt att  förstå vad exempelvis 

en generator har för uppgift om man inte förstår energiprincipen. Det omvända gäller naturligtvis 

också, har man ingen förståelse för energiprincipen kan det bli svårt att förstå systemet och hur det 

påverkar samhället (Andersson 2001).
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8.3 Elevernas uppfattning av sin egen roll i samhällets hållbara utveckling

Eleverna ser sig själva till större delen som brukare i systemet. Detta är ett  problem eftersom de då 

ofta tenderar att missa sin mer omfattande roll som reflekterande samhällsmedborgare med 

kunskaper om hur deras val påverkar den hållbara utvecklingen (Bjurulf 2011). Detta återspeglas 

tydligt i hälften av elevernas svar då de tycker att det är viktigt att spara energi men saknar 

förståelse för varför man bör göra det. Vissa av eleverna anser däremot att  deras personliga 

energianvändning kan ge ekonomiska konsekvenser för dem själva som individer men ser inte 

konsekvenserna för samhälle och natur lika tydligt. Det går att argumentera att  de troligtvis haft en 

större förståelse för dessa konsekvenser om de haft en större förståelse för hur delarna och helheten 

hänger samman i energisystemet (Svensson 2010). Vad gäller människans roll i systemet lyfter de 

blicken lite högre och ser människan både som en skapare och en underhållare av systemet men inte 

utifrån ett perspektiv där användandet faktiskt kan påverka skapandet utan mer utifrån att de själva i 

framtiden kan välja ett yrke som är kopplat till systemet.

Det kan bli svårt för eleverna att se sin egen roll i samhällets hållbara utveckling om de inte har 

förståelse för energibegreppet samtidigt som de betraktar energisystemet som en magisk låda som 

förser oss med den energi vi behöver (Bjurulf 2011). På frågan om varför människor i allmänhet 

inte tänker på att spara energi uttrycker en elev sig på följande sätt:

 IP2: Jag tror inte man tänker på det, alltså det är så självklart att du har el att du tänker inte på att det är en 
 process att ta fram det och att det är onödigt att bara låta det gå utan, gå till onödan, och ja.

Detta uttalande är i samklang med vad många fysik- och teknikdidaktiker trycker på.  För att få en 

fullständig bild av hur människans energianvändning påverkar individ, samhälle och miljö behöver 

man en tydlig förståelse av både energibegreppet och det system detta ingår i. Det är värt att påpeka 

att de elever som visade en lite större förståelse av både energibegreppet och systemet som helhet 

också visade en större förståelse för sin egen roll i samhällets hållbara utveckling. 

8.4 Didaktiska överväganden

Mina intervjuer har gett  mig en förståelse för att det är viktigt att koppla samman 

fysikundervisningen med teknikundervisningen när man undervisar om energi. Eftersom 

naturvetenskap  och teknik idag drar nytta av varandra för att ta sig framåt är det  svårt  att skapa en 

helhetsförståelse av energi om man isolerar dessa ämnen var för sig.
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Om man väljer att göra som Andersson (2001) menar och införa begrepp som energikedja och 

energiöverföring för att skapa elever som kan reflektera över sina ställningstaganden, bör man 

samtidigt diskutera hur systemet är uppbyggt utifrån delar och helhet samt elevernas egen roll i 

systemet (Svensson 2010). Om man utgår från ett sådant holistiskt synsätt i sin undervisning borde 

detta hjälpa till att skapa demokratiska medborgare som kan se konsekvenserna av sina val. Detta 

kräver dock att man har ett  nära samarbete mellan fysik och teknik i allmänhet och i synnerhet att 

man har lärare som har utbildning i båda ämnena. Har man inte detta blir det svårt att  kunna belysa 

energi både ur en naturvetenskaplig och en teknikvetenskaplig synvinkel. Förhoppningsvis 

motverkar en sådan undervisning elever som betraktar energisystemet som en magisk låda som 

förser oss med energi och därmed har ringa förståelse om sin egen roll  i systemet. 

Utifrån elevernas svar i undersökningen kunde man inte utläsa någon direkt förståelse av att olika 

energiformer har olika energikvalitet. Detta kan naturligtvis bero på att jag inte ställde frågan men 

man kan också tänka sig att eftersom eleverna överlag inte kopplade energibegreppet till energins 

oförstörbarhet så har de kanske heller ingen direkt förståelse för entropiprincipen. Här har kanske 

undervisningen i skolan ett ansvar att föra in exergi- och anergibegreppen. Det kan vara svårt att 

förstå vilka konsekvenser som en persons energianvändning ger om man inte har kännedom om att 

energikvaliteten minskar vid energiomvandlingar. Har man däremot en förståelse för att exempelvis 

elektrisk energi har en exergi på 1,0 kan man kanske också få en förståelse om varför man inte bör 

använda denna sorts energi för uppvärmning av hus.

8.5 Framtida studier

I fortsatta studier inom ämnet skulle det vara av intresse att undersöka om ett holistiskt angreppssätt 

i undervisningen av energi och energisystemet verkligen utvecklar eleverna på det sätt jag beskrivit 

ovan. Man skulle exempelvis kunna välja ut ett jämnt antal klasser, i hälften av klasserna bedriver 

man en holistisk undervisning och i den andra halvan utgår man istället från de delar som bygger 

upp energibegreppet och från de artefakter som bygger upp  energisystemet. Elevernas kunskaper 

utvärderas vid tre tillfällen, innan arbetsområdet, direkt efter arbetsområdet och ytterligare en gång 

ett år senare. Denna studie skulle kunna göras kvalitativt med semistrukturerade intervjuer eller 

kvantitativt med en enkät. 
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Bilagor

Bilaga 1 - Vårdnadshavares godkännande

Information till vårdnadshavare för elever i åk 9 på Södra Skolan

Hej!

Jag heter Johan Boström och arbetar med teknikdidaktik på Linnéuniversitetet 
(institutionen för fysik och elektroteknik). Under hösten 2013 skriver jag en uppsats där jag 
undersöker elevers tankar kring energidistribution i samhället. Jag kommer att samla in 
elevernas tankar via en enkät som för vissa elever dessutom kommer att följas upp av en 
intervju. Tillsammans med min handledare kommer jag att vara den enda personen som 
studerar enkäterna och intervjuerna. Elevernas medverkan i undersökningen kommer att 
vara helt anonym, och under intervjun görs endast ljudupptagning, (ej bild).

Undervisande lärare, Joanna von Platen, och Rektor, Linda Johansson, har gett sitt 
samtycke till undersökningen. Förutom detta behöver jag också er tillåtelse som 
vårdnadshavare att er dotter/son medverkar i undersökningen.

Om det är något ni undrar över kan ni nå mig på johan.bostrom@lnu.se 

Med vänliga hälsningar

Johan Boström

Jag samtycker till att mitt barn deltar i undersökningen.

Jag samtycker inte till att mitt barn deltar i undersöknigen.

Elevens namn:

___________________________

Vårdnadshavares namnteckningar:

___________________________! ! ___________________________

I
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Bilaga 2 - Urvalsenkät

Namn___________________________________

Klass______

1. ! Lampan lyser på grund av energiomvandlingar, vart tar energin vägen efter 
! lampan? Beskriv så noga du kan.

2. ! Beskriv så noga du kan varifrån energin kommit. Vilka energiomvandlingar har 
! skett fram tills dess att lampan lyser?
!

3. ! Hur viktigt är det att du sparar energi? 

II



Bilaga 3 - Intervjuguide

Överblick

En glödlampa tänds inför eleven

- Vad tänker du på när du ser glödlampan?

- Vet du hur den fungerar?

- Säg att du har denna lampa i ett rum i ditt hem (ett rum i genomskärning med en tänd lampa 

placeras mitt på ett A3 pappar) och den går sönder. Skulle du ersätta den med en glödlampa eller 

någon annan slags lampa? Varför?

Energiomvandlingar och energisystemet

- Om vi följer elens/energins väg baklänges (ett hus i genomskärning läggs ovanpå rummet på A3 

papperet). Var fanns den innan? (Rita gärna)

- Har energin förändrats på något sätt
- Fortsätt längre bak

- Har energin förändrats på något sätt
....osv.

- Om vi går tillbaka till glödlampan, vad händer med energin efter att lampan tänts? (Rita gärna)

- Tycker du att det här energisystemet har en början och ett slut? På vilket sätt?

Individ, samhälle och miljö

- Var hittar man människor i det här systemet?

- Är du en del i systemet? På vilket sätt?

- Hur hänger systemet ihop med samhället?

- Hur hänger systemet ihop med naturen/miljön?

Om eleven själv tidigare i intervjun tagit upp att samhället eller individen behöver spara 

energi

- Tänker du på din egen energianvändning på något sätt?

- Ställer du några krav på dig själv när det gäller att spara energi? Varför/varför inte?

- Följer du de krav du ställer på dig själv? Varför/varför inte?

III



Bilaga 4 - Stöd för systemet

IV
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