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1 Bakgrund

Studien består av en undersökning i grundskolans senare år och utgår från vad elever 

tänker och tror om energibegrepp och vad som kan påverka deras synsätt och 

inställning till energi. Undersökningen baseras på en enkätundersökning med frågor 

som genomfördes av elever i grundskolans senare år, klasser i år åtta och nio.

Naturvetenskap handlar om förståelse och Andersson i projektet Nordlab poängterar 

just detta som något han vill trycka extra på. Vare sig man eller barn eller vuxen ger 

förståelsen glädje och vill att man lär sig mer (Andersson 2003a ). Nordlab-materialet

är mycket intressant och var en del i tanken om undersökning av energi och elever. 

Björn Andersson som ledde den svenska delen av projektet har varit en inspiration för

mig och hans publikationer inom Nordlab är både lärorikt och riktigt roligt. 

Materialet ger en insikt i hur man kan se på vissa problem, hur elever tänker och sätt 

att arbeta med vissa frågeställningar. Nordlab-se är ett antal enheter eller workshops 

som behandlar naturvetenskap och genomgående är forskning runt elevers 

vardagsföreställningar och tankar om olika naturvetenskapliga områden. Ansvarig för

projektets svenska del är Björn Andersson vid Göteborgs universitet. (Projektet 

NORDLAB-SE, 2003).

Mycket av det material som projektet har producerat finns att tillgå från Göteborgs 

universitet, och smidigt via internet. Vissa publikationer, som t ex Anderssons vanliga

böcker är tyvärr ej tillgängliga på detta sätt och måste köpas eller lånas. Föredömligt 

tillhandahållande av information och kunskap för alla via universitetets hemsidor 

ligger helt rätt i tiden. Jag har en önskan att fler, framförallt förlag, kunde stiga in i 

informationssamhället. 

Annan trevlig och intressant litteratur att nämna är Strömdahl (Lund), Gyberg 

(Linköping) Johansson (Jönköping), Bursjöö (Göteborg), Engström (Mälardalen) 

samt de välkända mer allmänt vetenskapliga litteraturen från Sjøberg, Ekstig och 

Wickman/Persson.
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Läroplanen tar upp fysikens roll i utbildningen och pekar på fysikämnet och hur det 

ger förståelse för människan och naturen, framförallt det som har med energi och 

strålning att göra (LPO, Fysik 2000, s.1). I den senare skrivningen står det att fysik 

ska undervisa eleverna så de kan använda kunskaperna att granska information, 

kunna kommunicera och ha uppfattningar om energi, teknik, miljö och samhälle 

(LGR 11, Centralt innehåll, Fysik). Här betonas speciellt energi i läroplanen för 

grundskolan. Även kunskapskraven i LGR 11 har med energin som extra viktig del. 

Där ska man kunna diskutera och prata om energi och ha kunskaper som handlar om 

energi (LGR 11, Kunskapskrav, Fysik). Energin roll i utbildningen är stark och har 

genomgående tema i grundskolans fysik. Energiformer, energiomvandlingar, 

energikvalitet, hur vi får tillgång till energi och hur den är beskaffad är något ämnet 

fysik ska belysa. Ytterligare mål som jag delvis vill undersöka är hur eleverna visar 

på förmågan att göra bedömningar efter kvalitativa, kvantitativa och etiska grunder. 

Hur tekniken påverkar oss vad gäller miljö, energi och resurser (LPO, Fysik 2000, 

s.1). Senare läroplan har man även där med bedömningar och att göra val baserat på 

att man skaffat sig kunskaper i ämnet. Där ska eleverna kunna granska argument, 

bilda egna uppfattningar och kunna använda sina kunskaper i fysik för att kunna göra 

val vad gäller praktik och etik vad gäller energi, teknik, miljö och samhälle (LGR 11, 

Ämnets syfte, Fysik).

Vissa begrepp ska enligt läroplanen belysas och ge en förklarande bild av världen. 

Naturvetenskapen är ett sätt att begripa och förstå världen omkring oss. Med hjälp av 

teorier och begrepp förklarar det naturen som t.ex. energi, rörelse och kraft (LPO, 

Fysik 2000, s.1).

Energi är viktigt och centralt i alla områden och framförallt i vardagen och när det 

gäller diskussioner om miljö- och resursfrågor (LPO, Fysik 2000, s.2). Förutom att ha

kunskaper om miljö, resurser och säkerhet vad gäller energi ska eleven även få 

kunskaper om energiformer och omvandlingar (LPO, Fysik 2000, s.3). Energiflöde 

och energilagring samt energikvalitet med miljöpåverkan är viktigt. Även energi 
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historiskt och energiförsörjning och användning i framtiden tas upp (LGR 11, 

Centralt innehåll, Fysik). För att kunna uppnå denna diskussion och argumenterande i

frågor som rör naturvetenskap måste man ju dock ha en grund att stå på och skaffa sig

ett kritiskt förhållningssätt i många ämnen. Detta tar även Svein Sjøbergs (2005 s175) 

upp, även fast det i det fallet handlar om biologi, när han pekar på behovet av att 

befolkningen kan ta del av debatt och argumentation. (Sjøberg, 2005, s 175). Även 

Strömdahl har liknande tankar om varför det är av vikt att förutom medborgar- och 

utbildningsfrågorna få svensk arbetskraft som sysslar med naturvetenskap och teknik 

och därmed behålla vår framgång som nation (Strömdahl 2002, s.8).

2 Syfte

Syftet med undersökningen är att få fram de uppfattningar elever i grundskolans 

senare år har om energi. Studien ska visa på elevers inställning till energiproblem och

försörjning och belysa de begrepp elever har om energi inom ramen för skolämnet 

fysik. Eftersom grundskolans läroplan har ämnesområden inom fysik om behandlar 

energi ska undersökningen visa på vilken begreppsbild elever har i visa 

frågeställningar runt energi.

Problemformuleringen har sin grund i Läroplanen och hur elever ser på energi och 

energibegrepp. Vilket intresse och vilka kunskaper har eleverna? Finns det 

missuppfattningar som är genomgående, som behövs arbetas mer med i skolan? Är 

kunskapen om naturvetenskap och energi något som bara finns inom fysiksalens 

väggar? 

Undersökningen har utgått från att belysa följande:
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 Hur är elevernas uppfattning om hur viktigt energi är?

 Vilka uppfattningar har elever om centrala energifenomen?

 Vilka uppfattningar har eleverna om läromedel och deras innehåll om energi?

3  Fysikämnet, litteratur och tidigare forskning om undervisning

Här kommer jag ta upp det som som framkommit i tidigare forskning.

 

3.1 Naturvetenskap och forskning kring fysiken skolan

3.1.1 Ämnet

Varför ska vi då ha fysik? Detta diskuterar Andersson och relaterar till kursplanen och

det som  står under 'Ämnets syfte och roll i utbildningen'. Han ser det som 

utvecklande och tänka i fler steg. Om fysiken ska bidra till elevernas tankar och 

helhetssyn i miljöfrågor så kan dessa kunskapsmål få extra fokus på bekostnad av 

andra. På så sätt blir vissa sammanhang utvalda att visa begreppen. I skolans fysik 

kommer det spela roll vad som tas upp och i vilken omfattning. Är miljöfrågor satta i 

centrum så är det klart att begreppsbildning runt energins bevarande är viktigare än 

vissa andra begrepp och insikter. (Andersson, 2000, s.6). 

Skolan har till uppgift att belysa och befästa kunskaper om energi men ibland kan 

uppfattningar som inte är vetenskapliga finnas. Naturvetenskaplig undervisning 

består av att förutse, undersöka, koppla samman och förklara. Vardagens 

föreställningar har ofta olika tankemönster och teorier  vid sidan av skolan och 

naturvetenskapen. I Nordlab betonar man att de övningar som genomförs självklart 

kopplas till observationer, förutsägelser och förklaringar med utgångspunkt från vad 
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personer har för begreppsbildning och kunskap. Där tänker naturvetare och elever på 

samma sätt. Skillnaden är vilka begrepp och teorier som de använder om 

naturvetenskapliga fenomen. ( (Andersson, 2003b,  s.5)

Fysikämnet i skolan ger dock svårigheter för eleverna att koppla samman miljö och 

hållbar utveckling (Engström 2008). Enligt tidigare naturvetenskaplig didaktisk 

forskning har det ofta framkommit att det är svårt att överföra ämneskunskaper till 

andra sammanhang och kunna diskutera problem i samhället med naturvetenskapliga 

argument (Areskoug 2006, Andersson 2001).

Ofta ”hoppar” elevernas förklaringsmodeller mellan rent fysikaliska begrepp och 

miljöbegrepp utan att se dem tillsammans och har svårt att kunna se kontexten i de 

två perspektiven (Engström, 2008 s.251). Enligt tidigare studier och forskning så är 

energi ett område som ofta präglas av vardagsuppfattningar och ovetenskapliga 

beskrivningar, mycket på grund av att det återfinns inom människors vardag och 

samhället runt oss (Solomon, 1992, Engström, 2008). Här har skolan en viktig roll. 

En mycket stor påverkan på hur undervisningen sker, både vad gäller innehåll och 

utförande, beror på den undervisande läraren och dess uppfattning av vad 

undervisningen ska betona i ämnet (Bursjöö, 2014). Enligt Bursjöö är det skillnad på 

hur undervisningen läggs upp med tyngdpunkter på olika delar (faktabaserad, 

normativ eller pluralistisk) dock är inte ensidigt på någon del. Intressant att fundera 

på är också den uppdelning som Roberts gör av undervisningen.  Roberts (2007) har 

delat upp synsätten i två visioner, Vision I Och II. Vision I där man ser 

naturvetenskapen strikt inifrån vetenskapen i sig och Vision II där man utgår från 

situationer där vetenskapen tillämpas för eleverna.

3.1.2 Naturvetenskap och vardagsföreställningar utanför skolan

Det är inte alltid skolans uppfattning som uppfattas som korrekt för samhället i 

övrigt. 
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Här påpekar Björn Andersson bl a att eleverna har en tendens att ofta blanda ihop 

vardagens och vetenskapens värld när de är i skolan och har undervisning. För en 

lärare är det viktigt att kunna ha insikt och förstå hur eleverna tänker kring 

naturvetenskapen, vilka föreställningar som finns. Det är viktigt och intressant att 

kunna se vad eleverna utgår ifrån och det finns även annat som påverkar, som intresse

och motivation. (Andersson 2010, s.4). Här visar Andersson på något viktigt, att 

förstå den begreppsbild och de vardagsföreställningar som finns. Det är viktigt för att 

kunna bilda sig en uppfattning om, och kunna förbättra, elevens tankar runt 

vetenskapliga frågor och begrepp. Även Sjøberg har tankar om att dessa 

vardagsföreställningar finns och ibland får råda över det naturvetenskapliga sättet att 

se på begrepp och företeelser i naturen. Att förändra dessa mönster med kort 

undervisning anser Sjøberg vara svårt och att eleverna skaffar sig två 

förklaringsmodeller som inte kolliderar. En för skolans områden, och en för världen 

utanför (Sjøberg 2005, s.302). Anderssons erfarenheter ser det som produktivt dock 

om man kan få till ett möte mellan de två. Elevens förutsättningar med 

vardagsföreställningar och problem med förståelsen ställd tillsammans med 

naturvetenskapens innehåll och områden (Andersson, 2010, s.5). Det är viktigt att se 

båda sidor för att kunna bedriva en god undervisning. 

3.2 Undervisning

3.2.1 Energibegrepp och behandling av energi i skolan

Alla elever är individer och har olika goda förutsättningar att lyckas i livet, där skolan

ska vara kompensatorisk. När eleven avslutar sin tid i grundskolan ska 

naturvetenskapen vara en del av elevens kunskapsbank. De kunskaper de byggt upp 

kring energi kan se olika ut men grundläggande kunskaper om energibegreppet bör 

finnas där. Läroplanen ligger som grund för det elever ska ha  kunskaper om och 

energi är ett återkommande område enligt de skrifter som finns i LGR11/LPO. 
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Problemet med energi som kunskapsområde är att definiera vad som menas med 

energi, så det inte präglas av för mycket godtycklighet (Gyberg 2003). Som Bursjöö 

(2014) påpekar har lärarens inställning stor påverkan på vad eleverna får del av och 

tar till sig. Gyberg beskriver även att fysikundervisningen är mycket i vetenskapliga 

diskursen med fakta och teorier om till exempel energiprincipen och något som 

kommer från lärare och läromedel och inte något som eleverna själva har 

diskussioner om.

I samhället debatteras energi och man kan se att energibegreppet används på ett 

mindre strikt sätt. Här förekommer det att energi förbrukas vilket står i motsats till 

skolans undervisning där energi bevaras. Nog för att förbrukningen är till för att ge ett

svar som kan förstås av alla men ett mer naturvetenskapligt användande är att den 

inte förbrukas utan omvandlas mellan olika former. Detta visar Nordlab på. 

(Andersson, 2003c, s.17 ). Även Strömdahl (2002, s50-52) tar upp denna diskurs vad 

gäller naturvetenskapliga tänkandet kontra samhällsliga vardagsföreställningar och 

hur man behöver bli insatt i naturvetenskapens termer och regler för att se dess 

synsätt i en fråga. Johansson (1997) är inne helt på samma spår där energibegreppet 

brukas och missbrukas flitigt i samhället och samhällsdebatten. Vad energi är verkar 

diffust och det kan både produceras och förbrukas, till skillnad från vetenskapens 

modell. Han kan se föreställningar om att elen tillverkas i några avlägsna kraftverk 

och flyter runt i kablarna, gör något arbete för att sedan förbrukas och ta slut. 

(Johansson, 1997). Samma språkliga och vardagsliga begreppsförvirring, där samma 

begrepp används i skolans vetenskapliga termer och hemmets mer vardagliga 

föreställning, tar även Wickman och Persson upp (Wickman 2008 s.124-128). Här 

kan man också fundera på om det i grundskolan är ett måste att hålla ett strikt 

förhållningssätt utan istället ha en pragmatisk inställning (Vision II). Det finns fler 

exempel där vi i grundskolan använder en förenklad och mer lättförstådd bild av 

vetenskapen, t.ex. med Bohr-modellen i kemi, för att visa funktioner av vetenskapliga

begrepp som annars skulle försvåra inlärningen av hur naturen fungerar. Ett stringent 

sätt att se på energi kan kanske vara något man får ge vika på ibland för att nå dit man
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vill. Återigen belysa Roberts (2007) och hans Vision I och II. Det kan vara positivt att

införa begrepp som kanske är lättare att ta till sig än fysikens svårförstådda 

energibegrepp för att få eleverna med sig i frågor som behandlas. Energikälla, 

energimottagare och energiöverföring kanske är enklare. 

Det är viktigt att tänka på vilken gestaltning eller gestaltningar av energi som erbjuds 

i skolan beroende på sammanhang (Gyberg 2003 s.15, 40). Anpassning efter 

elevernas åldrar och vad man vill uppnå med undervisningen, dess praktiska 

konsekvens, har stor betydelse. Här bör man nog tänka pragmatiskt med konkreta 

konsekvenser och situationer. Vad vill man uppnå och vilken användning av 

begreppen som passar situationen. I undervisningen kan det ibland vara en fördel att 

gå från stringent vetenskaplig tolkning om energi och istället se på tillämpbarheten i 

stort. Roberts (2007) Vision II helt enkelt. Den verksamhet man har kan i många fall 

vara stärkt av att gå från strikt behandling när man vill fokusera på energiproblem 

(eller varför inte förenklade elektronbanor i Bohr-modellen). När det gäller tyckande 

och värderingar i skolan (ställningstagande och val) så kan alternativa sätt att uttrycka

kunskap ha en potential, vid sidan av den strikt naturvetenskapliga. Naturvetenskap 

ska ge sitt perspektiv och syn men även sättas i relation till andra förklaringsmodeller

av naturen (Gyberg 2003). I ämnet fysik ska energi inte bara tas upp som fysikaliskt 

fenomen utan även en bredare tolkning av ett fenomen som människor upplever i 

vardagen är något som Gyberg tar upp. Här tycker jag att funktionellt fokus och vad 

är det man vill komma fram till får gälla. Det kan vara av vikt att frångå den strikta 

hållningen ibland för att nå ut till eleverna kring vissa frågor. Vardagen och 

vardagslivet har betydelse och eleverna ska se en vetenskaplig grund. Begrepp, 

metoder och principer inom NO-ämnet kopplas till vardagliga saker som eleverna ser 

utanför fysikens värld och göra dem mindre abstrakta. Det viktiga anser jag  är att det

baseras på vetenskapliga principer, även fast innehållet ibland kan tas ner något steg 

till en vardaglig nivå. 
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Hur det ska undervisas om energi i skolan verkar det finnas olika tankar om. En 

speciell syn tar Andersson upp i Nordlab;

Det framförs olika meningar om hur man bör undervisa om energi. En extrem 

ståndpunkt är att helt eliminera energi från den elementära undervisningen (dvs. allt 

utom NV-programmet), och introducera och bygga upp en förståelse matematiskt och 

på basis av begreppet arbete (Andersson, 2003c, s.17 ). 

Detta ser jag som en svårforcerad väg på grundskolan där undervisningen behöver 

flera  utgångspunkter för att både skapa intresse och förankring i vardagen. Fler 

matematiska modeller gör knappast det enklare att skapa ett naturligt intresse och 

nyfikenhet. Ekstig behandlar detta som ett problem för att fånga elevernas intresse för

naturvetenskap (Ekstig 2002, s.17). Här har även Strömdahl tankar i samma linje när 

han skriver om problemen i NO för både grundskola och gymnasium. Han ser att 

eleverna uppfattar naturvetenskaplig undervisning som placerat långt från 

verkligheten, använder abstrakta modeller och  ”trista och tråkiga formler” 

(Strömdahl 2002 s.139-140). Jag tror inte ståndpunkten Andersson nämner är ett 

framgångsrikt koncept att undervisa om energi. Genom ett ensidigt matematiskt 

förhållningssätt blir det snarare att intresset svalnar för många elever i grundskolan.

3.2.2 Vikten av energiproblem

Hur ser elever i grundskolan på energiproblem och framtiden? De problem som 

världen står inför vad gäller dess enorma behov av energi borde vara av intresse för 

de flesta. Funderingar kring miljöaspekter blir en naturlig del av frågan. Är det 

skillnader mellan könen? Om vi väver in miljöaspekt så finns det skillnader när det 

gäller vuxna. Mätningar gjorda av naturvårdsverket visar att kvinnor jämfört med 

män i större andel svarar positivt på frågor där det gäller engagemang vad gäller 
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klimatfrågan. (Naturvårdsverket 2008). Björn Andersson vid Göteborgs universitet 

har även han funnit att flickor ofta lägger större vikt vid dessa frågor (Andersson, 

1999, Andersson 2005). Elever idag har en uppsjö val och alternativ i livet. När de 

gör val så baseras de på intressen, värderingar och motivation där de kan förverkliga 

sig själva och det de värdesätter (Sjøberg, 2004, s 356). Detta påverkar säkert vilken 

vikt de lägger vid problem som t ex energi i denna studie.

3.2.3 Energins oförstörbarhet

En grundsats i fysiken är energiprincipen eller termodynamikens första huvudsats 

som fastställer att energi inte kan bildas eller förintas. Ett öppet system skulle kunna 

utverka arbete/energiutbyte men ett öppet system tillsammans med omgivningen 

utgör i sig ett slutet system där arbete/energin varken ökar eller minskar.  Att elever 

förstår innebörden och inlärningen av huvudsatsen är svår. Även om eleverna har haft

det som kursinnehåll tidigare (Haffield, Wieman 2010). Den välkände fysikern Enrico

Fermi har en formulering: The first law of thermodynamics is essentially the 

statement of the principle of the conservation of energy for thermodynamical 

systems. As such, it may be expressed by stating that the variation in energy of a 

system during any transformation is equal to the amount of energy that the system 

receives from it's environment. In order to give a precise meaning to this statement, it 

is necessary to define the phrases ”energy of the system”  and ”energy that the system

receives from it's environment during transformation.” In purely mechanical 

conservative systems, the energy is equal to the sum of the potential and the kinetic 

energies, and hence is a function of the dynamical state of the system; because to 

know the dynamical state of the system is equivalent to knowing the positions and 

velocities of all the mass-points contained in the system. If no external forces are 

acting on the system, the energy remains constant (Fermi, 1956). En för komplicerad 

utläggning för grundskolan men den konstanta energin är viktig. Energiprincipen som
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den ibland kallas är grundläggande och skall förhoppningsvis finnas i undervisningen

och elevernas kunskaper. Det visar sig att elever och studenter har svårt med 

inlärning av termodynamikens huvudsats och dess delar. Framförallt i matematiska 

ekvationer kan man se i Hadfield och Wiemans studie. Att kunna se fysikaliska 

begrepp som värme, arbete är svårt att lära sig i förhållande till energins bevarande 

även fast det har varit inslag i undervisningen tidigare. Eleverna kan behöva mer 

instruktioner hur man ska tolka grundläggande begrepp och ekvationer i undervisning

kring termodynamik (Hadfield, Wieman 2010). Här kan man dra paralleller med både

Nordlabs förespråk av att lära ut en renare matematiskt förståelse av energi mot 

Strömdahls (2002) och Ekstigs (2002) farhågor om att det blir svalnat intresse för 

naturvetenskapen i undervisningen.

3.2.4 Energiflöde

Energi kan ha ett flöde från olika platser och energiformer. Det är viktigt att ha insikt 

i. Går man in på termodynamikens andra lag om flöde och entropi blir för långsökt 

för grundskolan. Ett tänkande om energiflöde är viktigt och finns mycket av i Björn 

Anderssons Nordlab (2003c). Problem med t ex perpetuum mobile, s.k. 

evighetsmaskin finns här och tankar om begreppet energikvalité. 

3.2.5 Energiomvandling, produktion-konsumtion

En het potatis är alltid samhällets produktion-konsumtion av energi. I samhället 

pratas det i dessa termer, men i naturvetenskapen om att energin bevaras och bara 

omvandlas och transformeras.  Mänsklighetens energibehov fylls från en uppsjö av 

olika håll med olika omvandlingscykler till den form vi behöver. Johansson pekar på 
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att begreppet energikällor används lite slarvigt om omvandlingsmetoderna och ibland 

även energiformen man utgår från (Johansson 1997). 

Precis som energibegreppet i stort finns problem här, precis som Andersson nämner i 

Nordlab (2003c) ovan. Här gäller det att ha flöden och energiprincipen i medvetandet 

när man använder och hör ord som energiproduktion och konsumtion, framförallt 

med s.k. energikällor. Missförstånd att ställa energiomvandlingsmetoderna 

('energikällorna') lika som själva energin kan förekomma. Ofta används begrepp 

ovetenskapligt och det kan säkert bidra till missförstånden kring området.  Ett 

exempel är vattnets kretslopp som Andersson påpekar kan vara svår att förstå för 

elever ur ett energiperspektiv. Undervisningen betonar oftast materiens kretslopp, inte

energin. Tänkande i energitermer blir svårt för eleverna men Andersson har en tanke 

om att det är enklare att följa energi bakåt i en energikälla, från t ex. vattenkraftverk. 

Tanken om förnybar energiomvandling kommer in när man kan inse länken 

'solstrålningvattencykel'. (Andersson, 2003c, s.17 ). 

3.2.6 Massmedia

Energikällor som t ex vattenkraft och kärnkraft är ofta debatterade i media och frågan

är om det påverkar elevernas tankar om energiproduktion och den energi vi använder 

därifrån. Sverige har under lång tid haft energi och energiförsörjning som del inte 

bara i den politiska debatten utan också  i en stark miljöaspekt. Precis som ovan vad 

gäller flöde och omvandling är det ofta ord som ”energiproduktion” och ”förnybar 

energi” som används och som kan misstolkas av elever. Även forskare och doktorer 

använder terminologi som kanske borde tänkas om, som t ex en artikel i DN ”Piska 

bättre än morot när hushållen ska spara energi”. Svenska hushåll använder för 

mycket och för smutsig energi. Regeringen har därför bestämt att vi måste dra ned på

förbrukningen och övergå till renare energi.” (Sven-Olof Fridolfsson, Thomas P 

Tangerås DN 2009-07-14).  Det kan tolkas som energin i sig är olika ren från olika 
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energikällor, inte omständigheterna kring energiomvandlingen. Energi är såklart inte 

smutsig, det är energiomvandlingsmetoderna som kan vara smutsiga. Mediala grodor 

eller missbruk av olika begrepp som används i samhället och pressen kan kanske 

cementera en felaktig vardagsföreställning hos elever. Exemplen kan ses i media 

varje vecka där man kan tolka begrepp och företeelser fel, i alla fall som ung elev 

med begränsad kunskap inom området. Ett problem som Gyberg pekar på är att 

eventuellt branchmaterial som visas för eleverna ibland kan ses som ”neutralt”. Man 

kan tycka att materialet trots allt passerat genom lärarens filter och då inte behöver 

ifrågasättas och diskuteras lika starkt som annat massmedialt innehåll (Gyberg 2003).

I samma framställning tar Gyberg fram problem med selektivitet och vad som 

framhålls i dessa branchskrifter.

3.2.7 Läromedel

Undersökningar om läromedel skulle kunna göras hur stora som helst och är inte 

inom ramen för denna studie. En fråga om energi har tagits upp och elevernas 

inställning om läromedel har hjälpt dem är intressant. Relaterat till vilket år eleven 

går och därmed med olika böcker kan vara av  intresse. I Anderssons Nordlab (2003c)

har det flikats in att energi förekommit sporadiskt i läromedel vilket kanske påverkat 

resultatet och Anderssons höga frekvens av obesvarat underlag.
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4 Metod

4.1 Val av metod

Studien baserar sig på en skriftlig enkätundersökning med frågor (bilaga I).

4.2 Urval

Elever i grundskolans år 8 och 9 deltog i undersökningen. Det var 55 elever i tre olika

klasser.

4.3 Genomförande

Kylén pekar på att en begriplig enkät blir ifylld. 10-15 minuter var tanken att 

enkätfrågorna skulle kunna avklaras på. De genomfördes under ordinarie skoltid på 

NO-lektioner där eleverna fick sitta och svara på frågorna innan den vanliga 

lektionen tog vid. Det är viktigt att få ett så bra underlag som möjligt vid enkäten och 

att tidsrymden att fylla i enkäten inte är för lång, då tappas fokus och resultatet blir 

lidande. Enligt Kylén kan en person lägga ner högst en halvtimme på en enkät (Kylén

2004, s.53). Enkätfrågorna fylldes i under tystnad i en skolsal och lämnades sedan in 

anonymt till gruppens lärare. Kylén trycker här på att det är bäst att pappersenkäter 

lämnas in innan man lämnar salen för att få bra frekvens och slippa fördröjningar 

(Kylen 2004, s.53-54).

Frågorna baserades på problemformuleringen som gjorts och utformades som 

problem eller påståenden. Texten får inte vara för lång för de som har lässvårigheter. 

Svarsalternativ finns som belyser en uppfattning. Enkäten tillverkades så den passade
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på ett A4-arks fram- och baksida. Enkäten blir enkel att hantera för både elever och 

undersökare. Den ger intryck av att inte vara för lång och påfrestande för elever med 

sviktande tålmodighet. Enkäten kan ses i sitt utförande under Bilaga 1. Kylén anser 

också att antalet sidor är av stor vikt vid enkäter (Kylén 2004, s.56).

Undersökningen måste ha ett syfte, mål och inte vara av annat syfte än att få svar på 

det den avser eller vara av ett självändamål (Trost 2007 s.15). Bäst lämpad för denna 

undersökning ansågs enkätunderlag där problembaserade frågor skulle ge eleverna 

fokus och hålla svarsfrekvensen hög. Det är bra för att få ett större underlag och inte 

ta oöverskådlig tid att intervjua alla elever var för sig. Man kan då även se till att alla 

får samma frågor och kan ha meningsfull statistik (Kylén 2004, s.9-10). Långa och 

högtflygande frågor har en tendens att inte bli besvarade. Underliggande 

kunskapsbrist kan vara en bidragande orsak till låg svarsfrekvens som Nordlab-

materialet visar på i en studie: Då den nu redovisade uppgiften gavs förekom 

beskrivningar av energiflödet på jorden i läromedel för högstadiet. Troligtvis togs 

dessa beskrivningar bara upp översiktligt, vilket i så fall torde varit en bidragande 

orsak till att relativt många (31%) ej besvarar frågan. Om eleven bara flyktigt eller 

inte alls har mött idén om energiflödet på jorden är uppgiften att betrakta som svår. 

(Projektet NORDLAB-SE, 2003 Energiflödet genom natur och samhälle s.17 )

Jag tror även att själva frågorna måste gå att besvara relativt snabbt och vara raka så 

eleven inte tappar fokus och avböjer att svara. 31% som inte svarar skulle vara 

förödande för undersökningen och min studie baserades på att få en hög 

svarsfrekvens bland enkätfrågorna. Enkätundersökningen påverkar hela studien om 

många inte besvarar frågorna. En enkätundersökning ger svar på hur ett större 

underlag har svarat. Man kan se tendenser hur en elevgrupp tänker och vilka 

uppfattningar som verkar starkt eller svagt representerade i frågorna. 

Enkätfrågorna utgår från problem eller påståenden som eleven ska sätta sig in i och 

fundera omkring. Eleven kan markera vilket eller vilka svarsalternativ han eller hon 
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anser relevant och riktig. För att svaren inte ska bli för omfattande, och därmed 

utsättas för problemet med låg svarsfrekvens, sätter eleven en markering, ett kryss. 

Här kan man debattera om man ska ha öppna kryssboxar eller siffermarkerade 

valalternativ. Kylén (2004, s.92) anser att boxar att kryssa i är fördelaktigt och så är 

även enkäten utformad i denna undersökning. För att få en öppnare fråga och svar 

kan eleven sätta fler markeringar i samma fråga, en flervalsfråga. Antalet markeringar

på de olika svarsalternativen kan då sammanställas och man får en bild av vilka 

uppfattningar som kan finnas. Det stora dilemmat, som även Trost påpekar är att ha 

för onyanserade svar kontra att ha för öppna svar. Vid öppna svar förloras 

svarsfrekvens istället (Trost 2007, s.78). För att se vilka kunskaper och uppfattningar 

eleven har i ett visst begrepp är frågan ofta ett problem eller påstående med konkret 

vardagsexempel. Anknytning till vardag är av vikt i frågornas konstruktion för att gå i

linje med t ex läroplan. Studierna i fysik kan ta sin utgångspunkt i vardagen. (LPO, 

Fysik 2000, s.2)

Där det är en värderande och attitydsfråga har enkäten undvikit att ha ett mittvärde 

eftersom det annars kan finnas tendens att svarande personer samlas runt detta utan 

att fundera så långt. Det finns två sätt att ställa attitydsfrågor. Det ena sättet är genom 

påståenden att ta ställning till eller använda sig av jakande/nekande frågor. Risken 

med jakande/nekande frågor är att den som svarar lätt kan tröttna om det är många 

frågor (Trost, 2007, s.71-73). Det finns en öppen fråga i enkäten, två om man räknar 

med frågan om enkäten i sig. Öppna frågor är svåra att behandla men en öppen fråga i

enkäten är nog att rekommendera (Trost 2007 s.76). 

4.4 Analys

Alla enkäter sammanställdes, fick ett ID-nummer och frågorna noterades samt de 

svarsalternativ som tillhörde en viss fråga. Fråga 10 (elektricitet) avskrevs ordagrant 

det som eleven handskrivit, med egna ord och stavningsförmåga, till 
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sammanställningen. En matris med alla frågor, svarsalternativ och svar har 

sammanställts (Bilaga 2). Få enkäter hade avvikande och inadekvata svar. De flesta 

verkar ha tagit enkäten på allvar. En frågas svarsalternativ har räknats samman och 

presenteras på två sätt, en fördelning över svarsalternativen samt den andel av elever 

som lämnat just ett visst svarsalternativ. Samma elev kan ha använt flerval och ibland

kan det vara en fördel att sätta samman svar som har en intressant faktor gemensamt, 

t ex energins oförstörbarhet. Elevernas svarsfrekvens på just ett visst svar i en fråga 

kan vara intressant. En procentfördelning av vilka som ansåg just detta svar som 

korrekt togs därför fram.

4.5 Validitet  och reliabilitet

Vid insamlandet av data har validitet och reliabilitet viktiga innebörder. Validitet kan 

sammanfattas som ett verktyg att få fram det man letar efter i en studie. Visar 

undersökningen det man är ute efter? Det sätter kvaliteten och datans värde, dess 

giltighet, hur relevant och användbart insamlat data är för den undersökning man 

genomför. Reliabilitet är tillförlitlighet, säkerhet, stabilitet och frihet från 

slumpinflytande för insamlat data.  (Kylén 2004, s.140-142, Trost 2007 s.65).

För att få en tillförlitlig studie med enkätunderlag är det viktigt att svarsfrekvensen är 

hög, eftersom man inte kan ändra frågeställningarna efter hand.

4.6 Metoddiskussion

Enkäten måste vara korrekt ifylld så elevens uppfattningar framgår. Om den som fyllt

i enkäten inte varit seriös kan analys och resultat bli felaktigt. Överhörning, eventuellt

samarbete och samförstånd mellan elever när de svarade på frågorna hölls på en strikt
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nivå. Det ska inte ha förekommit då lärare höll uppsikt hela tiden. Det kan eventuellt 

vara en felkälla men minimal i så fall. Eventuella frågor från eleverna gavs av lärare.

4.7 Svarsfrekvenser

Alla enkäter som fylldes i av klasserna har en mycket hög svarsfrekvens. Endast ett 

litet fåtal har irrelevanta eller konstiga svar för undersökningen. En enkät hade 

avvikande svar i vilket år eleven befanns sig, och hade svarat alla tre (7, 8 och 9). 

Samma elev hade även svarat dubbelt på vilket kön eleven tillhörde. I övrigt var den 

enkäten ifylld på normalt sett. Några elever har markerat både ”Viktigt” och 

”Funderar sällan” för frågan om energiproblem. Enkäten har med flit undvikit att ha 

ett mittenvärde på frågan och deras svar kan säkert vara ett sätt att kringgå detta, och 

svara med båda alternativen. En annan elev hade svarat alla fyra alternativen på fråga 

9 (Läromedel). Ingen hade lämnat in helt blankt vilket var mycket bra för att få ett 

större underlag att utgå ifrån. På någon fråga har enskilda elever avstått att svara , 

men det tillhör ovanligheterna i undersökningen.

5 Resultat

Hur såg då enkäten ut? Det finns en relation till syftet och tankar om dess validitet. 

Du kan ta del av frågorna och se svaren representerade i stapeldiagram för att kunna 

få en snabb och enkel representation av de svar eleverna lämnat.

Fråga 1 är fastställande av kön. Av de totala 55 enkäterna var 26 pojkar och 30 

flickor. Anledningen till att totalantalet inte stämmer än den elev som svarat med 

båda könen på sin enkät. Könsfördelningen har varit bra för undersökningen då 

svaren kan vara annorlunda för flickor och pojkar.
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Fråga 2 handlar om vilket år eleven går i skolan. Flest elever i år åtta har svarat på 

enkäten och få var frånvarande under undersökningstillfället. En NO-

undervisningsgrupp i år nio deltog där det fanns frånvaro. Inga sjuor deltog i 

undersökningen, dock finns en noterad. Den eleven hade markerat alla år på sin 

enkät. Totalt en år sju (1,8%), fyrtiotre år åtta (75.4%) och tretton från år nio (22,8%) 

deltog. 

Fråga 3 

Energiproblemet i världen är hur vi ska kunna 

få tillgång till energi i framtiden på ett hållbart 

sätt. Hur viktig är den frågan för dig?

Den första frågan handlade om energiproblemen i 

världen och hur elever tänker runt detta. Frågan 

finns med för att få en inblick i om de anser detta 

problem som viktigt eller om det är något som de 

sällan eller aldrig tänkt på. 

Frågan relaterar framförallt till problemformuleringens fråga - hur elevernas 

uppfattning om hur viktig energi är?

Frågan tog upp om elever funderar på och anser att energiproblemen samhället står 

inför är en viktig fråga. Tre elever anser frågan vara ”Mycket viktig”(1), tjugotre 

elever  anser frågan vara ”Viktig”(2), tjugoåtta elever ”Funderar sällan”(3) på detta 

och fyra elever anser det vara ”Oviktigt”(4). 

Framtiden och de energiproblem som världen står framför är viktigt får många elever,

men det flesta lägger inte så stor vikt vid det. Energiproblemen ingår oftast inte i 

deras intressesfär. Det kan säkert ligga i bakhuvudet hos många, men en majoritet 

ägnar inte särskilt stor tid att fundera kring ämnet. 
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Överlag kan man konstatera att de flesta som anser frågan vara av större vikt är 

flickor om man tar in fråga 1 (kön) i analysen. De som anser frågan är mindre viktig 

är oftare pojkar, men här är skillnaden är inte lika stor. Ofta finns det en inbunden 

miljöaspekt i frågans natur och där brukar kvinnor ha ett större engagemang vilket är 

genomgående för t ex Naturvårdsverkets undersökning 2008. Även Björn Andersson 

har upplevt det samma med elever (Andersson, 1999, s160-16 och Andersson, 2005, 

s.103).

Fråga 4 

På TV och Internet pratar man ofta om hur vi ska kunna försörja jorden med 

energi.

Ofta pratar man om förnyelsebar energi. Vad tror du man menar med det? Är viss 

energi förnyelsebar, medan annan energi 

försvinner?

Denna fråga handlar om energins oförstörbarhet och 

massmedias användning av energibegrepp. Den 

relaterar framförallt till undersökningens 

problemformulering om elevers uppfattningar om

centrala energifenomen. Alternativ 1: ”Ja, endast viss 

energi är förnyelsebar. Annan energi förstörs”. Alternativ 2: ”Nej, all energi är 

förnyelsebar. Den kan inte förstöras”.

Här förutsetts man svara på endast ett alternativ, och så har skett. Ingen har 

helgarderat med båda svaren.  Tjugofyra elever (43,6%) tror att endast viss energi är 

förnyelsebar medan annan energi förstörs. Trettio elever (54,5%) tror att all energi är 

förnyelsebar och kan inte förstöras. En elev (1.8%) avstod att svara på frågan.
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Frågan handlar om energi och dess förnybarhet och oförstörbarhet. Frågan är med i 

undersökningen för att se om elever har befäst kunskapen om att energin är 

oförstörbar och inte försvinner genom vår användning av den.

Huruvida all energi är förnyelsebar och oförstörbar eller om bara viss energi är 

förnyelsebar och resten försvinner är eleverna inte säkra som grupp. Många anser att 

endast viss energi är förnyelsebar och annan energi förstörs, dock är antalet elever 

som insett att all energi är förnyelsebar aningen större. Medias förnyelsebegrepp för 

energi kan ha påverkat. Det är svårt att se direkt, men om man tittar på frågorna 5, 6 

och 7 där oförstörbarhet ingår kan man inte se ett direkt samband. Hälften har på en 

eller flera frågor senare svarat emot oförstörbarhet medan andra hälften inte gjort det 

i en av de senare frågorna. Viss skillnad kan urskiljas mellan elevgrupperna. Ser man 

till andelen elever som svarat för energins bevarande på denna fråga har många av 

dessa elever en uppfattning som går i linje med vetenskapen på mycket av de andra 

frågorna. Det finns flera som svarat både för och emot energibevarandet i en 

blandning. Varför har inte alla som svarat att endast viss energi är förnyelsebar medan

annan förstörs, svarat liknande på åtminstone någon av de andra frågorna? Problemet 

ligger kanske inte i att flera av dessa elever har ett felaktigt synsätt på oförstörbarhet i

allmänhet utan kan ha påverkats av mediabruset och dess förvillande användning av 

förnyelse av energi, framförallt när det pratas om energikällor. Även några av de som 

svarat att energi inte kan förstöras har svarat motsatt på andra frågor. Det man kan dra

som slutsats är att det ligger på individnivå. Det är svårt att dra direkt slutsatser 

utifrån hela gruppen, men de som har en vetenskaplig uppfattning om energins 

oförstörbarhet har i större utsträckning den uppfattningen i de andra frågorna. De som

ser energin som förstörbar har mer vardagliga tankar runt de andra frågorna. 

Ett problem jag fått som påpekande kan vara hur man tänkt runt frågan. Frågan kan 

ha varit svår att förstå (och svara på) om man tolkar den som att 

energiomvandlingssätten (energikällorna) är förnyelsebara eller inte. Vissa 
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omvandlingsmetoder kan vi använda år efter år (t.ex. vind) medan andra processer 

kommer ta slut (t.ex. olja) vid omvandlingen. Om man tänker på detta sätt, istället för

själva energin tänker på metoden att omvandla energi, så kommer resultatet bli 

annorlunda och frågan svårare att besvara. Man svarar då ”Ja, endast viss energi är 

förnyelsebar. Annan energi förstörs” på fråga 4. Jag tror slarvigt användande av 

begreppen i elevens vardag är problemet. All energi går runt i naturen och försvinner 

inte. Energiomvandlingsmetoderna är i vissa fall ändliga. Många kan ha svårt att se 

skillnaden. Kanske kan frågans ”Nej, all energi är förnyelsebar. Den kan inte 

förstöras.” misstolkas som ”Nej, alla energiomvandlingsmetoder...” men det borde 

vara uppenbart att det handlar om energin (och inte omvandlingmetoden) i och med 

frågans hänvisning till att energi ”kan inte förstöras.” (eller ”Ja, endast viss energi är 

förnyelsebar. Annan energi förstörs”). Det kan dock finnas olika tankar och 

begreppsuppfattningar om man tolkar frågan olika. Energi och 

energiomvandlingsmetod är inte samma sak men kan lätt tolkas så.

Fråga 5 

Varför blir det kyla och inte värme i ett kylskåp när man tillför energi i form av el?

Fråga 5 är en fråga om kylskåp och är med i undersökningen av flera anledningar. 

Svarsalternativen skall belysa elevens 

uppfattningar vad gäller centrala energifenomen.

Finns  det ett ”kyla-begrepp” istället för  

värmeenergi? Insikt i energins oförstörbarhet ska

även  framkomma med hjälp av frågan.

Frågan relaterar till problemformuleringens 

punkter angående ”Är energins oförstörbarhet 

klar för elever?” och ”Finns det vardagsföreställningar och missuppfattningar kring 

energi, energiflöde och energiomvandling”. Har eleverna kunskaper om energins 
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oförstörbarhet, eller inte? Kan eleverna se  ett energiflöde, i kylskåpets fall åt motsatt 

håll? Tankar om kylbegrepp kan komma fram och om det ersatt energiflödet.

Tjugoåtta svar (45,9%, 50,9% av eleverna) finns att man tillverkar kyla hela tiden i 

kylskåpet. Sex svar (9,8%, 10,9% av eleverna) att värmen i kylskåpet förstörs, så det 

blir kallt. Nio svar (14,8%, 16,4% av eleverna) att kylan är starkare som då tar bort 

värmen, femton svar (24,6%, 27,3% av eleverna) att det hela har med 

värmeförflyttning att göra och tre svar (4,9%, 5,5% av eleverna) att värmen lagras i 

maten som då gör det kallt runt omkring. 

Endast tre enkäter hade dubbelsvar vilket gör att procentfördelningen mellan svaren 

och antal elever på ett visst svar är relativt lika. En elev svarar att kylskåpet tillverkar 

kyla tillsammans med att energin lagras i maten så det blir kallt runt omkring. Den 

andra eleven har svar att kylskåpet tillverkar kyla hela tiden och genom att förstöra 

värmen blir det kallt. Den tredje enkäten kombinerade tillverkning av kyla med 

förflyttning av värme.

Ett helt energibegrepp och att inse kyla som avsaknad av värmeenergi, inte något eget

fenomen, har elever svårt för. De flesta anser att man tillverkar en kyla i ett kylskåp, 

inte att man bara flyttat värmen och att det är värmen som är det väsentliga. Detta 

skulle kunna jämföras med mörker, som säkert många ser som egen företeelse, inte 

bara som avsaknad av ljus. Andersson har en bra strof: 

I vardagslivet talar vi om kyla och att kyla kan överföras från ett kallt till ett varmt 

föremål. Men kyla är ett vardagsbegrepp. I naturvetenskapliga sammanhang 

resonerar man bara om värme när det gäller temperaturutjämning (Andersson, 

2003d, s.7).

I enkätundersökningen är nästan hälften av svaren att man tillverkar kyla i kylskåpet 

medan en fjärdedel  av svaren anser att man bara flyttar på värmen. Förflyttningen av 

värmeenergin borde bli uppenbar om eleven känner på baksidan av kylskåp. 14,8% 
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av svaren, 16,4% av eleverna, anser att kyla och värme kämpar om vilket som är 

starkare, varvid kylan vinner och tar överhanden i ett kylskåp. Även där kan man se 

ett tydligt stråk av kylexistens istället för att vara avsaknad av värme. Tillsammans 

med svar A är det en majoritet (60,7%) av svaren att kyla är något eget fenomen som 

existerar vid sidan av värmeenergin. En tiondel av svaren är satta på tron att ett 

kylskåp förstör värmen så det blir kallt. Energins oförstörbarhet har inte fastnat hos 

dessa elever men endast en person har använt flerval, så kyla som egen existens 

verkar inte finnas hos dessa. Cirka en av tjugo har inte förstått funktionen för ett 

kylskåp och tror att energin som tillförs lagras i maten så det blir kallt runt omkring. 

Det vore att motverka kylskåpets idé med nerkyld mat. Jag tror att problemet även 

här ligger i att eleverna har ett begrepp om kyla som något eget, kanske till och med 

materiellt, som befinner sig inne i kylskåpet. Eleverna ser inte kyla som avsaknaden 

av värmeenergi.

Begreppsförvirringen finns säkert hos vuxna också och bland experter i samhället. 

Svensk fjärrvärmes informationsbroschyr, Fjärrkyla – Helt enkelt! är ett exempel där 

samhället gör begreppen svårbegripliga genom tveksam användning av kylbegrepp. 

Eons hemsida www.eon.se är ytterligare ett exempel på fjärrkyla där man lätt kan 

bilda sig konstiga kylbegrepp. Det kan kanske inte kallas massmedia utan mer 

branchmaterial. Vi får tänka på att flera aktörer i samhället säkert påverkar elevernas 

uppfattningar runt kyla, för att återgå till problemformuleringens andra fråga.

Fråga 6 

Varför finns det olika inställningar på 

spisplattorna? 

Vad är skillnaden med att ha den på medel 

(3:an) och på högsta (6:an) när man t.ex. kokar 

te-vatten?
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Frågan handlar om ytterligare en vardagsapparat, spisen. Frågan ska få eleven att 

fundera hur spisen fungerar och varför det finns olika inställningar på den. Utifrån 

svaren ska det framkomma om eleverna tror att energi kan nyskapas och förstöras, det

vill säga om förståelse för energins oförstörbarhet, energiprincipen, finns. Finns det 

ett ”kylbegrepp” tillsammans med energi-värmebegrepp? Det kanske helt saknas ett 

begrepp om värmeenergi och hur tänker man runt kokpunkt? Energiflöde och 

omvandling är även intressanta delar. Problemformuleringens frågor  om energins 

bevarande är centralt för frågan. Finns det vardagsföreställningar och 

missuppfattningar kring energi, energiflöde och energiomvandling? Frågan ska svara 

på om eleverna har tankar som stämmer eller inte stämmer med vetenskapen. Finns 

det vardagsföreställningar kring detta? Här ska det framgå om eleverna har 

uppfattningen att det nybildas energi, förstörs energi eller om de kan se ett flöde av 

energi som påverkar kokande av vatten. Frågan visar också om eleven saknar 

energitänkande. Eleven kanske bara ser en inställningsratt på spisen utan att tänka 

vad den egentligen innebär med dess relation till energiflöde, dvs 

problemformuleringens andra fråga.

Resultatet visar på flertalet flervalsalternativ markerade i olika kombinationer.

Nitton svar (26,0%, 34,5% av eleverna) finns för alternativet att vid kokplattans 

högre inställning når vatten högre temperatur när det kokar. Trettiotre svar (45,2%, 

60% av eleverna) på att spisens högsta läge tillför mer energi varje sekund som då 

ökar temperaturen fortare. Sju svar (9,6%, 12,7% av eleverna) fanns för 

uppfattningen att spisen förstörde kyla fortare på högsta läget, varvid det då blir 

varmare. Att spisen tillverkar ny energi svarades sex gånger (8,2%, 10,9% av 

eleverna). Ett svar (1,4%, 1,8% av eleverna) fanns för att inställningen på spisen hade

med antalet minuter att koka vatten att göra. Sju svar (9,6%, 12,7% av eleverna) 

fanns för alternativet att vattnet på spisens högsta inställning når kokpunkten 100ºC 

men på medelinställningen når vattnet bara 50ºC. Flera elever har svarat med 
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flervalsförklaringar vilket gör att fördelningen över svaren inte är samma som 

fördelningen inom ett visst svar.

Värmeenergi och höjning av temperatur samt kokpunkt verkar vara något som är 

lättare att förstå där nästan hälften av svaren (45,2%) har en uppfattning i linje med 

fysiken. Många av svaren (26%) har uppfattningen att en högre inställning på spisen 

gör att vatten kokar vid högre temperatur. De har inte insett att vatten kokar vid 

samma temperatur oberoende av inställning, bara att det kokar upp snabbare vid en 

högre inställning. Det är vackert så om eleverna förstår att kokande vatten inte får 

högre temperatur om man går från trean till sexan på plattan (Andersson, 1989, 

s.58). I min undersökning ansåg 34,5% av eleverna att vattnet kokar vid olika 

temperaturer beroende på om den står på trean eller sexan. Anledningen till detta 

missförstånd om kokpunkt ligger i att eleven ser relation mellan spisinställningen och

temperatur, inte spisinställning och tillförd energi. Liknande funderingar finns i 

Nordlab-materialet som Andersson genomfört (Andersson, 2003d).

En tiondel av svaren är att spisinställningen endast ger 100ºC vid högsta 

inställningen, varvid lägre inställning når vattnet bara 50ºC. Även här relateras 

spisinställningen direkt till temperatur, och inte energitillförsel. Begreppet 

värmeenergi är inte befäst hos dessa elever (nästan 13% av eleverna anser detta). En 

stor del av dessa elever har också ett ovetenskapligt svar på frågan om kylskåpet 

innan, vilken faller sig naturligt om energibegrepp saknas. En tiondel av svaren finns 

på alternativet att spisen förstör kyla och har kombinerat detta med svar B 

(naturvetenskapliga svaret med energitillförsel). Varför nästan alla som svarat att 

kylan förstörs fortare på högre spisinställning samtidigt som det tillförs mer energi 

går väl i linje med kylskåpets problem – elever ser kyla som ett eget vardagsbegrepp 

som existerar för sig självt vid sidan av värmeenergin. Ett slags motsatsförhållande 

där den starkaste vinner? 8,2% av kryssade svar fanns på alternativet att en spis 

tillverkar ny energi och har då inte förstått innehållet i vad som kallas 

energiprincipen, eller termodynamikens första huvudsats. Kombination med 
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kylskåpsfrågans A-alternativ går ofta ihop med detta, och man kan se att värme/kyla 

anses kunna tillverkas från intet i maskiner. En elev har svarat att spisens inställning 

är direkt relaterat till den tid som det tar för vattnet att koka upp. Här saknas helt 

begrepp om värme och/eller energiflöde. Det skulle motverka spisens funktion om 

det tog längre tid (sex minuter istället för tre minuter) att koka vattnet på högsta läget.

Elevunderlaget i stort har inte haft en sådan felaktig inställning, vilket ses som 

positivt ur en naturvetenskaplig synvinkel. Det mest populära alternativet (45,2%) var

det som stämmer bäst med skolämnets uppfattning och två tredjedelar av eleverna har

markerat detta alternativ. Några elever har satt det i kombination med något annat, t 

ex alternativ A. Flertalet har svarat i linje med det vetenskapliga energibegreppet men

en stor del har inte förstått konceptet kokpunkt. Det kan säkert vara så att spisens 

funktioner är mer lättförståeliga än kylskåpets, där endast en fjärdedel visade på 

värme- och energibegrepp. Betydligt fler hade kryssat för det vid spisen. En 

förhållandevis stor del av enkätsvaren har dock ett luddigt energibegrepp. Många ser 

inte energiflöden som grund utan skapar sig en egen vardagsföreställning t ex 

nytillverkning av energi. Andra tänker sig att kokpunkten ändras eller inför ett eget 

kylbegrepp som i frågan om kylskåpet.

Fråga 7 

Olika påståenden omkring energikällor och energiomvandlingsprocesser

Energikällorna och frågor runt dessa var nästa fråga. Dess syfte är att ta reda på vilka 

föreställningar som finns angående hur vi får tillgång till vår energi. Tankar om 

energiflöde, oförstörbar eller förstörbar energi och  nytillverkning av energi 

återkommer. Andra funderingar om farliga energikällor och omvandlingsprocesser, 

farlig energi och miljötankar ska framkomma. Frågan behandlar de uppfattningar 

elever har kring energikällorna i samhället. Grunden är att se vad elever har för 

uppfattningar om energiflöde, oförstörbarhet, förnyelsebarhet, energiomvandling och 

om de har ett enhetligt energibegrepp för alla energikällor. Syftet är att ta reda på 
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vilka föreställningar som finns angående hur vi får tillgång till vår energi, 

energiflöde, energins bevarande samt andra funderingar om farliga energikällor och 

miljö. 

Flervalsalternativ hos nästan alla elever. En elev avstod frågan helt, eller ansåg att 

samtliga påståenden var felaktiga. Tolv svar (7,9%, 21,8% av eleverna) fanns kryssat 

i att sol- och kärnkraft  tillverkar ny energi från start. Tjugoen svar (13,8%, 38,2% av 

eleverna) för att vattenkraft bara omvandlar energin och sjutton svar (11,2%, 30,9% 

av eleverna) att energin förstörs när fossila bränslen eldas. Sexton svar (10,5%, 

29,1% av eleverna) att vindkraft från början kommer från solen. Batterier skapar 

energi från ingenting ansågs rätt och besvarades sex gånger (3,9%, 10,9% av 

eleverna). 

Att energin från kärnkraftverk är lite speciell och 

faktiskt kan skada på människor och elektriska 

apparater ansåg hela trettio elever (19,7% av 

svaren, 54,5% av eleverna). Vattenkraftens 

förnybarhet kryssades trettionio gånger (25,7%, 

70,9% av eleverna) och påståendet att fossila 

bränslen visst smutsar ner men kommer att kunna användas i oändlighet ansågs 

stämma av elva elever (7,2% av svaren, 20,0% av eleverna).

Den höga mängd flerval, som är naturlig, gör att svarsfördelningen är olik 

elevfördelningen för ett visst svar. 

Energikällorna är en fråga som många verkar ha uppfattningar om och det har 

inkommit många svar. Nästan alla har flervalssvar. Nyskapande av energi som 

insinueras i två av svarsalternativen verkar populärt och är nog en mycket vanlig 

vardagsföreställning. Det har säkert kopplingar till fråga 4. Där finns medias bild som

både producerar/konsumerar energi och ser viss energi som icke förnyelsebar när det 

egentligen handlar om metoden att omvandla energin, inte energin i sig. 11,8% av 
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svarsalternativen är ifyllda med någon form av nyskapande energi (alternativ A och 

E) som grund och 11,2% att energi kan förstöras (Alt. C). 30 av de 55 eleverna har 

svarat på något eller några av de svarsalternativ som motsäger energins oförstörbarhet

och nyskapande. En hög andel av svaren som alltså inte ser energins bevarande när 

det gäller energikällor. Vardagliga förställningar om vad vi får vår energi ifrån och att 

den ”skapas” är svåra att vrida åt en naturvetenskapligt förhållningssätt hos en stor 

del av eleverna. Ibland kanske det inte behövs heller, beroende på vad man har för 

syfte med undervisningssituationen (se 3.2.1). Det kan även ses som en utveckling 

och mognad att kunna ha flera begreppsmodeller. Något som eleven kan plocka fram 

och använda sig av beroende på vilken som passar för tillfället.

Många av svaren har en uppfattning som går i linje med skolans fysikämne och 

energiflöde.

Svarsalternativ B, D och G sätter fokus på energiflöde och omvandling istället för 

nyskapande av energi. Tillsammans utgör de nästan dubbelt så många (63,4%) 

kryssade svar som resten. Flera har kombinerat dessa svar med nyskapande av viss 

energi, eller förstörelsen av annan så uppfattningen om energins bevarande är inte 

klar hos många. Det har även föregående frågor visat. 

På elevnivå så har 70,9% ansett att vattenkraft kan omvandla energi år efter år och 

har ett flödestänkande men 28,2% av dessa elever tror ändå att viss energi, som 

batterier, sol- och kärnkraft nyskapar energi. De kan se ett flöde men har svårt att 

införliva tanken om att totala energimängden inte ökar eller minskar vid vår 

energiproduktion. 

Andelen som anser skillnad på energi som kommer från olika energikällor är 

förvånande. Nästan var femte svarsalternativ (19,7%) är satt på att energin från 

kärnkraft är skadlig på elektriska apparater och människor. Över hälften av eleverna 

har kryssat i detta och har då satt energin från kärnkraft som skadlig. Hälften av 

Sveriges elenergi kommer från kärnkraft så det vore ju förödande för oss. Jag tror att 
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eleverna har en icke-korrekt uppfattning om vad som kan vara skadligt i 

energiframställningen ur kärnbränslet och ser hela kärnkraftsproduktionen som farlig,

därmed också den energi som kommer därifrån. Felaktig användning av begreppen i 

massmedia kan säkert påverka, där de pratar om ”ren energi” och ”smutsig energi”. 

Det borde istället pratas om ren eller smutsig omvandlingsmetod i våra energikällor. 

Större delen av enkätundersökningen fylldes även i av år 8 där energikällor, atom- 

och kärnfysiken förlagts till år 9. Nästan alla år 9 har kryssat i alternativet så det har 

haft mindre betydelse och missuppfattningar kring kärnkraftsenergi verkar finnas rakt

över skalan. Kanske kan det också extrapoleras till vuxna. Media har säkert en stor 

påverkan i dessa frågor då kärnkraftens farlighet, avvecklingsplaner och slutförvar 

alltid är en förekommande del av debatten. Som fråga 4 visade så har många av 

eleverna svårt att skilja på begreppen. Energin är samma, metoden olika.

Insikter i förnyelsebara energikällor och omvandlingsmetoder, inte förnyelsebar 

energi, har eleverna i större grad. Svarsalternativet där fossila bränslen kommer 

kunna användas oändligt ansågs stämma av en femtedel. I förhållande till de andra 

frågorna var svaret inte lika populärt (7,2%). Miljöintresse och fossila bränslens plats 

i miljödebatter har säkert sin påverkan här. Frågan är formulerad så att 

energikällans/omvandlingsmetodens eventuella förnyelse skall framgå. Det stora 

flertalet elever (80%) verkar ha insikt hur det förhåller sig i detta fall. Den består av 

ändliga resurser.

Fråga 8 

En evighetsmaskin är en maskin som ska kunna fungera i all evighet.

Evighetsmaskiner fungerar inte så bra och stannar efter ett tag. Varför, tror du? 

Här är en fråga om evighetsmaskiner där problemet var hur dessa skulle kunna 

fungera, eller rättare sagt inte kunna fungera. Frågan ska visa om eleverna har 

kunskap om energiflöden, energikvalité samt energiprincipen om energimängden som
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statiskt i systemet och oförstörbarheten. Undersökningens problemformulering fråga 

två är central.

Det fanns sjutton svar (24,3%, 30,9% av eleverna) 

att det behövs skapas ny energi för att maskinen 

ska hoppa igång. Tjugo svar (28,6%, 36,4% av 

eleverna) fanns att det kommer försvinna energi 

från maskinen som gör att den tillslut stannar. Att 

den kommer fungera, bara man tillverkar väldigt 

förfinade mekaniska delar, blev kryssat fyra 

gånger (5,7%, 7,3% av eleverna). 

Sjunkande energikvalité som problem att få maskinen att fortgå med svarades 

tjugonio gånger (41,4%, 52,7% av eleverna). En elev avstod från att svara helt. 

Många av elevsvaren var markerade med två alternativ, ofta i kombination med 

svarsalternativ A, skapandet av ny energi till att börja med.

Energins nyskapande ser man i frågan om evighetsmaskinen. Nästan en fjärdedel av 

kryssade svar, över 30% av eleverna, anser detta. Man anser att det måste skapas ny 

energi för att få maskinen att fungera. Energiprincipen är fortfarande ett problem för 

många att komma till ro med, något som visat sig i de tidigare frågorna. Att se flödet 

av energi genom att det kan försvinna energi från systemet som då avstannar anser 

36,4% av eleverna. Det är markerat 28,6% av alla svarsalternativ. Endast 5,7% av 

svaren inser inte flöde av energi och anser att bara man kan tillverka moderna 

kugghjul så kommer maskinen att fungera. Precis som innan så verkar det lättare att 

inse energiflöden än energins bevarande. En stor andel av svaren har hamnat på insikt

om energikvalité (41,4%) vilket är positivt. Mer än hälften av eleverna har kryssat för

detta svar. Flera har kombinerat detta med alternativet om energiförluster ur systemet.

De har insett att båda problemen finns, vilket gör maskinen svår att fungera i 

oändligheten. Energiflöde och energikvalité är mer förankrat än oförstörbarheten. 
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Kombinationer mellan behovet av nyskapad energi och förluster ur systemet 

förekommer också. Har man förluster ur systemet behövs det väl fyllas på kan tänkas,

och då måste det tillverkas från början. Ett vardagligt tankesätt om man inte har totala

systemets och omgivningens energimängd som oföränderlig i sitt tankesätt. 

Fråga 9

Känner du att de läromedel du träffat på i olika skolämnen (t.ex. NO och SO) som 

behandlar energi har varit tillräckligt bra på att ta upp frågor kring energi?

Här är frågan om huruvida de anser att läromedel har varit positivt eller inte i att ta 

upp energi. Frågan finns med för att kunna relatera till problemformuleringen ”Vilka 

uppfattningar har eleverna om läromedel och deras

innehåll om energi?” och om eleverna anser läromedel vara 

adekvata och fungerande i undervisningen. Frågan om 

läromedel finns där för att svara på problemformuleringen 

och se hur fysikböcker, eller för den delen 

samhällsorienterade böcker,  har påverkat eleverna.

Åtta svarar (13,8%, 14,5% av eleverna) att läromedel 

behandlat energi ”Mycket bra”. En övertygande majoritet på trettiosju (63,8%, 67,3%

av eleverna) har svarat ”Bra”, tio (17,2%, 18,2% av eleverna) har besvarat med 

”Mindre bra” och tre (5,2%, 5,5% av eleverna) har besvarat med ”Inte alls bra”. En 

elev har svarat med alla fyra alternativen vilket kan tyda på att frågan inte var så 

relevant för just den eleven. 55 enkäter med totalt 58 svar, helgarderingsenkäten ger 

tre extra svar och anledningen till att svarsfördelningen inte exakt överensstämmer 

med elevfördelningen.
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Läromedel är en fråga där man förväntar sig ett enskilt svar och det har nästan alla 

svara med ett svar, endast en elev har helgarderat. Majoriteten anser att läromedel var

bra eller mycket bra (77,6% tillsammans). 22,4% har ansett läromedlen som 

undermåliga och markerat antingen mindre bra eller inte alls bra. Elevgrupperna hade

till största delen använt sig av TEFY LPO, ett material som på intet sätt är 

självgående utan kräver att lärare utvecklar och anpassar efter behov. Det är svårt att 

se samband mellan år åtta och nio och det verkar spritt vad de svarande ansett i 

frågan. Det mesta av uppfattningar och tankar omkring detta ligger nog på 

individnivå.

Fråga 10 

Varför anser du att elektricitet är viktigt i dagens samhälle?

En öppen fråga där eleverna kan skriva vad de anser viktigt med elektricitet i 

samhället. Frågan ska belysa elevers uppfattning av elenergi och användning som är 

studiens första fråga, se elevernas svar i för hållande till problemformuleringens fråga

om deras uppfattning om hur viktig energi är.

Avskrivningen är  ordagrann med eventuella stavfel i sammanställningen.

För att få en struktur på alla de olika svaren har de delats upp i olika kategorier.

 Översiktligt i större perspektiv, samhälle, ex: ”Det används nästan till allt”. 

”För det är elektricitet som får allt att fungera”. ”Annars skulle hella samhället 

slockna för nästan alt drivs av el”. (18,2%)
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 Vardaglig översikt, ex: ”För att omkring 80% av de saker vi använder behöver 

el för att funka. Vi är är beroende av elen”. ”För att vi människor ska kunna ha 

el så vi har ljus, vatten, värme. (21,8%)

 Vardagsanvändning av apparatur, ex: spela dataspel, se på TV, tända lampan, 

trafikljus. (34,5%)

 Allmänt förenklande och utveckling, ex: ”Det skulle vara tråkigt annars. Allt 

skulle ta längre tid”. ”Saker som vi behöver och saker som gör det mer 

bekvämt”. (16,4%)

 Ej besvarat (9,1%)

Det fanns även ett fält där eleven kunde ge en kommentar till frågorna. Väldigt 

många (78%) avstod att ge kommentar. Av de som gav någon kommentar ansåg 

nästan alla, förutom några irrelevanta eller komiska svar, att frågorna varit svåra på 

något sätt. 

Den öppna frågan om elektricitet lider av problemet som öppna frågor ofta gör, 

svarsfrekvensen dalar, men inte så pass att frågan misslyckas. Endast 9.1% av 

eleverna svarar inte vilket får anses rätt bra. De flesta tänker på elektriska saker och 

apparater i sin nära omgivning (TV:n, datorn, lampan etc) som är viktiga för dem. Ett 

elevcitat:”Ström till element så man inte fryser och man måste oxå få spela data/tv 

spel”. Det faller sig rätt naturligt eftersom de i dagens samhälle omger sig av en 

uppsjö vardagsexempel på elektricitet. De flesta ungdomar idag har även sina stora 

del av fritiden tätt knutet till datorer, TV och informationssamhällets olika kanaler via

t ex internet. Inte riktigt så många av eleverna tänker på elektriciteten som något vi 

allmänt använder i vår vardag,  kanske inte på en specifik elektrisk pryl, utan mer 

som allmän användning (man får värme eller ljus etc). Elevcitat ur den kategorin: 

”Det är många saker som inte skulle funka utan el. Saker som vi behöver och saker 

som gör det bekvämt”. Här eleven har haft en elektrisk sak i åtanke men tänkt lite 
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längre och med större ramar. Verkligheten i dagens hem är att mycket av vår vardag 

styrs och är beroende av el. Detta märktes inte minst när t ex orkanen Gudrun 

(januaristorm i Europa 2005) och Per (2007), hade sin framfart i södra Sverige och 

många blev utan elektricitet långa tider. De elever som intervjuades kommer från 

områden som drabbades och sårbarheten i elektricitettransporter finns med säkerhet i 

deras medvetande. 

Samhällsövergripande och allmänt användande av el anser liknande antal elever är 

viktigt. De har en mer allmän insikt. Det är mycket som drivs av el, och därför är den 

viktig helt enkelt. Vissa elever har tänkt lite mer samhällsspecifikt och tänker på 

trafikljusens system och sjukhusens behov. De har insett att det är mer än bara 

hemmet, tv och dator som faktiskt behöver el.  Elevsvar: ”Det är så mycket som drivs

med elektricitet i samhället så det skulle skapa problem utan.”

De flesta av eleverna inser att elektrisk energi är viktigt. De har olika tankesfärer när 

de funderar på vad som är viktigt för just dem. Sammanställning av alla elevsvar kan 

ses under bilaga II. Några är riktigt roliga att läsa.

Jämför man de svar som kommit från fråga 3 som handlar om energiproblem och 

framtiden så inser man att eleverna har stora behov av elektrisk energi. En stor 

majoritet (över 90%) anser faktiskt att elenergin är otroligt viktig i dagens samhälle. 

Vikten av all lösa problemen med energi och framtiden verkar inte lika framstående. 

Där är det en hälften-hälften-fördelning mellan de som anser det viktigt och de som 

sällan funderar på det. Intressant skillnad och det kanske speglar engagemanget även 

i vuxenvärlden.
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6 Slutsats och diskussion

6.1 Vad har framkommit?

Undersökningen har fokuserat på energi- och energibegrepp. Har studien fått svar 

kring de frågor som den utsatt sig för att svara på? 

 Anser elever att det är viktigt med världens energiproblem och 

energianvändning?

Studiens problemformulering startar med en fråga om hur elever uppfattar vikten av 

energiproblem och energianvändning. Här visar studien på att att nästan alla inser 

vikten av energianvändningen, både i sin vardag och i större samhällssamband. 

Problemen kring energi- och energianvändningen har dock en lägre vikt för eleverna. 

Kan dessa frågor ha fått annorlunda svar om de ställts på annat sätt i studien? 

Öppna frågor får oftast lägre svarsfrekvens men i studien verkar det inte påverkat 

resultatet. Svarsfrekvensen var hög kring användningen av elenergi vilket gör att man

kan dra slutsatsen att frågan intresserat och är viktig.

Problemformuleringen kan besvaras med att eleverna inser vikten av energins 

användning, men ser inte vikten av problemen med energiförsörjningen i framtiden. 

Detta kan jämföras med Gybergs studie där det aktiva intresset för användandet är 

skilt från tillförseldiskursen (Gyberg 2003). Min studie visar att det är stor skillnad 

här och det har praktisk användning när undervisning i skolan planeras (se även 

Bjursjöö 2014). Skillnad mellan könen finns i frågan.

Medias påverkan kan ha viss betydelse när det gäller energifenomen. Studien visar på

vardagsuppfattningar om förnyelsebarhet och energikällornas beskaffenhet, teman 

som ofta debatteras i media och samhället. Studien visar att begrepp och tankegångar 
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som ofta cirkulerar i media även finns hos ett stort antal elever. Nu används 

energibegrepp även slarvigt i utbildning på alla nivåer, så allt ska säkert inte belastas 

media. Samhället och media pratar om vattenkraft, istället för vattenenergi, 

energikällor istället för energiomvandling. Problem finns som Andersson nämner 

(Andersson 2003c) och även Johansson betonar (1997). Tveksam användning av 

energi-kylbegrepp i media och andra aktörer gör det inte lättare för elever, och även 

vuxna, att veta hur det förhåller sig rent vetenskapligt.

Media har påverkan, på gott och ont, och mycket av dessa vardagsföreställningar och 

viss begreppsförvirring framgår hos eleverna i studien jag gjort.

• Hur väl kan man se uppfattningarna om studiens genomgående fråga om 

centrala energifenomen? 

Det har varit en fokusfråga genom studien och problemformuleringen var om 

energifenomen är klar för eleverna. 

Studien visar att det finns klara kunskapsluckor hos många elever runt denna fråga. 

Studien har flera frågor som berör dessa punkter och tar vid flera tillfällen upp 

oförstörbarheten. Det vi kan se är att vi får en stor andel som inte har det hela klart 

för sig. Det är resultat som fler upptäckt (Hadfield, Wieman, 2010). Det är bra ur 

undersökningssynpunkt. Vi har vi ett resultat som är användbart och som är bra att 

veta inom skolan. Energins oförstörbarhet är inte alls självklar för många elever. 

Problemet blir att om man går för mycket på tillämpbarhet och Roberts Vision II 

(2007) är att eleverna inte inser energins bevarande och oförstörbarhet som är en 

grundläggande sats i fysiken. Leder användning av vardagligt tal om 

energiproduktion och energiförstörelse till att eleverna inte tror på energins 

bevarande? Kan man se mönster i det sätt de tänker och svarar på i undersökningen 

kring energi och dessa tankar? Under analys av fråga 4 ställd mot de andra frågorna 

om oförstörbarhet kan man dra vissa slutsatser. Det kan ses som viss mognad att 

kunna ha flera synsätt (Gyberg 2003, Roberts 2007) kring ämnet. Studier i samma 
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anda kan säkert få fram fler delar som behöver belysas extra, inom fler områden än 

energi. 

Energibegreppet när det är knutet till energiflöde verkar det finnas bättre uppfattning 

omkring, än hos Andersson (2003c). Studien visar att kunskaperna runt energiflöde är

mer förankrade än oförstörbarheten men när ordet kyla förs in så bildas det oftast 

icke-vetenskapliga begrepp och vardagsföreställningar. Undersökningen visar att det 

finns en stor del av eleverna som inför ett eget begrepp runt kyla, som om det vore 

fysisk materia eller fenomen. Överföring och transport av energi i form av värme 

verkar många elever ha klart för sig. Avsaknaden av inre värmeenergi är svårare och 

det bildas detta kylbegrepp. 

Studiens problemformulering om energifenomen när det gäller energiflöde, där 

eleverna verkar ha en god uppfattning – så fort det inte blandas in ordet kyla. Då blir 

det fel begreppsbildning. Kanske skulle studiens problemformulering innehållit något

om kylbegrepp, men det är något som framkommit efterhand som undersökningen 

gjorts. Bra resultat att ha i åtanke när man har undervisning med elever. 

Energiflöde och tankar kring begreppet energikvalité har många elever. Det visar 

studien klart och det är positivt.

 Vilka uppfattningar har eleverna om läromedel och deras innehåll om energi?

Problemformuleringen om läromedel verkar studien fått klara besked från eleverna. 

De flesta anser materialet tillfredsställande och verkar se nyttan av det. Kombinerar 

vi detta med att vissa delar, det om oförstörbarhet och vardagliga kylbegrepp, så 

behövs säkert anpassning och belysning av dessa problemområden. Begreppen är inte

klara för eleverna enligt studien och läromedel kan belysa det bättre.  Läromedel i 

andra ämnen är fysik vad gäller energi kan ha spelat roll, vilket kan ha påverkat 

svaren på frågan om läromedel. Olika läromedels behandling av frågan kan ju också 
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ha haft betydelse för hur man svarat på många av de andra frågorna. Hur man 

behandlar energiområdet kan vara olika från ämne till ämne beroende på vad man vill

belysa (se 3.2.1). Hur läraren väljer att belysa delar av undervisningen har troligtvis 

ännu större betydelse som visats (Bursjöö, 2014).

6.2 Framtiden

Områden som skulle kunna undersökas och utgå från detta arbete är vilka 

uppfattningar, intressen och kunskaper elever i grundskolan har kring energi och 

miljö i större utsträckning. En större läromedelsundersökning runt hela energiområdet

skulle kunna utvecklas till ett stor studie. Här finns stora ekonomiska intressen. Ett 

omfattande arbete kring detta skulle nog ta både lång tid och vara starkt bevakat. Det 

skulle skapa genuint intresse från både skola och läromedelsförlag.

7 Bilagor

7.1 Bilaga I - Enkät

Enkäten är gjord för att passa på ett A4, fram och baksida. Den är anonym och den 

fylls i med kryssrutor. På vissa frågor är det tänkt flerval, medan vissa, t ex kön är det

ett kryss. 
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ENKÄTUNDERSÖKNING-Tankar om energibegrepp hos grundskolans elever år 7-9. 
1. Jag är en:

 Pojke,  Flicka.

2. Jag går i år:
 7,   8,   9.

3. Energiproblemet i världen är hur vi ska kunna få tillgång till energi i framtiden på ett hållbart 
sätt. Hur viktig är den frågan för dig?
 Mycket viktig
 Viktig
 Funderar sällan
 Oviktig

4. På TV och Internet pratar man ofta om hur vi ska kunna försörja jorden med energi.
Ofta pratar man om förnyelsebar energi. Vad tror du man menar med det? Är viss energi 
förnyelsebar, medan annan energi försvinner? Sätt kryss i den/de rutor du tycker är rätt:
 Ja, endast viss energi är förnyelsebar. Annan energi förstörs.
 Nej, all energi är förnyelsebar. Den kan inte förstöras.

5. Varför blir det kyla och inte värme i ett kylskåp när man tillför energi i form av el?
 Man tillverkar hela tiden kyla  i kylskåpet.
 Värmen i kylskåpet förstörs, då det blir kallt istället.
 Kylan är starkare än värmen som då försvinner.
 Man flyttar på värmen.
 Energin lagras i maten, då blir det kallt runt maten.

6. Varför finns det olika inställningar på spisplattorna? 
Vad är skillnaden med att ha den på medel (3:an) och på högsta (6:an) när man t.ex. kokar te-
vatten? Sätt kryss i den/de rutor som du tycker stämmer.
 På 6:an kommer vattnet få en högre temperatur när det kokar än på 3:an.
 På 6:an tillförs mer energi varje sekund. Vattnets temperatur ökar då snabbare.
 På 6:an förstörs kylan fortare. Det blir då varmare än på 3:an.
 Spisen tillverkar ny energi på 6:an dubbelt så fort, då värms vattnet dubbelt så fort.
 3:an betyder att det tar 3min för vattnet att koka. På 6:an tar det 6min.
 På sexan når vattnet kokpunkten 100°C, på 3:an når den bara hälften, dvs 50°C.

7. Läs följande påståenden.
Finns det saker du tycker är rätt eller fel? Sätt ett kryss i de rutor du tycker har en korrekt 
uppfattning:
 Endast sol- och kärnkraft tillverkar ny energi från start.
 Vattenkraften gör ingen ny energi, utan använder gammal energi till annan sorts energi.
 Fossila bränslen som kol och olja förstör den lagrade energin, i t.ex. oljan när den
    eldas.
 Vindkraft kommer från början från solen.
 Batterier skapar energi från ingenting som all el-energi sedan fortsätter från.
 Energin från kärnkraft är radioaktiv vilket kan skada elektriska apparater och
    människor.
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 Vattenkraften kan fortsätta omvandla energi varje år utan att ta slut.
 Problemet med fossila bränslen som olja och kol är att de smutsar ner miljön, men kol och
olja kommer vi kunna använda i oändlighet i framtiden.

8. En evighetsmaskin är en maskin som ska kunna fungera i all evighet.
Evighetsmaskiner fungerar inte så bra och stannar efter ett tag. Varför, tror du? Kryssa den/de
rutor du tycker har en korrekt uppfattning:
 Man behöver skapa ny energi för att få maskinen att fungera till att börja med.
 Det kommer försvinna energi från maskinen så den stannar tillslut.
 Man kan tillverka tillverka maskinen, bara man använder moderna delar som mycket
    välgjorda kugghjul.
 Energin omvandlas till annan energi hela tiden av lägre energikvalité som då blir svår
    att få maskinen att fortgå med.

9. Känner du att de läromedel du träffat på i olika skolämnen (t.ex. NO och SO) som behandlar 
energi har varit tillräckligt bra på att ta upp frågor kring energi?
 Mycket bra
 Bra
 Mindre bra
 Inte alls bra

10. Varför anser du att elektricitet är viktigt i dagens samhälle?

Har du någon kommentar till frågorna kan du skriva dem här:

Tack för din medverkan och att du tog dig tid att svara på frågorna.
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7.2 Bilaga II – Enkätsammanställning
Diagram
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Bilaga II – Enkätsammanställning

Tabell (med markerade avvikelser)
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Bilaga II – Enkätsammanställning - Frågesvar 10.
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