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Förord
Jag antogs till forskarutbildningen på Tema Teknik och social förändring hösten 1997.
Där ingick jag i den nationella Forskarskolan Program Energisystem. Min drivkraft
och mitt intresse hade dessförinnan varit att förstå och studera socialisationsprocesser.
Jag intresserade mig för mekanismer med vilka vår förståelse och våra handlingar
formades. I och med att jag ingick i Program Energisystem skulle jag på ett eller annat
sätt studera energi. Det var inte utan att jag flera gånger undrade vad i hela friden
energi var och hur jag skulle få ihop detta med mina intressen? Kraftledningar och
lampor… Socialisationsprocesser… Nä, det går inte!
Med en hel del hjälp på traven började jag fundera på hur våra kunskaper om
energi ser ut och varför vi har dessa kunskaper. Jag visste att energi på olika sätt ingick
i flera ämnen på grundskolan och gymnasiet. Samtidigt som intresset för energifrågor
växte började jag se en för mig och mina utgångspunkter intressant koppling till
energi. Utan många fantastiska människor hade detta givetvis inte gått, och framför allt
hade jag inte klarat av att genomföra detta projekt utan dessa.
Jag vill först rikta ett stort tack till mina handledare. Lars Ingelstams
engagemang, läsningar i tid och otid och intresse vore lönlöst att försöka översätta i
ord. Han har tagit tag i mig och trott på mig och han har haft förmågan att visa vart
min avhandling varit på väg när jag själv inte haft den blekaste aning. Min biträdande
handledare Kerstin Bergqvist har genom sin kreativitet, sina noggranna läsningar, sin
entusiasm och sitt engagemang varit mig oumbärlig. Jag tackar er å det djupaste för
allt tålamod och all ovärderlig hjälp!
Maria Alm och Jenny Palm började forskarskolan samtidigt som mig och har
varit mina villkorslösa vapendragare i alla tänkbara väder. Samtidigt som de har varit
nära vänner, stöttepelare och vardagsterapeuter har de varit lika villkorslösa som
vetenskapliga kritiker, bollplank och vägvisare. Ett enormt stort tack till er!
Till Boel Berner vill jag rikta ett särskilt tack för hennes konstruktiva och
insiktsfulla läsningar och kommentarer.
På Tema Teknik och social förändring har jag deltagit i forskningsprogrammet
”Teknik, praktik, identitet”. Denna seminariegrupp har alltid läst och kommenterat
mina texter på det mest konstruktiva sätt. Det har alltid varit stimulerande att delta på
seminarierna. Tack till alla i denna seminariegrupp!
Leif Östman ska ha ett stort tack för det enorma arbete han lade ner som
slutseminarieopponent. Hans förmåga att omvandla sin egen empiriska och teoretiska
insiktsfullhet till väldigt konstruktiva och inspirerande kommentarer har varit mig till
stor hjälp. Slutseminariekommittén bestod av Jonas Anshelm, Boel Berner och Karin
Mårdsjö. Deras noggranna läsning har verkligen hjälpt mig i mina försök att förbättra
manuset. Tack! Jonas Anshelm ska också ha tack för hans konstruktiva och givande
kommentarer som opponent på mitt 60-procentsseminarium

Jag vill också tacka Jane Summerton för hennes enorma engagemang och stöd i
stort och smått; Camilla Hermansson för hennes arbete med att läsa första utkastet till
mitt slutseminarium; Kajsa Ellegård för engagemang och kommentarer; Elin Wihlborg
för åtskilliga genomläsningar av teorikapitlet och berikande kommentarer; Magnus
Johansson för inspirerande kommentarer av manus och typografisk bearbetning av
framsidan; Minna Salminen för konstruktiva kommentarer; Claes Nilholm för
vägledande kommentarer i början av mitt avhandlingsskrivande; Anna Green för
kommentarer; Johanna Nählinder för att hon hjälpt mig med min engelska när det
behövts; Patrik Lilja för berikande diskussioner om skola och lärande; Martin Hultman
för läsning av mitt teorikapitel på den brinnande upploppssträckan; Bengt Öberg för
stöd och utomordentliga läsningar och Ulf Mellström för kommentarer och alltid lika
befriande och uppfriskande engagemang.
Eva Danielsson, Christina Lärkner, Margareta Norstad och Eva Pettersson! Utan
er hade det varken blivit hackat eller malet och det hade definitivt inte varit lika roligt.
Ett stort och varmt tack till er!
Ett varmt tack ska också riktas till Göran Sundqvist för sin opponering på ett
artikelutkast som behandlade diskurser som levde på undantag i skolan. Genom sin
noggranna läsning fick han många bitar att falla på plats i min avhandling.
Jag har haft förmånen att delta i nätverket för sociokulturella studier (NSKS).
Tack för givande och inspirerande diskussioner.
ESS är en liten seminariegrupp på tema T med intresse för energi. Tack för alla
konstruktiva kommentarer.
Forskarskolan Energisystem har varit en utmärkt och mycket spännande miljö att
arbeta i. Genom att ingå i Program Energisystem möttes man inte bara av helt andra
vetenskapliga traditioner som utmanade tänkandet, utan även av människor som visat
ett genuint intresse och engagemang för att förstå och överbrygga dessa vetenskapliga
klyftor.
Jonas Hallström och Claes Klasander vill jag tacka för mycket lärorikt och
inspirerande arbete på lärarutbildningen.
Tack Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete för att jag har fått lägga fram texter på
era seminarier och alla de värdefulla kommentarer jag fått där.
Inte minst vill jag också rikta ett stort tack till alla elever och lärare som på ett
öppet och tålmodigt sätt tillåtit mig ta del av sitt arbete.
En hel del personer måste nämnas för att de stöttat mig, påverkat mig, varit
underbara och trott på mig i mörka såväl som ljusa stunder. Håkan Alm, Marie Aurell,
Elin Bommenel, Vasilis Galis och Petra Jonvallen – ett enkelt ”tack” känns allt för
ynkligt... Men tack! Jenny, Jörgen och Jonathan Berkán, Werner Fischer-Colbrie,
Ulrica Engdahl, Lina Frick-Meijer, Anna, Johan och Maud Gyberg, Kalle Kallander,
Kristina Lindholm, Maria och Janne Monahov, Claes Nordström och Lisa Wahlgren:
Tack tack tack! Vad skulle jag gjort utan alla er?
Rakel och Saga! Att få vara pappa till er är det finaste som finns! Men jag
undrar: Hur kommer det sig att ni alltid är klokare, förståndigare och tapprare än mig?
Linköping, aug 2003
Per Gyberg
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1 Inledning
Den här avhandlingen handlar om hur energi behandlas som kunskapsområde i skolan.
Energi som kunskapsområde har flera ingångar och logiska placeringar i skolans
vardagliga praktik.
Energi förekommer inom traditionella ämnen, som historia, fysik och
samhällskunskap. Den har också en annan ingång genom dess ständiga aktualitet i
världen utanför skolan och som skolan därmed är skyldig att behandla och diskutera
enligt läroplanen. Energi ger alltså förutsättningar för både ämnesöverskridningar
inom skolan och starka kopplingar till problematik utanför skolan.
En tredje viktig aspekt vid behandlandet av energi som kunskapsområde är
elevernas högst påtagliga och vardagliga erfarenheter av energi. Elevernas egna
handlingar har en direkt koppling både till hur energi behandlas i traditionella ämnen
och till aktuella energidiskussioner i t ex media.
Det finns således starka motiv för skolan att behandla energi. Skolans mål är att
ge eleverna de förutsättningar som de behöver för att kunna verka som
”…ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”.1 Skolan har också ”... i
uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de
mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället
behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort
informationsflöde och en snabb förändringstakt.”2 Eleverna ska också utveckla ”…sin
förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av
olika alternativ”.3
En viktig utgångspunkt för avhandlingen är att se skolan som en aktiv del i detta
samhälles skapande av värden och förståelser kring energi. I denna mening är skolan
varken isolerad eller autonom. Skolan ses istället som en praktik inom vilken
betydelser kring energi skapas och återskapas - om än på skolans speciella villkor.
Fokus i avhandlingen är alltså energi som kunskapsområde och hur detta
fenomen kommer till uttryck i skolan. En viktig tanke i avhandlingen är att skolan
skapar vissa specifika förutsättningar för hur energi kan komma till uttryck. Detta
innebär att stort intresse läggs på att identifiera mekanismer i skolan som påverkar
konstruktionen av kunskapsområdet energi men också på att identifiera hur dessa
konstruktioner ser ut. Avhandlingen försöker svara på frågorna vad handlar
kunskapsområdet energi om och varför handlar det om just detta.

1
2
3

Lpo, 1994.
Ibid.
Ibid.
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1.1 Energispecifika intressen
Förutom skolans mer reguljära motiv att behandla energi finns det också kraftiga
energispecifika motiv för att påverka kunskapsområdets utformning och innehåll.
Dessa energispecifika intressen finns främst inom energibranschen och dess
intresseorganisationer, men här finns även myndigheter, politiska partier, kommuner
och olika miljöorganisationer representerade. Deras intresse tar bland annat sig uttryck
i att skolorna får olika typer av gratismaterial att använda i undervisningen. De
speciella förutsättningar som skolan ger för att sprida olika typer av information
utnyttjas av flera aktörer. Även privata aktörer har alltså sett skolans möjligheter att
”förmedla” information om energi och det satsas åtskilliga miljoner på olika typer av
undervisningsmaterial och fortbildning av lärare.
I Umeå har till exempel energibolaget tre personer som arbetar med
skolinformation. Umeå Energi har utvecklat en sajt som vänder sig till skolelever där
eleverna kan läsa om olika saker som rör teknik, energi och miljö. Umeå Energi har
också ett ungdomsmagasin som främst vänder sig till äldre grundskoleelever.
”Magasinet speglar vad som är på gång (Wattson = What’s on) inom teknik, energi
och miljö - och den är gratis.”4
I Norrköping vill energibolaget få flickor intresserade av energi och ordnar därför
sommarkurser för de som precis slutat åttan. ”Syftet med utbildningen är att få flickor
att upptäcka det tekniska området, att göra branschen mer attraktiv, att utveckla och
förbättra samarbetet med skolan, samt att trygga framtida rekrytering.”5 Andra
energispecifika aktörer har slagit sig samman i ett samarbetsprojekt som heter ”Energi
i skolan”6. Energi i skolan ger ut gratis undervisningsmaterial och på Internet kan
eleverna både beställa broschyrer och leta reda på annan information. Via Internet
undgår eleverna skolans mer uppenbara kontroll över vilken typ av
undervisningsmaterial de använder sig av samtidigt som världen utanför skolan blir
mer direkt påtaglig i klassrummen. Många av Internetsajterna är gjorda för
skolungdomar. Eleverna uppmuntras aktivt av lärare att göra studiebesök på olika
energianläggningar, kommunen eller andra energirelaterade verksamheter utanför
skolan.
Energi är alltså på flera sätt ett viktigt ”ämne” att studera med tanke på dess
aktualitet utanför klassrummets väggar och att det där också finns väldigt starka
intressen av att forma elevernas uppfattningar kring energi.
I denna avhandling är inte det primära vad de olika aktörer som eleverna möter
vill förmedla i form av idéer, ideologier och kunskaper om energi utan det primära är
hur dessa behandlas och kommer till uttryck i skolan som praktik.

4

http://www.umeaenergi.se/wattson/index1.htm.
Brev från Norrköping Miljö & Energi till ”samtliga rektorer och SYO i alla grundskolor i Norrköping,
Söderköping och Finspång”. Rubrik på brevet var ”Tjejkurs 1999”.
6
Samarbete mellan Kraftverksföreningen, Sveriges Elleverantörer, Svenska Fjärrvärmeföreningen, Svenska
Gasföreningen, Svenska kraftverksföreningen och Svenska Petroleum Institutet.
5
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1.1.1 Energi i vardagsliv
Ett annat viktigt skäl till att studera energi och hur vi organiserar vår förståelse av
energi är dess ständiga aktualitet i våra vardagsliv. Energi berör – om än på olika sätt –
alla. Dess aktualitet kan förstås variera beroende på t ex klimat, resurstillgångar och
vilka system som byggts upp för omvandling och distribution av energi. På olika sätt
är ändå energi alltid ett aktivt moment i en människas liv.
Energi som fenomen är inte lätt att avgränsa. Energi kan handla om allt från
kemikaliska processer och abstrakta principer till hur mycket energi som ryms i en 100
grams chokladkaka och hur detta tas tillvara av kroppen som biologisk organism. Det
är föga lönt att här göra en sådan definition och avgränsning eftersom min
frågeställning lämnar denna uppgift åt empirin. När begreppet energi nämns kanske
någon associerar till den ”energi” som skådespelarna utstrålar på en teaterscen. Någon
annan ser rykande skorstenar och lastbilar fullastade med kol medan ytterligare någon
annan grämer sig över dyra elräkningar eller tänker på att det är viktigt att lägga lock
på kastrullen när man lagar mat. Ingen av dessa olika associationer är mer eller mindre
legitim än någon annan. Energi kommer dock till uttryck i olika sammanhang och
dessa sammanhang sätter ramarna för vilka förståelser och gestaltningar av energi som
är rimliga och legitima. När energi nämns av en biologilärare i ett
undervisningssammanhang är det mer rimligt att hon har t ex fotosyntesen i tankarna
än energin på en teaterscen.
Skolan är ingen isolerad värld utan korresponderar med andra betydelseskapande
praktiker både direkt och indirekt. Indirekt har elever och lärare olika erfarenheter från
en värld utanför skolan där en bild av energi redan vuxit fram. Med jämna mellanrum
blossar debatten kring energi upp i media – debatter som, i den mån eleverna tar del av
den, talar om för elever och lärare vad ”energi” handlar om. I skolans uppdrag ingår att
förankra skolans verksamhet i det omgivande samhället och till elevernas egna
erfarenheter.7

1.1.2 Energi och samhälle
Liksom skolan inte är en isolerad och autonom företeelse i samhället är inte heller
”energisystemet” det.8 Tvärtom måste energisystemet ses som en social och kulturell
skapelse utan givna definitioner och utan självklar destination. För ett par hundra år
sedan var lokalt baserad vedeldning den vanligaste energikällan i svenska hushåll.9
Detta skapade speciella behov och krav på t ex kunskaper och tillgångar. Idag
tillgodoses energibehovet med ytterst få undantag på helt andra sätt vilket skapar helt
andra problem och ställer helt andra krav.
Vid utbyggandet av olika ”ledningsbundna försörjningssystem” (t ex elektricitet,
gas, telefoni, avlopp och fjärrvärme) under 1800-talets andra hälft och under 1900-

7
8
9

Lpo 94.
Kaijser, Mogren & Steen, 1988, s. 28.
Ibid., s. 30.
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talet förändrades förutsättningarna för energiförsörjningen i Sverige och annorstädes
avsevärt.10 Dessa förändringar var dock inte bara av godo:
”Det moderna borgerliga samhället, som framtrollat så väldiga produktions- och
samfärdsmedel, liknar häxmästaren, som inte längre förmår behärska de
underjordiska makter, som han frambesvurit.”11

I energifrågan har denna ambivalens till förändring och till teknikens syften och
vinster varit påtaglig. Anshelm visar i sin bok ”Mellan frälsning och domedag” hur
kärnkraften och dess politiska idéhistoria i Sverige givit uttryck för tron på avancerad
teknik, framsteget och välfärdssamhället under 1950- och 60-talet.12 Under 1970-talet
växte sig en allt starkare skepsis fram som ifrågasatte tekniken och dess risker. Ur
denna kritik formades tanken om ett annat slags samhälle, ett lågenergisamhälle.13
Kärnkraften och det nukleära samhället hade också starka kopplingar till kärnvapen
vars styrka på allvar skulle kunna hota livet på jorden. Anshelm visar hur dessa
motstridiga hållningar vävs samman till en syntes i slutet av 1980-talet och under
1990-talet där vetenskapen och tekniken – om än möjligen mer problematiserad – även
skulle lösa de problem som orsakats av de samma, s.k. ”ekologisk modernisering”.14
Den nämnda ambivalensen med tekniken återfinns även kring andra källor och
energisystemet mer generellt15 och det i dag mest omtalade är förmodligen
”växthuseffekten”.
Det finns således en i olika grad pågående debatt i samhället kring energifrågor
och hur energisystemet bör vara utformat. Det finns också institutioner och
myndigheter som behandlar och fattar beslut av betydelse för hur energisystemet ser ut
och kan komma att se ut. Frågan är vilka aspekter av energisystemet som anses viktiga
och vilka problem som därmed lyfts fram. Under efterkrigstiden fram till 1970-talet
dominerades Sverige av en tillförseldoktrin.16 Denna innebär att det finns en användaroch en tillförselsida. Tillförselsidan (dvs energikällor och distributionssystem) måste
svara upp till de behov som finns på användarsidan och detta görs främst genom ökad
tillförselkapacitet vilket oftast innebär fler kraft- och värmeanläggningar. Problemet
blir, utifrån denna doktrin, att välja energikälla. Det fanns flera valmöjligheter att
överväga. Av vikt i dessa val hörde t ex inte bara rent ekonomiska faktorer utan även
en rädsla – i ljuset av Andra Världskriget – att försätta nationen i ett beroende till
andra nationer.17
Under oljekrisernas 1970-tal och i samband med uppdagandet av omfattande
miljöproblem liksom en ökad medvetenhet om miljöproblematik i allmänhet (genom t
ex att miljöfrågan fick en plats på FN:s agenda genom ”The United Nations
Conference on the Human Environment” 1972 i Stockholm) kom tillförseldoktrinen att
10

Kaijser, 1986, s. 9. Se även Anshelm, 1992 och 2000, Hallström, 2002, Hughes, 1983 och 1987, Summerton,
1992 och 1998, s. 19-43 och Hansson, 1998, s. 45-76.
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Marx & Engels, Kommunistiska manifest, citerade i Berman, 1995, s. 35.
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Anshelm, 2000.
13
Ibid.
14
Ibid.
15
Se t ex Alm, pågående avhandlingsprojektprojekt, Anshelm, 1992 och Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, 1997,
s. 212-233.
16
Se Anshelm, 2000 och 1992, Ingelstam, 2002 och Kaijser, Mogren & Steen, 1988.
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Anshelm, 2000, s. 34.
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ifrågasättas.18 Samtidigt steg energipriserna och det blev därför viktigt med ett
effektivare utnyttjande av energiflöden och tanken om ett lågenergisamhälle växte
fram.19 Effektiviseringstanken fokuserade hur konsumtionen skulle kunna förändras.20
Den fråga som dominerat svensk energidebatt, åtminstone sedan 1970-talet, är
frågan om kärnkraftens vara eller icke-vara, eller, med viss nyansering, när den ska
avvecklas.21 Detta i sig leder åter till en tillförselorienterad problematik. Om
kärnkraften fasas ut blir det ett el-bortfall som motsvarar halva Sveriges elproduktion.
Med ett tillförselorienterat perspektiv innebär detta att el-bortfallet måste ersättas med
andra produktionsalternativ.
Som diskuterades tidigare har miljöfrågan fått en allt större betydelse. Under
slutet av 1980-talet växte tanken om ett ”hållbart samhälle” fram. I och med
Brundtlandrapporten (”Our Common Future”, 1987) fick idén om att dagens behov
skulle tillfredställas utan att riskera framtida generationers möjligheter att fylla sina
behov ett internationellt erkännande.22 Detta perspektiv har fått ett omfattande
genomslag i samhället inom flera sektorer men i synnerhet inom energisektorn genom
exploatering av resurser och sin otvetydiga koppling till bl.a. försurade sjöar,
skogsdöd, risker och växthuseffekt. Även i Läroplanen för det obligatoriska
skolväsendet har begreppet ”hållbar utveckling” förts in.23 ”Undervisningen skall
belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att
skapa hållbar utveckling.”24
I denna avhandling ses skolan som en praktik bland andra praktiker mellan vilka
det inte finns några vattentäta skott utan skolan ses som en aktiv del i skapandet och
återskapandet av föreställningar och handlingar i samhället.

1.2 Skolan som samhällelig praktik
Idén om att alla barn i ett visst samhälle ska bibringas kunskaper som definierats som
viktig har anor långt tillbaka i tiden.25 Samhället tar på sig ett ansvar, samtidigt som
det till stor del fråntar till exempel föräldrar ansvaret, för ”...the immature members of
the group”.26 Dessa ”omogna medlemmar” i samhället ska tränas, eller socialiseras, till
fullfjädrade och ansvarskännande samhällsmedborgare samtidigt som de ska
undervisas i det specifika samhällets olika konster.27 Konster som av olika anledningar
definierats som viktiga i det givna samhället.
I skolan skapas, liksom i andra sociala praktiker, olika former för hur, vad och
varför något görs eller sägs. Dessa former är avgörande för vilka betydelser som är
möjliga och legitima att uttrycka kring energi i skolan. En utgångspunkt i
18

Kaijser, Mogren & Steen, 1988, s. 19-20. Se också Hajer, 1997, s. 8-16.
Kaijser, Mogren & Steen, 1988, s. 21.
20
Ingelstam, 2002, s. 4.
21
Anshelm, 2000, s. 15-17.
22
Ingelstam, 2003..
23
Lpo 94, s. 8.
24
Ibid.
25
Jfr Persson, 1994, s. 49-87.
26
Dewey, 1916/1966, s. 10.
27
Ibid., s. 13.
19

17

avhandlingen är att en praktik med alla dess former, dess historik och traditioner
korresponderar med vilka betydelser som är möjliga. Genom de kunskapsmål som
formuleras i olika kursplaner och mer allmänt i läroplaner sätts vissa speciella ramar
för innehållet i skolans undervisning. Bakom kursmålens och kursplanernas
formuleringar finns idéer om vad som är viktigt och oviktigt, intressant eller
ointressant.28
Skolans roll i det svenska samhället är unik. Förutom dess fostrande och bildande
roll ska den också behandla en mängd olika kunskapsområden riktade till en bred
grupp av människor. Det kan finnas en kluvenhet mellan skolans traditionella roll
gällande olika bildningsområden och ”angelägna” intressen utanför skolan om vad
som bör behandlas.
”Mera av allt
I kö står önskemålen
vid skolans kunskapsdisk:
mera om alkoholen,
mera om rökningens risk,
mer om det aktuella,
mer om historiens gång,
mer om det sexuella,
mer om musik och sång,
mera teknikundervisning,
mera om konstens mission,
och (mot andliga värdens förlisning)
mera religion,
mer om miljöförstöring,
mera om kvinnokamp,
mera om konstgjord andning,
mera om allt häromkring,
ja, mera av allt i skön blandning
och mindre av ingenting.
Man tvingas vara flexibel
i detta konglomerat
och läsa sin läroplansbibel
ibland som en viss potentat.
Rektor Brysk”29

Dikten är talande för de förväntningar som samhället lägger på skolan och som skolan
måste hantera. Den visar också att skolan inte är en sluten verksamhet utan en arena
för idéer, viljor och krav av de mest skilda slag. Samtidigt är det inte överraskande om
lärarna bjuder ett visst motstånd och betonar skolans traditionella praktik. Energi som
kunskapsområde lever i högsta grad i denna spänning.

28

Se t ex Popkewitz’ & Lindblads diskussion om inneslutning och uteslutning relaterat till ”educational
governance”, 2000:1.
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1.3 Avhandlingens syfte
Avhandlingens syfte är att undersöka hur energi som kunskapsområde behandlas i
skolan. Skolan ses som en praktik vilket innebär att betydelseskapandet ingår i ett
socialt och kulturellt sammanhang. Alla betydelser som skapas konstruerar och
reproducerar föreställningar om verklighetens beskaffenhet. Avhandlingen har också
till syfte att undersöka varför energi behandlas i skolan på det sätt det gör. Det blir
därför viktigt att undersöka skolans förutsättningar och metoder för att behandla
kunskapsområdet. För att undersöka hur energi behandlas i skolan ställde jag följande
frågor:
¾ Hur arbetar elever och lärare med kunskapsområdet energi? I avhandlingen
kommer sätten som de undersökta klasserna arbetade med energi att redovisas och
problematiseras. Vilka redskap och metoder använder lärarna och eleverna för att
behandla kunskapsområdet energi? Vad har dessa redskap och metoder för
inverkan på hur energi behandlas?
¾ Vad skapar skolan för speciella förutsättningar för att behandla kunskapsområdet
energi? Denna fråga hänger nära samman med den förra men här vill jag även
belysa vilka villkor skolan som praktik erbjuder för energins behandling. Det kan
bland annat röra sig om hur lärare och elever hanterar olika typer av
undervisningsmaterial eller vad läroplaner och kursplaner säger om
kunskapsområdet energi.
¾ Går det att se några huvuddrag i hur kunskapsområdet energi behandlas?
Avhandlingen undersöker hur kunskapen kring energi är organiserad och varför
den är organiserad på ett visst sätt.

1.4 Avhandlingens disposition
Detta inledande kapitel har syftat till att ge en introduktion till avhandlingens syfte och
frågeställningar. På det inledande kapitlet följer avhandlingens teoretiska
utgångspunkter. Här behandlas diskursbegreppet och dess koppling till praktik. I
kapitel 2 identifieras också fyra betydelsebärande element med vilka diskurserna är
uppbyggda. I detta kapitel behandlas även teoretiska aspekter på skolan som praktik.
Kapitlet avslutas med resonemang kring olika betydelsekonstruktioner i skolan i
allmänhet men energi som betydelseobjekt i synnerhet. I detta kapitels sammanfattning
görs också en inplacering av avhandlingen i forskningsfältet. Kapitel 3 tar upp metod
och överväganden i samband med detta. Det behandlar också diskursteoretiska
implikationer på metoden. Kapitel 4 ger en presentation av de fall som studerats. Här
behandlas hur undervisningen kring kunskapsområdet energi lagts upp: Hur uppgiften
presenterats, vilka mål med undervisningen som fanns och vilka läranderesurser som
använts i de olika klasserna.
På dessa inledande kapitel kommer vad jag kallar ”Del I – Skolan som praktik”.
Denna del behandlar olika aspekter av skolan som praktik. I kapitel 5 görs en
genomgång av skolans formella ramverk i den mån det kan kopplas till
19

kunskapsområdet energi. Kapitel 6 tar upp de redskap som användes i undervisningen
för att behandla energi. I kapitel 7 behandlas olika mekanismer med vilka
kunskapsområdet ”fixerades”. Här diskuteras olika mekanismer för inneslutning och
uteslutning för vad som var legitima sätt att behandla energi.
Del II i avhandlingen, ”Energins diskurser” går igenom de olika diskurser som
identifierats. Här kopplas också diskurserna till specifika verksamheter i skolans
praktik som på olika sätt appellerade till diskurserna. Till att börja med behandlas en
vetenskaplig diskurs i kapitel 8. Här visas hur olika vetenskapligt relaterade begrepp
och teorier kom in i undervisningen. Detta kapitel följs av ett kapitel, kapitel 9, som
behandlar ”energi som tillförseldiskurs”. Här visas hur energikällorna ställdes i fokus
för behandlandet av energi och hur olika kriterier skapades för att kunna jämföra de
olika källorna. Kapitel 10 visar och diskuterar hur ”energianvändandets problematik”
behandlades i undervisningen. Här urskiljs två olika diskursiva mönster för hur
användandet av energi behandlades. Det sista kapitlet i denna del, kapitel 11, visar på
diskurser som inte appellerade lika väl till skolans praktik. Dessa diskurser kunde
komma fram i vissa av de olika verksamheterna men fick på sin höjd ett marginaliserat
utrymme i t ex elevernas examinationsarbeten.
Del III är en avslutning där ”betydelsernas diskursiva ordning” sammanfattas och
diskuteras. Här vävs avhandlingens olika delar samman och diskuteras.
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2 Teoretiska utgångspunkter
Detta är en empirisk avhandling som utgår från frågan: ”Hur behandlas
kunskapsområdet energi i skolan?” Genom betoningen av kunskapsområdet energi och
hur detta formeras har vissa speciella krav ställts för att förstå och förklara både
formeringen av kunskapsområdet och dess koppling till skolan som praktik. Den teori
som kommit att vägleda analysen av materialet och de slutsatser detta lett till utgår
främst från begreppet ”diskurs”. Diskursbegreppet som används här är huvudsakligen
baserat på Michel Foucaults arbeten.30
Upplägget i detta kapitel är att först redogöra för diskursbegreppet och de
diskursteoretiska utgångspunkter som används i avhandlingen. Detta leder in på hur
betydelserelationer upprätthålls genom formering och utestängning. Därefter
behandlas diskursers olika element där bland annat relationen mellan diskurs och
praktik utreds.
Efter denna diskursteoretiska redogörelse behandlas skolan som praktik och dess
speciella regler. Denna mer allmänna diskussion om skolan som praktik följs upp
genom ett antal exempel på olika betydelsekonstruktioner som skapas och upprätthålls
i skolan för att slutligen behandla energi som betydelseobjekt.
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de teoretiska ståndpunkter som valts
och denna avhandling placeras i förhållande till olika forskningsfält.

2.1 Den diskursiva verkligheten
I detta avsnitt kommer först en kortfattad genomgång av olika diskursteoretiska
angreppssätt att ges. Därefter följer en presentation av utgångspunkten för det
diskursteoretiska perspektiv som ska utmejslas för att användas i denna avhandling.

2.1.1 Många innebörder
”Diskurs” kommer från latinska discursus och betyder samtal.31 I
samhällsvetenskapliga och filosofiska sammanhang har dock ordet kommit att
30

Foucault, 1972, 1992, 1993, 1993, 1997, 1999:2, 2002 och 2002. Till en början byggde detta teorikapitel
framför allt på Faircloughs modell kring ”text”, ”diskursiv-” och ”social praktik” men det empiriska materialet
gjorde att gränserna mellan dessa dimensioner blev svåra att upprätthålla. Hans modell har dock varit
betydelsefull för hur min syn på förhållandet mellan praktik och diskurs har utmejslats. Se Fairclough, 1992,
1994 och 1995.
31
Nationalencyklopedin, 2003, www.ne.se.
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beteckna ”…en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp”.32 Inom
dessa sammanhang finns en mängd olika traditioner och tolkningar. Ibland påstås det
till och med att det är ett modebegrepp, med vilket skulle menas att det inte används
för sin analytiska skärpa utan helt enkelt bara för att det är en populär företeelse. Hur
det än är med den saken kan det vara problematiskt att använda ett begrepp som
figurerat i de mest skilda sammanhang eftersom det lätt kan bli missförstånd kring
begreppets innebörd. Gemensamt är dock behovet av att tänka över hur betydelser
skapas och organiseras i tillvaron.
”Discourse theory begins with the assumption that all objects and actions are
meaningful, and that their meaning is a product of historically specific systems of
rules. It thus inquires into the way in which social practices construct and contest
the discourses that constitute social reality. These practices are possible because
systems of meaning are contingent and can never completely exhaust a social field
of meaning.”33

Det finns, som sagt, en mängd olika diskursteoretiska ingångar. Här kommer bara
några få av dessa att nämnas.34 En grundläggande tanke inom diskursteori utgår från
ett språkfilosofiskt antagande om att vårt tillträde till världen alltid måste ske genom
språket.35 Språket är det medium genom vilket vi får information om världen. Som vi
ska se finns det dock olika antaganden om vad språkets relation till omvärlden består i.
Diskursbegreppet har sitt ursprung i lingvistik och semiotik och har i dessa
vetenskaper främst handlat om enskilda utsagor och samtal.36 I och med att
diskursbegreppet kommit att användas inom beteende- och samhällsvetenskaperna har
dess betydelser förändrats i olika riktningar. Gemensamt för de flesta av dessa
riktningar är att diskurser ses som konstituerande och strukturerande för mänskliga
handlingar.
Positivister ser diskurser som ”cognitive schemata”.37 Ett kognitivt schemata
innebär medvetna strategier för gruppers och individers handlingar. Varje ”diskurs”
blir här ett instrument för att stödja en viss syn på världen.38 Positivisternas intresse är
att undersöka vilka utfall dessa olika schemata har i olika grupper. Olika schemata
konkurrerar om utrymmet eller tolkningsföreträdet och positivisterna menar att de
diskurser som blir dominanta beror på att individerna i gruppen har olika resurser.
Realister vill istället lyfta fram ontologiska dimensioner av diskurserna.
Realisterna hävdar att det finns en oberoende värld av sociala och materiella objekt
vars egenskaper kan påverkas, men som i sin tur påverkar våra handlingar och vårt sätt
att se på världen. Diskurserna är genererade ur de sociala och materiella
omständigheter som ett samhälle befinner sig i.
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Marxister delar realisternas ontologiska utgångspunkt men ser diskurser som
ideologiska system genom vilka makt och resurser distribueras.39
Även så kallad kritisk diskursanalys ser diskurser som ideologiska system men
fokuserar processerna för betydelseskapandet och deras förhållande till sociala
strukturer. Inom denna riktning brukar framför allt Norman Fairclough nämnas.
Fairclough lyfter fram ”…’the duality of social structure and human agency’ by
insisting that there is a mutually constituting relationship between discourses and the
social systems in which they function.”40 Den kritiska diskursanalysen fokuserar det
dialektiska förhållandet mellan sociala praktiker och sociala strukturer.41 Diskurser är
både inordnade under och konstituerande för de sociala strukturerna.42 Denna dialektik
fångas bäst genom att studera sociala processer av betydelseproduktion.
Betydelseskapandet begränsas i Faircloughs teoretiska modell av de deltagande
aktörernas resurser (”internaliserade sociala strukturer”) och av de specifika
förutsättningar som den sociala praktiken ger.43
Slutligen finns en mer poststrukturalistisk syn på diskursbegreppet (t ex Jacques
Derrida, Ernesto Laclau och Chantal Mouffe).44 De betonar att sociala strukturer är
”ofullständiga” och öppna för tolkning.45 Betydelser ”…kan aldrig låsas fast på grund
av språkets grundläggande instabilitet. Ingen diskurs är en sluten enhet; diskursen
omformas snarare ständigt i kontakten med andra diskurser. Därför är nyckelordet i
teorin diskursiv kamp”.46 Väsentligt i detta perspektiv är att förstå mekanismerna för
denna kamp och hur dessa mekanismer är relaterade till olika sociala praktiker.

2.1.2 En konstruktivistisk ansats
I min studie kommer diskursbegreppet, i likhet med de två senast återgivna
perspektiven, att användas i en konstruktivistisk anda. En diskurs är ett ”...nätverk av
regelbundenheter som styr deras spridning”47 och inom dessa ”regelbundenheter”
pågår de handlingar ”...som systematiskt formar de objekt de talar om”.48 Men detta
”nätverk av regelbundenheter” skapar ändå olika uttryck av ”objektet”.
Det är människan själv som skapar mening och ordning i världen. Jag vill inte
med detta påstå att det inte skulle finnas en värld utanför eller bortom människans
betydelsekonstruktioner, tvärtom, men denna värld måste alltid ses genom de
betydelser som skapas genom sociala aktiviteter.49 Den konstruktivistiska ansatsen
grundas i hög grad på Berger och Luckmann och de hävdar att: ”Everyday life presents
itself as a reality interpreted by men and subjectively meaningsful to them as a
39
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coherent world.”50 Det är i och genom sociala processer som kunskap om världen
konstrueras och konstitueras. Detta sätt att se på kunskap innebär inte ett förnekande
av en värld ”utanför” det enskilda medvetandet eller ”utanför” den sociala
verkligheten. Det rör sig snarare om en epistemologi, eller teori, om hur kunskap om
världen formas och legitimeras. Kunskap betraktas således här inte som objektiva
sanningar utan består av socialt konstruerade betydelserelationer.51 Dessa
betydelserelationer skapar och gör anspråk på ett visst sätt att betrakta olika
”betydelseobjekt”. Olika betydelserelationer kan konkurrera om att definiera ett
specifikt betydelseobjekt. Betydelserelationerna skulle t ex kunna vara å ena sidan ett
”biologistiskt” sätt att se på (objektet) psykisk sjukdom där orsaken förklaras som
rubbningar i balansen hos olika ämnen och substanser som bildas i hjärnan. Medan en
psykoanalytisk, å andra sidan, förklarar problemen utifrån sociala störningar i
patientens uppväxt. De försöker förklara och förstå samma objekt men utifrån helt
olika betydelserelationer.
Betydelser bär en historisk, kulturell och situationell bestämbarhet.52 Denna
bestämbarhet gör betydelser kommunicerbara och hanterbara. Den gör att det finns
mönster och regler för människans handlingar och sätt att uttrycka sig vilka sätter
ramarna för det tänkbara.
I förordet till sin bok The order of things lyfter Foucault53 fram tankens
strukturella fångenskap:
”This book first arose out of a passage in Borges, out of the laughter that shattered,
as I read the passage, all the familiar landmarks of my thought – our thought, the
thought that bears the stamp of our age and our geography – breaking up all the
ordered surfaces and all the planes with which we are accustomed to tame the wild
profusion of existing things, and continuing long afterwards to disturb and threaten
with collapse our age-old distinction between the Same and the Other. This passage
quotes a ’certain Chinese encyclopaedia’ in which it is written that ’animals are
divided into (a) belonging to the Emperor, (b) embalmed, (c) tame, (d) sucking
pigs, (e) sirens, (f) fabulous, (g) stray dogs, (h) included in the present
classification, (i) frenzied, (j) innumerable, (k) drawn with a very fine camelhair
brush, (l) et cetera, (m) having just broken the water pitcher, (n) that from a long
way off look like flies’. In the wonderment of this taxonomy, the thing we
apprehend in one great leap, the thing that, by means of the fable, is demonstrated
as the exotic charm of another system of thought, is the limitation of our own, the
stark impossibility of thinking that.”54

Varje kulturell gemenskap erbjuder en speciell meningsrymd inom vilken betydelserna
skapas, och liksom alla rymder kan den tyckas oändlig tills det att den möter en annan
rymd med andra utgångspunkter, andra kategorier och andra betoningar.55 Plötsligt blir
det då tydligt att vissa betydelser är omöjliga (och kanske till och med skrattretande) i
50
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ett givet samhälle men inte i ett annat. Inom en viss meningsrymd blir vissa betydelser
”naturliga och andra otänkbara”.56
Att tänka ”det andra” tycks omöjligt eftersom meningsrymden är ingjuten i
språket. Hur skulle en värld hanteras som inte hade termerna och kategorierna ”rätt”
och ”fel”, ”sant” och ”falskt” eller ”svart” och ”vitt”? Skulle det t ex vara tänkbart med
en värld som baserades på helt andra betydelserelationer? Att saker och ting inte sågs i
ljuset av svart och vitt utan hela tiden värderades utifrån något annat, t ex hela
färgspektret? Hur skulle vår terminologi se ut om den var anpassad efter detta? Vilka
konsekvenser skulle en sådan förändring få? Skulle begreppen ”sant” och ”falskt” eller
”rätt” och ”fel” bli triviala och kännas skrattretande?
Inom ett konstruktivistiskt synsätt framhålls sambandet mellan kunskapen och
sociala processer.57 Det är i och genom de sociala processerna som betydelserelationer,
eller kategorier, konstrueras och upprätthålls.
Trots att betydelserelationer ses som kulturellt och historiskt betingade innebär
de sociala processerna att individerna kämpar och förhandlar om vilka betydelser som
ska gälla. Den historiska och kulturella ”lasten” innebär således inte att betydelserna
alltid är givna på förhand utan de är alltid kontingenta (i likhet med det
”poststrukturalistiska” synsättet).58 Detta innebär att betydelserna är öppna för
förhandling – att det finns en flexibilitet för vilka betydelser som är möjliga. Förutom
att betydelser förhandlas genom diskursiv kamp innebär ”kontingens” att betydelser
alltid är öppna för tolkning. Betydelseskapandet sker i spänningen mellan
betydelsernas (kommunikativa, historiska och kulturella) bestämbarhet och situationell
kontingens. Betydelserna uppstår i denna spänning.
Det finns således gränser för kontingensen. Jag vill illustrera detta med en
metafor där betydelser liknas vid grenarna på ett träd. Trädet i sin helhet är skapad
mening. Trädet erbjuder dessutom en viss potential inom vilka grenar kan växa – detta
är, tillsammans med skapad mening, meningsrymden. Handlingar är via befintliga
grenar disponerade att växa inom en viss zon.59 Zonen definieras i mötet mellan unika
situationer och den strukturella utgångspunkten. Varje gren ses som en diskurs. Varje
diskurs går att härleda bakåt, till en allt tjockare gren, för att slutligen gå ihop med
stammen. I dessa grenar (och slutligen stammen) finner betydelsen sin historiska
legitimitet. Även om olika grenar kan stå i kontrast till och till och med i konflikt med,
varandra delar de i grunden samma idé- och tanketradition. Men fortfarande är det
svårt att veta – inför varje ny situation – åt vilket håll grenen ska växa utifrån sitt
utgångsläge. Det är bara själva utgångsläget som är givet. Det är detta ”utgångsläge”
som sätter gränserna för vad som är att betrakta som sant eller falskt, rimligt eller
orimligt i en specifik situation.60 Vad Foucault visar i citatet ovan är att det finns andra
träd vars logiker är så avlägsna från vår egen att de blir svåra att begripa och förstå.
Andra meningsrymder behöver dock inte vara så avlägsna utan de kan mycket väl
överlappa varandra.
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Sara Mills citerar Foucault där han beskriver sin syn på sanning. Foucault
beskriver sanningen som konstruerad men också som ett tvång.61 Det är diskurserna
som är denna konstruktion och som samtidigt upprätthåller detta tvång.
”Truth is of the world; it is produced there by virtue of multiple constraints... Each
society has its regime of truth, its ’general politics’ of truth: that is the types of
discourse it harbours and causes to function as true: the mechanisms and instances
which enable one to distinguish true from false statements, the way in which each
is sanctioned; the techniques and procedures which are valorised for obtaining
truth: the status of those who are charged with saying what counts as true.”62

Denna ordning skapar kontinuitet och stabilitet. Stabiliteten är dock inte självklar eller
ohotad. Varje social praktik skapar sina förutsättningar för vad som är uttryckbart, och
inom varje social praktik finns potential för flera diskurser som kommer till uttryck
parallellt eller som står i direkt konflikt med varandra (jag återkommer till detta
senare).
Meningsrymdens virrvarr av grenar skapar nyanser och formationer i sådan
variation att släktskap dem emellan kan tyckas helt otänkbart men ändå finns en logik i
variationen som gör att vissa kategorier blir otänkbara i en viss given meningsrymd. I
sin analys av vansinnets historia63 visar Foucault på omöjligheten i att studera
”objektet” ”vansinne” som historisk kontinuitet eftersom definitionerna av ”vansinnet”
ingalunda stämmer överens vare sig mellan olika instanser i samma tid eller inom
samma instans vid olika tider.64 ”Objektet” flyter, så att säga, omkring, eller, med
Foucaults ord: ”...det rör sig inte om samma dårar.”65, och han fortsätter: ”Frågan är då
om inte framställningens enhet snarare beror på den rymd inom vilken olika objekt
avtecknar sig och oavbrutet förvandlas, än på ett objekts fortbestånd och särart.”66
”Objektet” skulle med trädmetaforen bli den betydelse som skapas inom de
vändningar och vindlingar en gren behagar ta, eller, för den delen, till och med nya
grenar som tillåts skjuta ut.
”Enheten mellan framställningarna om vansinnet skulle inte grunda sig på
existensen av objektet ’vansinne’ eller på skapandet av en unik objektivitetshorisont; den skulle bestå i samspelet mellan de regler som under en given period
tillåter objekten att framträda...”67

”Vansinne” är inte ett objekt i ontologisk mening. Med ”objekt” menas systematiskt
formade enheter av betydelser inom olika diskurser. Betydelseobjektet förändras och
förskjuts både över tid och mellan olika praktiker. Diskursen utgör dock reglerna för
vilka framställningar av ”objektet” som är möjliga.
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Mills, 1997, s. 18.
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2.1.3 Formering och utestängning
Reglerna för framställningarna möjliggör en spridning68 (t ex å ena sidan en medicinsk
syn och å andra sidan en rättslig syn på vansinne) av objektet (t ex vansinne). Dessa
regler utgör ett slags formerings- eller formationssystem69 för betydelserna.70
”Det formationssystemet tecknar är det system av regler som har måst träda i kraft
för att ett visst objekt skall förvandlas, för att en viss ny utsägning skall uppträda,
för att ett visst begrepp skall utarbetas, förvandlas eller importeras, för att en viss
strategi skall förändras – utan att därför upphöra att tillhöra samma framställning...
En diskursiv formation spelar alltså inte rollen av en gestalt som hejdar tiden eller
fryser ner den för decennier eller sekel; den avgör en regelbundenhet som är egen
för temporella processer; den uppställer principen för artikulering mellan en serie
diskursiva händelser och andra serier av händelser, förvandlingar, mutationer och
processer.”71

Därmed är det här möjligt att ge en mer precis definition av begreppet ”diskurs”. I
denna avhandling definieras diskurs som det system av regler och betydelserelationer
som tillsammans systematiskt formar ett antal betydelsepotentialer och
betydelserestriktioner och som binder framställningar samman över tid och rum.
Diskurserna gör att vi kan tala om vansinne på relativt olika sätt, på olika platser och i
olika tider, men ändå upprätthålla så gott som samma betydelserelationer.
Betydelserelationerna är de enheter med vilka en diskurs är uppbyggd och formad; de
sätter reglerna för vilka framställningar som är möjliga inom en diskurs. Hur olika och
varierande än framställningarna tycks vara i olika praktiker och olika tider bestäms de
av respektive diskurs regler för möjliga betydelserelationer.
Även om det kan se ut som om diskurs handlar om inneslutning av betydelser så
handlar diskurserna lika mycket om uteslutning. Diskurs innebär att en mängd
alternativa betydelser utesluts. I Diskursens ordning behandlar Foucault tre sådana
utestängningsmekanismer eller utestängningssystem72: ”[D]et förbjudna ordet,
avskiljandet av vansinnet och viljan till sanning”.73 Det handlar om vad som får
uttryckas, när något får uttryckas, hur det får uttryckas och varför det överhuvudtaget
uttrycks.74
”…[D]iskursen är, som psykoanalysen visat, inte bara det som manifesterar begäret
– den är också begärets objekt. Inte heller är den, vilket historien ständigt lär oss,
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bara det som traderar striderna och maktsystemen utan också det för vilket, genom
vilket man slåss – den makt man försöker erövra.”75

Diskurserna är sociala konstruktioner av historiskt definierade regler för vad som får
uttryckas.76 Utestängningssystemen är inga generella principer i meningen gällande i
alla tänkbara tid, rum och innehåll utan de är den betydelsebärande stam som Foucault
grävt fram med sin arkeologiska metod och utifrån vilken diskurserna växer och
hämtar sin näring och legitimitet.
”Självfallet är uppdelningen mellan det sanna och det falska varken godtycklig,
modifierbar, institutionell eller våldsam om man placerar sig på satsnivån inom en
diskurs. Men om man väljer en annan skala och frågar sig vilken denna vilja till
sanning som ständigt finns i våra diskurser och som följt oss genom många
århundraden av vår historia är och har varit – eller om man frågar sig vilken typ av
uppdelning som generellt sett styr vår vilja till kunskap – då kanske något som
liknar ett utestängningssystem (dvs ett historiskt, modifierbart och institutionellt
tvingande system) börjar framträda.”77

Diskursernas fixeringspunkter och deras tvingande system är således sedan lång tid
konstituerade i vårt samhälles praktiker – de finns uttryckta som regelverk, som
institutioner, som konst, som idéer och som (åtminstone tillsynes) än mer materiella
spår. Dessa håller fast diskurserna som ett slags sediment där bara vissa ämnen tillåts
avlagras och bygga på de befintliga strukturerna.

2.2 Diskursens element
I denna avhandling görs knappast några anspråk på att finna generella inneslutningseller uteslutningssystem för en hel tidsepok i likhet med de ambitioner Foucault hade.
Det kan omöjligt rymmas inom ramarna för den studie som görs här. Ambitionen här
är istället att undersöka mekanismer inom skolan som hade betydelse för hur
kunskapsområdet energi kom att behandlas och vilka diskurser som var möjliga att
artikulera inom skolpraktikens ramar.
Energi ses i avhandlingen som ett socialt konstruerat ”objekt” där olika praktiker
ger olika förutsättningar och möjligheter att definiera betydelsen av ”objektet”.
Praktiker objektiverar olika fenomen, eller ”objekt”, genom social och historisk
kontinuitet.78 Med diskurs menas, kort sagt, regelstyrda betydelseformationer kring ett
visst objekt.79 ”…[H]uman beings are ’thrown into’ a world of meaningful discourses
and practices, and it is this world that enables them to identify and engage with the
objects they encounter.”80 Diskurser ses som konkreta betydelsestrukturer. En diskurs
består av fyra betydelseskapande element: (1) En egen inre logik av betydelser vilket
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innebär att diskursen ger vissa kriterier och regler för hur objekten bör förstås. (2)
Appellationspunkter till specifika praktiker. Praktikerna skapar vissa förutsättningar,
viss systematik81, vilka gör att vissa betydelser är mer sannolika än andra. Diskurser
korrelerar olika väl med olika praktiker. (3) Processer av betydelseproduktion i vilka
mening skapas på olika sätt (genom interaktion, genom text, osv.). (4) Subjektets
disposition av kunskaper, erfarenheter och resurser genom vilka subjektet kan vara
aktiv i betydelseproduktionen inom en given diskurs. Genom interaktion blir individen
delaktig i ett sociokulturellt sammanhang vilken erbjuder redskap med vilka mening
kommuniceras och blir begriplig.82
I det följande ska dessa fyra element behandlas mer ingående.

2.2.1 Diskursens inre logik
En diskurs har en inre logik. Denna logik bestäms av för diskursen specifika regler
med vilka vissa, för diskursen, relevanta betydelserelationer upprätthålls. Diskurser
fixeras efter vissa betydelserelationer, fixeringspunkter eller noder. Dessa
fixeringspunkter består inte bara av kategorier (t ex människa – natur) utan också av
”objekt” (t ex ”vansinne”, ”energi”, ”politik”, ”lärare”).83 Reglerna bestämmer
visserligen vilka fixeringspunkter som är rimliga men framför allt bestämmer de vilka
fixeringspunkter som inte är rimliga.
Exempelvis ger fysiken objektet ”energi” en viss innebörd (måhända flera) som
följer och byggs upp av teoretiska antaganden och slutsatser. Fysikens teorier ingår
också i ett större sammanhang som antar och formulerar regler och metoder för
fysikens gränser och uppgifter. För att ingå i denna betydelsegemenskap måste det
som gör anspråk på att ingå i denna gemenskap leva upp till vissa krav. Det kan t ex
röra sig om formulerandet av generaliserbara lagar och principer. Fysiken är del av en
diskurs, eller möjligen en egen diskurs, vars logik ger vissa möjliga sätt att se på
objektet ”energi”. Inom någon trosriktning (t ex New Age) skapas objektet ”energi”
utifrån en helt annan logik inom vilken fysikens logik inte ryms. Om ett problem
skulle formuleras utifrån fysikens horisont och svaret på problemet gjordes utifrån en
New Age-horisont skulle skillnaderna mellan diskurserna bli tydliga. Sådana
missförstånd är sällsynta eftersom praktiken redan avgjort vilka betydelser som är
legitima att ta upp.
Vår kunskap och förståelse av världen grundar sig på ett antal fixeringar
(återkommer till detta i nästa avsnitt) av betydelserna.84 Dessa fixeringar är tvinnade
om varandra i ett avancerat spinneri som skapar helheter, sammansattheter och
följdriktigheter. Det råder ingen tvekan om var jag ska väva in min betydelse när jag
redan befinner mig i varpen. Ingen väft (inslag i väv) är lösryckt eller fri utan slås
obönhörligt in i väven. Vissa inslag kräver en helt annan väv då deras fixeringar av
kategorier och idéer inte syns i ”fel” väv – de ”slås in”, mals ner eller möts med stora
frågetecken och tvingas vänta på sin tur eller rent av på en annan social praktik. Varje
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social praktik tillhandahåller och stödjer bara vissa betydelsekonstruktioner och därför
är vissa diskurser inte möjliga.85 Detta kan ju ge känslan av att händelserna inom en
diskursiv praktik är allt igenom homogena men så är inte nödvändigtvis fallet. För
Foucaults del är det efterkonstruktionens sanningsanspråk som skapar denna
homogenitet och kontinuitet.86 Andra diskurser kan mycket väl existera parallellt.
”Thus, for example, the discourse of middle-class femininity in the nineteen
century consisted of the set of heterogeneous statements (i.e., those utterances,
texts, gestures, behaviour which were accepted as describing the essence of
Victorian womanhood: humility, sympathy, selflessness) and which in fact
constituted the parameters within which middle-class women could work out their
own sense of identity. There were other discourses which challenged this
knowledge (for example, the discourses of feminism), but this discourse of
femininity was the type of knowledge that was sanctioned by many of the
institutions within the Victorian era – the Church, the education system and so on –
and which acted together to produce the boundaries of the possible forms of
middle-class womanhood.”87

I Mills exempel hade det feministiska alternativet svårt att hävda sig gentemot de
viktorianska idealen. De olika diskurserna var (och är) oförenliga men båda försökte
definiera samma ”objekt”.88 De diskurser som beskrivs av Mills hade starka
implikationer för hur man borde bete sig, samtidigt kan vi också tänka oss en situation
där saken diskuteras, t ex på ett café i 1800-talets London, och i diskussionerna skulle
fragment från olika diskurser kunna skönjas oavsett om de diskuterande identifierade
sig med de viktorianska högborgerliga idealen eller med feministiska ideal.89 Olika
diskurser behöver inte leda till konflikt dem emellan – det beror på vilka betydelser
som aktiveras, som blir viktiga, i den specifika situationen.
I skolsammanhang finns ett ideal om att kunskap är neutral och därför är det (i
viss mån) möjligt att arbeta med olika diskurser utan att dessa nödvändigtvis
konfronteras trots den traditionella indelningen i olika ämnen. Varje praktik ställer
vissa krav på vad som är rimligt och vad som är orimligt. I klassrummet är det t ex
viktigt att det som behandlas hör till vad som inom skolan räknas som kunskap. I ett
annat sammanhang, t ex i fikarummet, förskjuts sannolikt kriterierna för
betydelseskapandet och det kan tänkas att andra aspekter aktiveras, får en större
betydelse och blir styrande för vad som får sägas och inte får sägas. Oavsett vilka
aspekter som aktiveras kan olika framställningar göras parallellt och dessa
framställningar kan tillhöra olika diskurser. Framställningarna kan ha olika syften och
behöver därför inte konkurrera om samma objekt utan kan ”närma sig” objektet från
olika håll. Men de har alltid en placering gentemot varandra utifrån deras ursprung och
giltighetskrav. Hur grenarna förhåller sig till varandra i meningsrymden – vilken gren
som växer på vilken och hur dessa förhåller sig till varandra – utgör den diskursiva
ordningen.
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2.2.2 Appellationspunkter till praktiker
Fairclough menar att det råder ett dialektiskt förhållande mellan diskurser och sociala
strukturer.90 I denna avhandling ses praktiker som institutionaliserade diskurser. En
praktik är mer eller mindre etablerade former för social verksamhet med vissa
specifika mål och medel. Praktiken kan vara mer eller mindre formaliserad och ha
varierande anknytningar till andra praktiker i vilka den är inbäddad.
Skolan har specifika mål, den är formaliserad genom t ex lärartjänster,
byggnader, läroplaner och kursplaner och den har en mängd anknytningar till andra
praktiker. Bedömningarna av elevernas förvärvade kunskaper har t ex betydelse för
vilka möjligheter eleverna har efter avslutad skolgång vad det gäller arbete eller
fortsatt utbildning. Skolgången skapar förutsättningar för en ökad grad av
specialisering i ett samhälle och har därmed inbäddade funktioner i samhället. Skolan
är en arbetsplats och obligatorisk skolgång innebär att tid friläggs då föräldrar och
andra anhöriga kan ägna sig åt andra verksamheter än att ta hand om barnen.
Inga av dessa definierande aspekter av en praktik har någon betydelse om de inte
aktiveras.91 Aktörerna måste aktivt acceptera och agera utifrån den speciella
praktikens premisser och villkor. Praktiken ses alltså här som en funktion av diskurser.
Det kan tyckas motsägelsefullt att hävda att praktiker är institutionaliserade diskurser
och samtidigt hävda att en praktik är en funktion av diskursiva processer. I denna
avhandling ses praktiker som strukturerade former för social interaktion, men dessa är
diskursiva.
”Vi har sökt efter framställningens enhet hos objekten, det sätt varpå de är
fördelade, samspelet mellan deras olikheter och deras närhet eller avstånd till
varandra – kort sagt hos det som det talande subjektet får sig givet: och till slut
finner vi oss hänvisade till ett sättande i relation som karakteriserar själva den
diskursiva praktiken; och man upptäcker då inte en figur eller en form utan en
samling regler, som är immanenta inom en praktik och som definierar den i dess
specificitet.”92

Betydelsekonstruktion måste ske inom ramarna för de regler och former som aktiveras
inom och genom praktiken.
Skolan består av strukturerade former för sociala handlingar med bestämda
förutsättningar och mål. Denna praktik är uppbyggd kring föreställningar om vad
lärande är, hur lärandet ska gå till, vem som är föremål för lärandet och vilka krav
detta ställer. Praktiken är således uppbyggd kring speciella betydelserelationer såsom
lärare - elev, fakta – värderingar, arbetsam – lat, skolaktivitet – privat aktivitet, osv.
Vissa saker är förknippade med och sanktionerade i ett klassrum. Detta gör att vissa
aktiviteter och vissa betydelser är mer sannolika inom skolans domän än t ex hemma i
vardagsrummet. Dessa betydelserelationer är diskursiva och närvarande i den sociala
interaktionen genom att individerna aktiverar dem och inordnar sig under dem.
Diskurser verkar på olika nivåer parallellt med olika funktioner, olika grad av
etablering och med olika syften - de konkurrerar och de samverkar.
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Skolan som praktik är speciell i den meningen att den skapat en potential att
behandla vitt skilda ämnen. Detta tillåter en mängd olika diskurser att rymmas inom en
och samma praktik eftersom skolan syftar till att behandla ett antal kunskapsområden
som i sig kan bestå av en eller flera diskurser. Detta skiljer sig t ex från varuproduktion
(t ex montering på Volvo lastvagnar) som inte syftar till att lyfta fram andra
betydelserelationer än de som etablerats inom den praktiken – form, regler och
innehåll sammanfaller. Även inom en sådan praktik sker givetvis parallella processer
av olika slag inom vilka andra diskurser tillåts komma fram men praktiken som sådan
är inte, som t ex skolan, disponerad att föra fram andra betydelser än de som är
nödvändiga för själva varuproduktionen.
Förutom att praktiken skapar former för de sociala handlingarna skapar de
identitetsobjekt (såsom lärare, fiskare, vårdbiträde, hustru). Handlingar utförs i
egenskap av något eller någon.
Praktiken utgör således formerna, medlen och möjligheterna för
betydelseskapandet. Praktiken skapar viss systematik för vilka betydelser som är
sannolika och möjliga. Enligt Foucault gäller att:
”…the only way we have to apprehend reality is through discourse and discursive
structures. In the process of apprehending, we categorise and interpret experience
and events according to the structures available to us and, in the process of
interpretation, we lend these structures a solidity and a normality which it is often
difficult to think outside of.”93

De strukturer, eller former, som praktikerna utgörs av appellerar olika väl till olika
diskurser. Det rör sig om procedurer, verksamhetsmål, individkonstellationer,
institutionaliserade roller, osv. I skolan finns lärare och elever med specifika uppgifter,
det finns läroplaner och kursplaner, ekonomiska ramar, rektorer och andra
ledningsorgan. Under denna påtagliga yta finns oskrivna regler, kunskapssyn, ideal,
outtalade pedagogiker och informella roller vilka definierar individernas olika resurser
och vad som faktiskt är möjligt att uttrycka.94 Med andra ord: Det finns en korrelation
mellan diskursiva möjligheter och social struktur.95 Praktiken formaliserar och
legitimerar inneslutnings- och uteslutningsprocesser.
Jag betraktar alltså strukturer som ett resultat av diskursiva förhandlingar,
konflikter eller konsensusrelationer; ett resultat av det som sker i en eller flera
praktiker. Men dessa strukturer är inte fixerade utan är bara ovanligt väl etablerade och
konstituerade betydelser. Det strukturella inflytandet varierar mellan olika sociala
sammanhang och påverkar i sin tur graden av kontingens.

2.2.3 Processer av betydelsekonstruktion
Ett annat av diskursens betydelseskapande element är själva den process där betydelser
framställs och aktiveras. Detta element utgörs av den sociala aktiviteten: Det är här
som individerna konstruerar och konsumerar betydelser; det är här som det avgörs
93
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vilka definitioner av situationen eller vilka identitetsobjekt som är rimliga. Detta
element utgörs av kommunikation mellan individer. Även om en situation är
kontingent
erbjuder
situationen
bara
vissa
rimliga
möjligheter
till
betydelsekonstruktion och individen är därmed också hänvisad till en begränsad
uppsättning roller eller identiteter.96 Detta element handlar således om:
”…de handlingskoordinerande mekanismer som möjliggör en reglerad och stabil
sammanflätning av sociala interaktioner. Interaktionsmönster bildas bara om de
handlingssekvenser, till vilka olika aktörer bidrar, inte avbryts kontingent, utan
koordineras i enlighet med vissa regler.”97

Kommunikationsakten formas och styrs av speciella regler och mekanismer som inte
enbart kan härledas till reglerna och formerna för olika diskurser (även om dessa hela
tiden verkar genom de kommunikativa reglerna).
Vad dessa ”regler” anses bestå i varierar mellan olika författare och olika teorier.
Enligt Weber är det utmärkande för en social handling ”…att den med avseende på
den mening som den eller de handlande inlägger i sitt beteende relaterar sig till andras
beteende och orienterar sig efter detta”.98 Denna definition leder Weber till en
distinktion mellan sociala och icke-sociala handlingar.99 Icke-sociala handlingar är
handlingar som inte är ämnade att skapa någon speciell betydelse gentemot, eller
orienterade efter handlingar utförda av, andra individer (t ex fälla upp ett paraply när
det börjar regna).100
Distinktionen mellan sociala och icke-sociala handlingar är problematisk med de
utgångspunkter som används i denna avhandling. Utgångspunkten här är att alla
handlingar sker i ett socialt sammanhang vars inbäddning gör att alla handlingar har
och tillskrivs en viss betydelse. Att fälla upp ett paraply innebär att individen har vissa
kunskaper, vissa resurser, viss förståelse av regn och vad det innebär att bli blöt.
Handlingen i sig behöver inte nödvändigtvis vara medvetet interaktiv men den skapar
vissa betydelser vilka kan förstås på ett visst sätt men inte andra.101 Även en sådan till
synes trivial handling skapar olika betydelser i olika sociokulturella gemenskaper.
”…the very process of living together educates. It enlarges and enlightens
experience; it stimulates and enriches imagination; it creates responsibility for
accuracy and vividness of statement and thought. A man really living alone (alone
mentally as well as physically) would have little or no occasion to reflect upon his
past experience to extract its net meaning. The inequality of achievement between
the mature and the immature not only necessitates teaching the young, but the
necessity of this teaching gives an immense stimulus to reducing experience to that
order and form which will render it most easily communicable and hence most
usable.”102
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Varje handling är kulturellt kodad och för att förstå individens handlingar – oavsett
intentioner eller avsaknaden av sådana – måste handlingarna förstås utifrån den sociala
meningsrymd inom vilken handling sker.103
Poängen här är att visa på ”handling” som del i social ordning. Detta innebär
med andra ord att handlingar rekonstruerar sociala strukturer eftersom de är beroende
av sociokulturellt definierade betydelserelationer i allmänhet och av interaktiva
giltighetsanspråk i synnerhet. Den senare innebär en samordning, eller en
överenskommelse, av vilka betydelser som är rimliga i en viss situation mellan olika
individer. Denna överenskommelse innebär att t ex en elev som accepterar rollen som
elev, och allt vad det innebär av restriktioner, resurser och möjligheter, handlar och
förstås utifrån premisserna för vad det innebär att vara elev. Och omvänt: Att en
individ i en klassrumssituation inte accepterar rollen som elev – trots att hon i övrigt
uppfyller alla villkor om att så är fallet enligt de regler som aktiverats av övriga
individer – innebär att varje tänkbart beteende obönhörligen kommer definieras utifrån
skolpraktikens speciella premisser. Att sova kan tyckas minst lika harmlöst som att
fälla upp ett paraply (dvs en icke-social handling) men sitter en elev och sover under
en lektion får det vissa speciella, kulturellt kodade, betydelser.
Interaktionen sker således utifrån de betydelseobjekt som aktiveras av de
deltagande individerna (t ex identiteter, roller, resurser, inramning). I ett klassrum är
en elev inte bara en elev utan det sker många parallella processer av
betydelsekonstruktion genom vilka världen förstås och ramas in, och som sätter
gränserna för vad för handling som utförs, hur och varför den utförs och av vem.
Einarsson och Hultman har i sin bok ”God morgon pojkar och flickor – om språk
och kön i skolan” visat att barnen redan före skolstarten har föreställningar om hur en
flicka respektive en pojke ska bete sig.104 De visar hur skolan och vuxenvärlden
särbehandlar barnen utifrån genus men också att pojkar och flickor använder och
tolkar ord olika.105 Denna typ av betydelserelationer (så som genus, klass, ålder, stil)
som aktiveras i interaktionen appellerar, liksom praktiken, olika väl till de andra
elementen och därmed också till vilka diskurser som är möjliga. Interaktion utgörs
således av reglerade ”…handlingar som systematiskt formar de objekt de talar om”.106

2.2.4 Subjektets disposition
Det fjärde och sista elementet fokuserar det handlande subjektet. Enligt Foucault är
subjektet ingen storhet i sig utan ett ”medium” för det sociokulturella sammanhang
inom vilket hon befinner sig.107 Det finns därmed inget autonomt subjekt.108
”I den föreslagna analysen hänvisar de olika utsagemodaliteterna inte till ett
subjekts syntes eller enande funktion, utan vittnar om dess skingring. De hänvisar
till de olika status, de olika platser, de olika positioner subjektet kan inta eller
103
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erhålla då det gör en framställning. Till de diskontinuerliga plan från vilka de talar.
Och är dessa plan förbundna meddels ett system av förhållanden är detta inte
upprättat av den syntetiska verksamheten hos ett medvetande identiskt med sig
själv, stumt, existerande före alla ord, utan av en diskursiv praktiks specificitet.”109

Subjektets handlingar utgår inte från en hos det inneboende plattform utan subjektet är
hela tiden ett svar på relationen mellan individens erfarenhetsmässiga disposition och
omgivningens speciella omständigheter. I detta svar etableras olika identitetsobjekt
vars definitioner subjektet måste verka genom, eller, som subjektet är ett medium för.
Subjektet är ett ”medium” i den meningen att subjektet med sociokulturellt
definierade erfarenheter får tillgång till de redskap en situation erbjuder och med vilka
hon tillåts återskapa världen. Men redskapen tillåter också kombinatorisk, kreativ,
verksamhet.110
”Hos var och en som betraktar ett litterärt verk som skapats av ett barn inställer sig
automatiskt frågan: Vad finns det för mening med detta verk, om det inte kan fostra
fram en kommande författare i barnet som skapade det, om det bara är en kortvarig
och episodisk företeelse i den unges utveckling, något som sedan kommer att vika
tillbaka och ibland fullkomligt försvinna? Meningen och betydelsen hos verket
ligger endast däri att det tillåter barnet att genomföra den tvära vändning i den
skapande fantasins utveckling som ger en ny och för hela livet varaktig inriktning
åt den. Dess mening ligger däri att den fördjupar, vidgar och renar barnets
emotionella liv när detta för första gången på allvar väcks och organiseras, och
slutligen ligger dess betydelse däri att det tillåter barnet att, då det tränar sina
skapande intressen och vanor, samtidigt lära sig att behärska det mänskliga språket,
detta det allra mest förfinade och komplicerade redskapet att forma och överföra
människans tanke, känsla och inre värld med.”111

I denna avhandling betraktas den kombinatoriska verksamheten som en del i
betydelseskapandets kontingens och inte bara som ett uttryck i en viss aktivitet. Med
detta menas att ”fantasin”, eller kreativiteten, hela tiden är en verksam aspekt av
tolkning och skapande av mening. Möjligen uppträder reproducerande verksamhet och
kreativ verksamhet i varsin ända av en skala på vilken olika aktiviteter kan inplaceras.
Sambandet mellan fantasi och diskurser består ”…däri att alla skapelser av fantasin
alltid är uppbyggda av element som hämtats ur [diskurserna] och ingår i en människas
tidigare erfarenheter”.112
Vygotskys utgångspunkt är att mentala processer ses som ett resultat av
mänskliga sociala verksamheter.113 För Vygotsky blev därför de specifika
intellektuella och fysiska redskap som människan i ett visst givet samhälle använder
sig av för att bearbeta sin omvärld av största betydelse för att förstå och förklara
människans psykologiska och sociala utveckling.
Utifrån Vygotskys tankar kan tre samverkande faktorer identifieras:114 a)
Människans intellektuella redskap. Till denna faktor räknas t ex förmågan att räkna,
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skriva, tala eller förmågan att tänka i termer av formell logik. Den andra
utgångspunkten innebär att b) människans fysiska redskap betonas. Med ”fysiska
redskap” menas de artefakter människor i ett visst givet samhälle använder sig av för
att bearbeta sin omgivning. Exempel på fysiska redskap är pennan, datorn, bilen,
diskborsten, hävstången, solcellen, plastpåsen och bomullströjan. Den tredje
utgångspunkten har att göra med c) hur människans sociala verksamheter är
organiserade.
Vilka redskap – fysiska såväl som intellektuella – som aktiveras beror på hur väl
de olika redskapen appellerar till de krav och regler som ställs på individen i en viss
given situation.

2.3 Skolan som praktik
Mitt syfte är att undersöka hur kunskapsområdet energi behandlas i skolan. Att studera
skolan som praktik innebär att hänsyn måste tas till skolans roll i samhället som
”förmedlare” av kunskap och värden.
”På en annan och betydligt större skala måste vi slutligen uppmärksamma de stora
klyftor som finns inom det man skulle kunna kalla för den sociala tillägnelsen av
diskurser. Utbildningen försöker förgäves, men med rätta, vara det instrument som
i ett samhälle som vårt gör det möjligt för varje individ att få tillgång till vilken typ
av diskurs som helst. Vi vet mycket väl att fördelningen av utbildning, liksom vad
utbildningen tillåter och förhindrar, följer de linjer som dragits upp genom
distansering, motsättningar och sociala strider. Varje utbildningssystem är ett
politiskt medel för att upprätthålla eller förändra tillägnelsen av diskurser och
därmed också de kunskaper och den makt de bär med sig.”115

Ett utbildningssystem har en speciell roll genom att lärandet är institutionaliserat och
har en betydande plats i människors lärande och utveckling.116 Även om all
kommunikation innebär lärande i någon mening117 så är skolpraktiken unik bland
annat i den meningen att den är ämnad att behandla vitt skilda kunskapsområden, eller,
”vilken typ av diskurs som helst” 118, men på sina speciella villkor.119
Det sociokulturella perspektivet fokuserar betydelseskapande och människans
sociokulturella sammanhang. Vilka betydelser är möjliga att konstruera i en viss given
situation? Vad är det som bestämmer vilka betydelser som är möjliga att konstruera?
”I det jag i fortsättningen kommer att kalla ett sociokulturellt perspektiv på
mänsklig utveckling och lärande [...] antas [...] att det finns en dynamik och
ömsesidighet mellan hur kollektiv (i form av samhällen, kulturer, subkulturer etc.)
fungerar och hur individer agerar i specifika sammanhang. Den omgivande
kulturen fungerar samtidigt som resurs och som en begränsning; den förser
115

Foucault, 1993, s. 31.
Östman, 1999, s. 263. Se också Biesta i samma volym där ”utbildningsprojektet” diskuteras i relation till ”den
radikala mångfaldens”, eller postmodernismens, implikationer.
117
Se Dewey, 1966, s. 4-6.
118
Foucault, 1993, s. 31.
119
Ett exempel på andra praktiker som också behandlar olika typer av diskurser är media.
116

36

individen med olika kommunikativa redskap och förhållningssätt i konkret
verksamhet, men den begränsar också de tänkbara handlingsalternativen [...].”120

Individen kan alltså inte skiljas från sitt specifika tidsliga, rumsliga och innehållsliga
sammanhang. Vår kunskap om världen, liksom de redskap vi använder för att bearbeta
världen, går inte att lösgöra från dessa förutsättningar för betydelsefixeringar. Vi måste
alltid handla genom dessa förutsättningar. Förutsättningarna består av historiskt och
socialt organiserade värden som upprätthåller, legitimerar och formerar en viss
ordning, vissa logiker, vissa kategorier och vissa mönster, dvs diskurserna, eller
formationssystemen, och deras avlagringar. Även om vi alltid är tvungna att handla
genom olika formationssystem finns det alltid en dynamik (och kontingens) i spannet
mellan betydelsernas obestämbarhet121 och individens förmåga att tolka sociala
situationer.122 Tolkningen är en aktiv handling. Det finns alltid alternativa tolkningar
även inom ramarna för vad som är bestämbart i en viss situation. Genom socialisation
lär vi oss att hantera formationssystemen och deras redskap.
”…the complementary interactional modality, must be socialized through
language. It is through language and from using language that children become
participants in all varieties of social exchange as ones who can give as well as ask
and take.”123

Socialisation är dock inget som kan avgränsas till speciella praktiker (såsom skolan)
eller till speciella åldrar (barn) utan socialisation ses här som en generell mänsklig
process där människan genom social aktivitet konstruerar och rekonstruerar sin
omvärld. Olika praktiker skapar olika förutsättningar för denna process.

2.3.1 Skolans regler
I detta avsnitt avser jag att precisera skolan som praktik och diskutera vad detta kan
tänkas innebära vad gäller förutsättningar för vilka diskurser som formas. Det är
viktigt att få en bild av skolans speciella regler för att kunna förstå de betydelser som
konstrueras i klassrummet. Energi gestaltas efter kriterier för vad som är giltigt och
legitimt i ett klassrum. Detta gäller handlingsregler i allmänhet men också mer
abstrakta företeelser såsom kunskapssyn och traditioner.
Edwards och Mercer (1987) beskriver vad de kallar ”educational groundrouls” i
klassrummet. Deras undersökning bygger på videoinspelade lektioner i olika skolor
med klasser i olika stadier.124 Som utgångspunkt för identifieringen av sådana
grundregler gör de, med hänvisning till filosofen Paul Grice, en konversationsmall:
”1 The maxim of quality (truth)
Try to make your contribution one that is true, and specifically:
(a) do not say what you believe to be false;
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(b) do not say that for which you lack adequate evidence.
2 The maxim of quantity (informativeness)
(a) make your contribution as informative as is required for the current purposes of
the exchange;
(b) do not make your contribution more informative than is required.
3 The maxim of relevance
Make your contribution relevant.
4 The maxim of manner (intelligibility)
Be perspicuous, and specifically
(a) avoid obscurity;
(b) avoid ambiguity;
(c) be brief;
(d) be orderly.”125

Klassrumssituationen innebär speciella förutsättningar för konversationer. Läraren
befinner sig i en position som kan kallas auktoritativ. Denna innebär t ex att det är
läraren som ställer frågorna och eleverna som svarar. Om läraren ställer samma fråga
igen implicerar detta att fel svar givits. Läraren befinner sig således i en position som
innebär kontroll över samtalsinnehållet. Detta kan betraktas som en viktig
förutsättning för att en av skolans uttalade funktioner, nämligen socialisation av
eleverna, skall kunna upprätthållas. Edwards och Mercer visar att
klassrumssammanhanget bestäms av ett antal ”educational ground-rules”. Dessa
grundregler:
”…represent both a set of social conventions for presenting knowledge in school, and
also a set (or sets) of cognitive procedures for defining and solving problems. These rules
are problematical for both teachers and pupils, for reasons which stem from the fact that
they normally remain implicit. They form part of the ’hidden agenda’ of school work
which is rarely, if ever, available for scrutiny and discussion by teachers and children
together.”126

Detta innebär, menar Edwards och Mercer, att kunskapen om dess regler är kontextuell
och så att säga hör till situationens ”common knowledge”. Dessa regler gör vissa
handlingar legitima. Att vässa pennan är exempel på en legitim handling, en handling
som innebär att eleven kan röra sig i klassrummet trots att läraren t ex sagt åt eleverna
att sitta stilla och skriva. En elev kan gå och vässa pennan flera gånger under en
lektion genom att t ex bryta av spetsen vilket kan ge eleven tillfälle att säga några ord
till en kompis, komma ifrån skolarbetet ett slag eller dylikt.
Edwards och Mercer visar att reglerna för klassrumssammanhanget hänger
samman med pedagogiska föreställningar som byggts in i systemet och att dessa
skapar vissa rutiner och procedurer vilka i sin tur leder till en viss typ av
problemlösning. Dessa avlagrade diskurser för hur kunskap ska gestaltas och förvaltas
med hjälp av olika metoder och former skapar ett speciellt utrymme för vad som är
uttryckbart.127
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Dessa regler för vad som är uttryckbart i ett klassrum kan också ses i termer av
inneslutning och uteslutning.128 Östman och Wickman visar att de aspekter av ett
kunskapsområde som eleverna fokuserar i hög grad styrs av lärarens yttranden
(”voice”) och av de läroböcker som används.129
”They are also important for the pupils when trying to fill gaps with relations. The
teacher was though necessary for confirming which relations that where correct.
Thus, both textbooks and the teacher were attributed the quality of authority: as
containing or in posses of the right answer.”130

Författarna menar att det finns en ”practical epistemology” i skolan för vad som räknas
som giltig kunskap och att detta är styrande för elevernas interaktioner.131
Bergqvist har studerat elevers grupparbeten på grundskolan (årskurs sju till
nio).132 I studien presenteras tre fallstudier som bygger på två klassers arbete i grupper
med uppgifter i olika ämnen. Hon intresserar sig för vad som räknas som arbete i
klassrummet. Den viktiga frågan är hur eleverna faktiskt löser sina skoluppgifter i
gruppen. En viktig aspekt för skolarbetet är att tolka själva arbetsuppgiften. Bergqvist
stödjer sig på Halldén133 som menar att:
”…the students actively search for a definition of the task and that they take on different
tasks. Furthermore, when having problems with finding out what the task is about, they
seem to be strongly guided by the practical aspects of schoolwork and by the presentation
of it and thus the forms for the work become its content.”134

Eleverna tycks i hög grad vara inriktade på de olika arbetsmoment, de procedurer, som
de förväntas utföra. Antagandet om att de erfarenheter som eleverna gör leder till att
de lär sig vad uppgiften är tänkt att lära dem är således inte alls självklar.135 Samtidigt
visar Säljö och Bergqvist hur elever som inte fått instruktioner inför utförandet av en
laboration stod handfallna inför de verktyg de var tänkta att experimentera med.136
Jag betraktar de regler, formella såväl som informella, vilka bestämmer denna
kontext som diskursiva avlagringar.137 Det är inom praktiken som ”spelets” regler är
definierade och sanktionerade. Oftast vet de som agerar på denna spelplan, eller
”scen”, mycket väl vilka regler som gäller och dessutom krävs det att deltagarna tar
spelet på allvar.138 Betydelser som konstrueras måste alltid ses i ljuset av dessa
diskursiva avlagringar eftersom de alltid konstrueras i relation till dem.
Min avsikt med denna studie är dock inte att fokusera själva de pedagogiska
procedurerna eller att analysera den kommunikativa verksamheten i skolan som sådan.
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Dessa utgör snarare förutsättningar eller ramarna för hur betydelser om energi som
kunskapsområde konstrueras i skolan.
En annan viktig aspekt som hör till skolan som praktik och som därför måste
behandlas är vilka förutsättningar som finns för viss typ av gestaltning i skolan, eller,
med andra ord, vad ”erbjuds” eleverna.

2.3.2 Betydelsekonstruktioner i skolan
En viktig utgångspunkt i denna avhandling är alltså att kunskap organiseras och ordnas
i och genom ett socialt och kulturellt sammanhang. Detta innebär att betydelsernas
ordning måste förstås i ljuset av att det finns formationssystem i samhället som
upprätthåller, återger och återskapar den förståelsevärld vi lever inom och genom.139
Men dessa formationssystem bör inte enbart förstås som ett instrument med vilka vissa
dominerande betydelserelationer återskapas. Skolan har en för sig egen social funktion
som inte enbart kan bestämmas utifrån statens eller andra intressenters försök att
påverka och utnyttja skolans funktion. Istället betraktas skolan i denna avhandling som
en praktik med ett ”dialektiskt förhållande” (en ömsesidig påverkansprocess) till andra
praktiker i samhället via dess olika processer av betydelsekonstruktion.140
”To grant the educational system the absolute independence which it claims or, on
the contrary, to see in it only the reflection of a state of the economic system or the
direct expression of the value system of ‘society as a whole’, is to refuse to see that
its relative autonomy enables it to serve external demands under the guise of
independence and neutrality, i.e. to conceal the social functions it performs and so
to perform them more effectively.”141

De betydelseobjekt som skapas i skolan måste alltså ses mot bakgrund av denna
dialektik och ”relativa autonomi”.
I det följande ska denna dialektik mellan olika praktiker och vad detta skapar för
betydelseobjekt behandlas. Här kommer att ges ett antal exempel både kring
betydelseobjektens förutsättningar och hur de kan komma till uttryck i skolan som
praktik.
Leif Östman studerar i sin avhandling ”Socialisation och mening: No-utbildning
som politiskt och miljömoraliskt problem”142 vilka betydelser som skapats i läroplaner,
kursplaner och läromedel för no-utbildningen i den svenska skolan.143 Han talar om
no-utbildningens ”följemeningar” med vilket han menar andra typer av mening än den
specifika typ av mening som kunskapsobjektet ”fenomen och händelser i naturen”
innebär. I ”Socialisation och mening” behandlas ”…den naturorienterande
utbildningens moraliska och politiska dimension i termer av vilken miljömoral och
handlingsdisposition [vilka betydelseobjekt] de studerande erbjuds (möter) i
naturorienterande utbildning under 80-talet, samt förutsättningarna för dessa
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erbjudanden”.144 Östman menar att en klassrumssituation föregås av ett antal val som
är gjorda av personer på olika nivåer (lärare, politiker, myndigheter).145 Dessa val
definierar förutsättningarna och begränsningarna för vad som tas upp och kan tas upp
i klassrummet146. I sin avhandling studerar Östman ett urval av 80-talets läroböcker i
kemi och biologi på högstadiet och han gör även en analys av läroplanstexter över
dessa ämnen.
Resultaten visar att kurslitteraturen i både kemi och biologi styrs av och
förespråkar en ”vetenskapligt rationell” diskurs. Socialisationsinnehållet i de texter
som studerats för med sig vissa tänkbara konsekvenser som är möjliga att identifiera.
Tanken bygger på det, till synes självklara, att eleven konstruerar kunskap som
överensstämmer med de målsättningar som finns i läroplanen då det är utifrån dessa
mål läraren gör sina val av undervisningsinnehåll.147 En av poängerna är just att det val
som läraren gör sällan ses som problematiskt eftersom de diskurser som råder inom
no-ämnena stödjer bara vissa val. Östman visar att naturvetenskaplig kunskap
betraktas som sann i läroplaner och läroböcker och om eleverna får ta del av denna
kunskap kommer detta med automatik leda till att eleverna förstår världen på ”rätt”
sätt och därmed handlar på ”rätt” sätt.
”Om de studerande lyckas lära sig begrepp definitioner, termer etc. innebär det
sålunda att de också lärt sig någon typ av språkbruk. Eftersom språkbruk styrs och
konstitueras av ideologiskt sedimenterade regler kommer de studerande – när de lär
sig något - att samtidigt socialiseras. Om de studerande lär sig de vetenskapliga
definitionerna på orden atom, molekyl etc. innebär det, att de också har lärt sig
språkbruket som dessa ord är inplacerade i, och som tilldelar orden den specifika
meningen. Detta språkbruk består av ett antal regler, som säger att naturen skall
begripas och förstås mekanistiskt och atomistiskt, och denna natursyn kommer de
studerande att socialiseras i. Socialisering och lärande sker alltså samtidigt; lärande
i vetenskaplig mening innebär socialisering i diskursiv följemening. På
systematiska grunder kan vi sålunda ersätta båda termerna med en enhetlig sådan,
som täcker in både lärande i vetenskaplig mening och socialisering av diskursiv
följemening: mitt förslag är meningsskapande.”148

Ett kunskapsområde går inte att skilja från dess socialiserande innehåll.
Fokus i min avhandling ligger dock inte på texterna som sådana utan på vilka
betydelser som kom till uttryck i klassrummet och vilka betydelseobjekt som faktiskt
formades i de interaktiva processerna i klassrummet. Mer traditionellt
undervisningsmaterial har dock en stark status i skolan för vad som betraktas som
relevant inom ett kunskapsområde.149
Det finns omfattande forskning kring hur vetenskapliga framställningar
återskapas i skolan.150 Den handlar i huvudsak om hur vetenskapliga betydelseobjekt
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reproduceras i skolan. Detta fält är, med denna avhandlings synsätt, ett möte mellan
skolan som praktik och praktiker utanför skolan (t ex media och vetenskap) där olika
betydelseobjekt övertas men behandlas utifrån skolans förutsättningar.
Mason och Santi har undersökt hur femteklassares förståelse av växthuseffekten
förändras genom undervisning i ämnet.151 Lektionerna byggde i huvudsak på elevernas
egna diskussioner både i små grupper och i helklass. Författarna menar att forskningen
visar på svaga samband mellan miljömedvetenhet och variabler som ”…race, gender,
family, income, occupational prestige, socioeconomical status, political ideology and
age… The results show that all correlations are weak, as these variables are not strong
predictors of attitudes and behaviour towards the environment.”152 De menar dock att
sociala, kognitiva och kontextuella faktorer kan väckas genom ”meningsfull
undervisning” och att individerna på så sätt kan få ett engagemang för miljöfrågan.
”A further issue to be taken into account here is that according to the most recent
perspective of research on learning and instruction the individual’s cognition
occurs within instead of interacting with socio-cultural contexts of activity
(Wertsch, 1985; Moll, 1990) As a consequence, conceptual understanding is not a
product of ’solo cognition’, but rather of ’joint’ thinking processes in which
appropriation of new knowledge involves sharing cognition (Resnick et al.,
1991).”153

Våra handlingar ”medieras” i och genom de redskap en specifik situation erbjuder.154
Utifrån detta ställer Mason och Santi två frågor:155 1) Underlättar grupparbete
(”discourse reasoning”) individens förståelse och 2) vilken betydelse har metakognitiv
förståelse av lärandeprocessen för kunskapsmässigt ”framåtskridande”. Med
”kunskapsmässigt framåtskridande” menas att en så ”korrekt” föreställning av
fenomenet som möjligt uppnås. Det förmodas alltså finnas en ”riktig” vetenskaplig
föreställning vilken skolan ska reproducera.
Masons och Santis resultat visar att elevens förklaring av uppvärmningen görs
utifrån deras tidigare förståelse av värmekällor. En del elever menade att värmen kom
från jordens inre (vulkaner sprutar ju eld), andra menade att solen blev varmare och
varmare, andra att det berodde på bilavgaserna, osv. Forskarna fann sex olika
förklaringar till uppvärmningen, varav endast en var av mer vedertaget slag (som
endast en elev stod för). Elevernas individuella förklaringar av fenomenet blev
problematiska i gruppdiskussionerna. Eleverna frågade sig t ex varför jorden inte blir
varmare och varmare när man gräver i den. Om denna värme ska räcka för att värma
upp luften måste den bli varmare ju längre ned man kommer.
Genom diskussionerna vägdes elevernas olika argument och ståndpunkter mot
varandra vilket resulterade i att vissa ståndpunkter kunde identifieras som mindre
hållbara. Det visade sig att de flesta eleverna på ett eller annat sätt ändrade uppfattning
om växthuseffektens orsaker, de flesta var också medvetna om att denna förändring
skett. Mest ”adekvat” förståelse av fenomenet hade dock de elever som kunde
identifiera vad som gjorde att de ändrat uppfattning.
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Den argumentativa (grupparbetet) aspekten i undersökningen skapade
förutsättningar för en medvetenhet om den egna förståelsen och den ”nya” förståelsen
baserades alltid på den gamla förståelsen. Mason och Santi visar hur barnens tidigare
förståelse i hög grad påverkar vilka metaforer de ”väljer” för att förstå det givna
fenomenet men också att skolan erbjuder olika redskap för att behandla olika
betydelseobjekt och att dessa innehåller en normativ idé om vad som är målet med
undervisningen.
Både växthuseffekten och ozonproblematiken ingår som del i en vidare
miljöproblematik.156 Miljöproblematiken är ett exempel på ett kunskapsområde i
skolan med åtskilliga kopplingar till praktiker utanför skolan.157 ”Miljö” som begrepp
har tagits upp i svenska läroplaner sedan Lgr 69 och har därefter fått en allt mer
betydande roll.158 Men ”miljö” är inget entydigt utan tvärtom ett mångfasetterat
begrepp kring vilket det finns en mängd olika diskurser.
”Målet med undervisningen är att eleverna lär sig att aktivt och kritiskt värdera
olika alternativa perspektiv på miljö- och utvecklingsfrågor. På detta sätt kan
eleverna engageras i demokratiska samtal som handlar om hur vi bör utforma ett
uthålligt samhälle och en uthållig värld. Undervisningen har därmed närmast en
rekonstruktivistisk karaktär.”159

I skolan används flera olika pedagogiska redskap för att bearbeta ett kunskapsområde.
Genom t ex laborativt arbete ska eleverna själva undersöka ”naturen” och dess ”lagar”.
”…det avgörande skälet är ändå att lärarna av tradition ser skollaborationen som
intimt sammankopplad med vad forskarna gör i sina laboratorier […]. Experiment,
hypotesprövning och iakttagelser har blivit ett viktigt sätt att lära sig
naturvetenskap. Eleverna ska själva pröva vad deras iakttagelser verkligen säger
om naturen. Genom att se själv och avgöra om något är sant förstår man bättre.”160

Chin, Brown och Bruce visar hur eleverna genom att ställa undersökande
(”wonderment questions”) i stället för elementära frågor (”basic questions”) lättare
kan anknyta till kunskapsområdet med sin egen förståelse och samtidigt få en djupare
förståelse av fenomenet.161
Den största delen av de frågor eleverna ställde var dock elementära frågor. Dessa
var mer inriktade på procedurer och kom enligt författarna egentligen inte att beröra de
diskurser kunskapsområdet behandlade i någon djupare mening. Författarna menar
därför att ”…teachers, by being aware of the multidimensionality of learning
156
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approaches, can help students deepen their thinking starting from the dimension where
they already show some depth”.162 Till detta bör dock tilläggas att alla typer av frågor,
oavsett ”nivå”, är diskursiva och ”symbiotiska” med den praktik inom vilka de verkar.
”The assumption that students can generate their own questions, and that these
questions will be the questions that make sense in institutionalised settings and
discourses such as science and science teaching, is too simplistic a position to
remain unchallenged. Questions always have to be formulated from a perspective,
and in many cases it takes insight and considerable expertise to realize what are the
appropriate and generative questions to ask in a given situation. Formulating such
questions is probably just as difficult as formulating the answer. In both instances
the problems of perspectivity are significant.”163

För att återgå till laborationen som exempel innebär själva laborerandet att eleven
måste ställa upp på vissa premisser, eller, att laborationen aktiverar vissa
betydelserelationer inom vilka den laborativa verksamheten måste definieras. Det
eleven ”ser” under laborationen är redan inbyggt i en preexisterande ”bild” av
verksamheten laboration. Den franske vetenskapssociologen Bruno Latour visar att de
resultat, eller värden, som produceras med hjälp av instrument måste förstås utifrån
tidigare förhandlad och konstruerad kunskap.164 De värden instrumentet producerar är
föreningen (”junction”) mellan teoriernas och pappersarbetets värld och instrumentens
värld.165 Eller med Wickmans ord apropå laborationer: ”…människor lär sig i möten
där mellanrum uppmärksammas och relationer läggs fast till det som redan står fast,
vilket innebär att mellanrummet fylls.”166 Instrumenten bekräftar och befäster den
verklighet som teorierna visar på.167
”We can see more, since we have before our eyes not only the image but what the
image is made of. On the other hand we see less because now each of the elements
that makes up the final graph could be modified so as to produce a different visual
outcome.”168

Instrumenten är inte bara beroende av en redan uppställd verklighet utan instrumenten
genererar egna frågeställningar, variationer och betydelserelationer genom att vissa
variabler går att isolera och manipulera.
Detta kan även bli ett pedagogiskt problem. Eleverna måste ha en viss inblick i
kunskapsområdet och dess olika betydelserelationer för att kunna ställa adekvata
frågor – ett slags moment 22.169 Föreställningar (hos framför allt lärarna) kring vad
kunskapsområdet handlar om och bör handla om har en stark anknytning till andra
praktikers (t ex vetenskapliga) framställningar av betydelseobjektet (t ex
växthuseffekten). Det pedagogiska projektet för bland andra Mason och Santi170 tycks
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vara att bygga broar för att överbrygga diskrepansen mellan föreställningen om
kunskapsområdet, skolpraktikens förutsättningar och subjektets disposition.

2.3.3 Energi som betydelseobjekt
Energi som kunskapsområde och betydelseobjekt har också studerats av ett flertal
forskare.171 Dessa behandlar främst energi som ett naturvetenskapligt fenomen vilket
framför allt beror på att energi behandlas som sådant i skolan. Men studier visar också
att elever i stor utsträckning associerar till säkerhet och fara, elektriska apparater och
elektronik i samband med energi.172 Driver, Squires, Rushworth och Wood-Robinson
sammanfattar elevers konceptualisering kring energi I fem punkter grundade på olika
studier som gjorts:
”1) associated only with animate objects; 2) a causal agent stored in certain objects;
3) linked with force and movement; 4) fuel; 5) a fluid, an ingredient or a
product.”173

Inom dessa fem punkter ryms både det mer naturvetenskapliga hanterandet av
fenomenet energi och associerandet till elektriska apparater. Första punkten innebär att
människor besitter, eller är besjälade, med energi, men ju äldre barnen blir desto mer
ses energi som en kraft inom allt levande (framför allt bland flickor).174 Den andra
punkten innebär att energi förstås som ”lagrade” i vissa objekt.175 ”…[S]ome objects
are thought of as having energy and being rechargeable, some as needing energy and
expending what they get, and some (whose activities are ‘normal’) as neutral. Energy
is thought of as a causal agent stored in certain objects.”176 Punkten om kraft och
rörelse innebär att barnen ser objekts eventuella rörelse som ett tecken på om energi
var “närvarande” i objektet.177 Ytterligare en idé som figurerade bland barn var att se
energi som bränsle.178 Med denna idé följde också idén om att resurserna var
begränsade och att människan måste lösa resursproblemet – människan står inför ett
globalt energiproblem. Det sista sättet att se på energi som Driver, Squires, Rushworth
och Wood-Robinson tar upp är energi som en fysikalisk substans. Denna substans kan
ledas, eller ”flöda”, från ett ställe till ett annat.
Andersson vill vidga energibegreppets användning i skolan genom att förena
naturvetenskapligt perspektiv med ”liv och samhälle” och ”vardagstänkande”.179
”Det finns en hel del goda skäl att undervisa om energi i skolan. […]De har alla att
göra med energianvändning i vardagsliv och samhälle, och ansluter väl till
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formuleringar i läro- och kursplaner. Till detta kan läggas att tillämpning av
kunskaper i vardagsliv och samhälle inte är det enda motivet för
energiundervisning i skolan. Liksom naturvetenskapen själv syftar också
undervisningen till förståelse av naturen. Energibegreppet är i detta sammanhang
viktigt, inte bara i fysiken, utan också för att beskriva kemiska reaktioner,
organismers energiomsättning och energiflöden genom ekosystem.
Skolans problem är den högst avsevärda klyfta som råder mellan vardaglig
och vetenskaplig begreppsvärld när det gäller energi.”180

Andersson ställer upp en tabell där olika aspekter av energibegreppet lyfts fram och
jämförs utifrån de tre kunskapsområden han identifierar (t ex ”Vardagstänkande:
energiförbrukas, liv och samhälle: energi bevaras, men vid överföringar blir det ofta
spill i form av värme, som inte kan användas vidare, Naturvetenskaplig verksamhet:
energi bevaras men vid överföringar minskar ofta energins förmåga att uträtta arbete i
sin omgivning”).181 Han menar att dessa kunskapsområden går att förena i
undervisningen men att det förmodligen kräver ett mindre snävt energibegrepp.182
Den bild Andersson ger av kunskapsområdet energi i skolan är således också att
energi till största delen handlar om att göra naturvetenskapliga begrepp mer
”stringenta”.183 Strömdahl visar dock att naturvetenskaplig kunskap ryms inom flera
klassifikationstyper:
”Å ena sidan enkel klassifikation som ligger nära vardagliga kontexter, referenser
och erfarenheter. Å andra sidan teoribildning, som ofta ligger utanför den direkta
sinneserfarenheten och där matematiken är kommunikationsinstrumentet. De
matematiska sambanden mellan fysikaliska storheter (’formler’) upplevs ofta som
ett kommunikativt hinder för förståelse. Med andra ord är ett ’naturligt’ vardagligt
förhållningssätt och det naturliga språket ibland tillräckliga för att kommunicera
naturvetenskap, i andra fall krävs ett särskilt sätt att tänka och kommunicera.”184

I samma volym bekräftar Säljö och Wyndhamn denna syn men talar istället om hur
naturvetenskapens ”diskurser har förfinats” och på så sätt skapat ett avstånd mellan det
så kallade vardagliga och dessa diskurser.185 Säljö och Wyndhamn ser kunskap som
”kodifierad i diskurser som utvecklats inom ramen för speciella verksamheter”.186
Schoultz visar hur naturvetenskap kan konstitueras på många olika sätt och att mer
abstrakt kommunikation kring naturvetenskap framför allt är det sätt som används i
skolan.187
”Sålunda är det viktigt för elevernas lärande att de förstår att när de träder in i ett
NO-klassrum så sker en ’cultural border-crossing’ – en övergång från ett
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förhållningssätt till språket till ett annat, från en språkkultur till en annan, från ett
naturspråk till ett annat.”188

Energi som kunskapsområde har onekligen också ett sådant specialiserat språkbruk
men enligt Östman är det viktigt att de betydelserelationer som uppstår i laboratorier
eller i no-klassrum vidgas för att inbegripa andra typer av betydelserelationer i likhet
(antar jag) med Andersson som menar att t ex energi ska vidgas för att innefatta
betydelserelationer som inte är strikt kopplade till naturvetenskap.189

2.4 Sammanfattning och inplacering
Denna avhandling utgår från ett diskursteoretiskt perspektiv. Det finns en mängd olika
sätt att förstå begreppet ”diskurs”. Här utgår jag dock från ett konstruktivistiskt
synsätt. Betydelser är inte givna utan är socialt, kulturellt och historiskt konstruerade.
Diskurs definieras här som det system av regler och betydelserelationer som
tillsammans
systematiskt
formar
ett
antal
betydelsepotentialer
och
betydelserestriktioner och som binder framställningar samman över tid och rum. Inom
ramarna för dessa betydelserelationer formas olika ”objekt”. Olika diskurser, var och
en med sina speciella betydelserelationer, kan konkurrera om att definiera samma
objekt.
En diskurs är inget utanför och oberoende av den sociala verkligheten, som en
egen storhet utan är symbiotiskt upprätthållen av fyra element. Dessa element är
diskursens egna (1) inre logik av betydelser vilket innebär att diskursen ger vissa
kriterier och regler för hur objekten bör förstås. (2) Appellationspunkter till specifika
praktiker. Praktikerna skapar vissa förutsättningar, viss systematik, vilka gör att vissa
betydelser är mer sannolika än andra. Diskurser korrelerar olika väl med olika
praktiker. (3) Processer av betydelseproduktion i vilka mening skapas på olika sätt
(genom interaktion, genom text, osv.). (4) Subjektets disposition av kunskaper,
erfarenheter och resurser vilka gör att individen aktivt kan delta i
betydelseproduktionen inom en given diskurs. Genom interaktion blir individen
delaktig i ett sociokulturellt sammanhang vilken erbjuder redskap med vilka mening
kommuniceras och blir begriplig.
Dessa olika element är likvärdiga och är alla i lika hög grad förutsättningar för
kommunikativ verksamhet. I denna studie ligger dock fokus på diskursernas inre logik
och de betydelser som följer på dessa samt på praktiken och dess appellationspunkter
till diskurserna. Denna avhandling kommer därför inte lägga fokus på olika
pedagogiska processer och resonemang kring dessa (likt t ex Edwards och Mercer190,
eller Mason och Santi191 som refererats ovan) annat än i den utsträckning som de har
en direkt betydelse för kunskapsområdet energi. Nertonandet av detta element har bara
delvis varit ett medvetet val. Jag valde att studera vad eleverna talade om och ramarna
för detta snarare än de interaktiva mekanismer som formar de kommunikativa
188
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processerna. Att betrakta dessa mekanismer som ett ”element” är snarare ett resultat av
att det fanns aspekter och skeenden vars mekanismer jag varken kunde härleda till det
specifika med skolpraktiken eller till diskursiva betydelser. Samma sak gäller för
elementet ”subjektets disposition”. Det är uppenbart att subjekten har olika resurser,
erfarenheter och engagemang i ett socialt sammanhang. För att ta ett par triviala
exempel så hade vissa elever stort intresse för datorer, andra för politik; vissa hade lite
svårare att förstå uppgifterna medan andra verkade strunta i dem. Idealt sett borde
studien ha omfattat även dessa element. Jag hade då i högre utsträckning kunnat binda
diskurserna till andra strukturella faktorer såsom genus, etnicitet eller klass och
därmed kunnat göra en mer djuplodande arkeologisk undersökning i Foucaults
bemärkelse av hur betydelser är tvinnade i varandra. Denna avgränsning har varit
nödvändig. Trots detta finns det antydningar i avhandlingen som kan ge en intresserad
läsare ledtrådar om hur det förhåller sig även kring dessa områden.
Som visats i föregående avsnitt finns det en hel del studier, av snarlikt slag som
denna, där skolan setts som en speciell praktik inom vilken olika betydelseobjekt
formas och där även själva betydelseobjektet och dess betydelserelationer fokuserats.
De studier jag betraktar som mest besläktade med denna studie är Östmans avhandling
om no-utbildning som politiskt och miljömoraliskt problem192 och Westlins Teknik och
politiskt handlande193. Båda dessa avhandlingar behandlar betydelserelationer i skolan
kring olika ämnen och kunskapsområden med tyngdpunkt på no och teknik. Deras
noggranna analyser av texter som läroplaner, kursplaner och läroböcker har dock ingen
lika djuplodande motsvarighet i denna avhandling. Här har istället den huvudsakliga
ingången definierats utifrån kunskapsområdet ”energi” och jag har valt att lyfta fram
ett bredare register av aspekter som hade betydelse för just behandlandet av energi.
Intresset har således varit skärningspunkten mellan skolan som praktik och
kunskapsområdet energi.
Ett annat viktigt fält för förståelsen av energi som kunskapsområde har varit den
ganska omfattande floran av litteratur kring energi och energidebatter men då inte
specifikt inom skolan. Jag har valt en öppen ingång till energi i skolan eftersom jag
velat se vilka betydelser som skapas av lärarna och eleverna själva i deras behandlande
av energi. Det finns dock påtagliga parallella samband mellan betydelser som skapades
i skolan med hur andra studier visat att energi kommer till uttryck i andra praktiker.194
Jag finner en uppenbar likhet, eller ett samband, mellan diskurser i och diskurser
utanför skolan. Det är dock inte detta samband som undersökts och jag har inte heller
velat låta dessa studiers indelningar och fokuseringar vara styrande för mina
iakttagelser av vilka indelningar och fokuseringar som gjordes i skolan. Det är å andra
sidan föga överraskande att jag funnit dessa samband.
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3 Metod
I detta kapitel ska jag redovisa hur jag gått till väga, hur jag tänkt och vilka val jag
gjort för att få kunskap om hur betydelser om energi behandlas och konstrueras i
skolan. Min avsikt är att göra processen så genomskinlig som möjligt för läsaren,
vilket innebär:
”…att det ska föras en konsistent argumentation, att teorin ska utgöra ett
sammanhängande system, och att påståenden om verkligheten ska dokumenteras
empiriskt.”195

Men också processens olika steg bör redovisas så att material, resultat och slutsatser
kan värderas utifrån de förutsättningar som förelegat.

3.1 Diskursteori och metod
Diskursteori erbjuder en mängd olika redskap för analys av empiri. Fairclough
använder sig av en ”systematisk lingvistisk analysmodell”.196 Denna typ av analyser är
textnära men kan också göras på intervju- eller annat inspelat material. För Fairclough
blir textens uppbyggnad, dess form och sammanhang viktiga i analysen. Winther
Jørgensen och Phillips menar att en nackdel med denna metod är att detaljeringsgraden
är så hög att det kan vara svårt att använda metoden på stora material.197
Inom diskurspsykologi ”fokuseras den retoriska organiseringen av text och
tal”.198 Genom att analysera de ”tolkningsrepertoarer” som används i olika praktiker
kan diskurspsykologerna identifiera de mekanismer som gör vissa repertoarer mer
sanna och sannolika än andra. Gemensamt med Fairclough har här varit synen på
diskurs och praktik som teoretiskt systematiserade enheter; redskap för att förstå
betydelseskapandets mekanismer men oskiljaktiga både i analys och som företeelser.
Detta är också i enlighet med Foucaults idé om relationen mellan diskurs och praktik
som alltid verkar som ett inordnande ”preliminärt kriterium” för varje handling.199
”Order is, at one and the same time, that which is given in things as their inner law,
the hidden network that determines the way they confront one another, and also
that which has no existence except in the grid created by a glance, an examination,
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a language, and it is only in the blank spaces of this grid that order manifests itself
in depth as though already there, waiting in silence for the moment of its
expression.
The fundamental codes of a culture – those governing its language, its
schemas of perception, its exchanges, its techniques, its values, the hierarchy of its
practices – establish for every man, from the very first, the empirical order with
which he will be dealing and within which he will be at home.”200

Metodologiskt innebär detta “galler” av preliminära kriterier för handlingar avsevärda
bekymmer. En teori som så hårt knyter möjliga handlingar till praktik och diskurs
legitimerar frågan om vilka metodologiska möjligheter det finns att utifrån erbjudna
betydelserelationer studera desamma. Går det att befinna sig i en praktik och samtidigt
ställa sig utanför dess hegemoni för att förstå och analysera dess strukturer?
Svaret är både ”ja” och ”nej”. Både elever och lärare som deltagit i denna studie
reflekterade, kritiserade och satte ord på de betydelserelationer som förekom i skolan.
Men trots detta var de tvungna att verkställa de handlingar som påkallades av skolan
för att dess syften, krav och betydelserelationer skulle upprätthållas. För mig som
”observatör” fanns och ställdes helt andra syften och krav vilket skapade möjligheter
för helt andra betydelserelationer. Metoden och uppgiften innebar att en annan praktik
tog form som svarade mot andra förutsättningar och mål – ett slags praktikernas
parasit med egna livsbetingelser.

3.2 Initiala val
När studien inleddes utgick jag inte från en diskursteoretisk basis utan var helt enkelt
inriktad på att studera hur energi (och miljö) behandlades i skolan. Det
diskursteoretiska perspektivet kom betydligt senare som ett sätt att organisera
materialet och förstå betydelser som skapades i skolan.
Jag hade till en början bara vaga föreställningar om hur jag faktiskt skulle gå till
väga och vilka teoretiska utgångspunkter som skulle kunna vara rimliga. Självklart
fanns en teoretisk ”last” och förförståelse, liksom jag var disponerad för vissa metoder
mer än andra. Detta har förstås format de val och fokuseringar som gjorts. Intresset för
kunskap och för processerna av kunskapskonstruktions gjorde att frågeställningarna
blev kvalitativa och induktiva snarare än kvantitativa och deduktiva. Med detta menas
att det som undersökts och de slutsatser som framträtt genom metoden inte bara
definieras utifrån frågeställningarna utan det empiriska materialet tillåts komma till
tals i högre utsträckning eftersom vad som var intressant att studera i samband med
behandlandet av energi inte var definierat på förhand.201 Resultat och slutsatser måste i
högre grad samspela med empirin och följer inte med nödvändighet av premisserna.202
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Intresset för kunskap innebär att människors skapande av mening och betydelse
fokuseras liksom de sammanhang inom vilka kunskapen kommer till uttryck. Därför
har ett kvalitativt angreppssätt valts framför ett hypotesprövande.203
”Discourse analysis shares with other types of qualitative research a certain waitand-see attitude to what the data ’throw up’. This is underlined by the fact that this
form of research is not so much looking for answers to specific questions (’What
are the causes of juvenile crime?’) as looking at the way meanings are constructed
(’How is juvenile crime explained and understood within political or media
discourse?’)”204

I inledningsskedet var syftet att studera ”hur energi och miljö gestaltas i klassrummet”.
Utifrån detta syfte gjordes en pilotstudie där fyra lärare på tre olika skolor samt sex
elever på en av dessa skolor intervjuades. Intervjuerna gav goda ledtrådar om vad
lärare och elever uppfattade att energi och miljö handlar om. Med detta ökade mitt
intresse och skärptes min uppmärksamhet för hur energi och miljö faktiskt
behandlades i skolan och hur ett kunskapsområde byggdes upp i undervisningen.
Syftet förändrades till att mer fokusera processerna där energi och miljö
behandlades. Men ”energi” och ”miljö” blev i kombination problematiska storheter i
och med att de tillsammans implicerade och förutsatte ett samband dem emellan.
Skulle studien behandla mötet mellan dessa storheter eller se dem som skilda
fenomen? Anledningen till att båda fanns med till en början var att jag själv förutsatte
ett samband mellan dem. Att utgå från ett sådant samband blev begränsande då jag
ville se vilka kategorier och betydelseobjekt elever och lärare själva gjorde i sitt arbete.
Därmed valde jag bort ”miljö” som primärt fokus för att istället låta empirin
bestämmas utifrån och i samband med ”energi”.
Viktigt är dock att materialet alltid selekteras och tolkas via den som genomför
undersökningen. I kvalitativ metod blir forskaren i än högre grad än vid kvantitativ
metod ett ”instrument” i själva undersökningen.205
”Kvalitativa undersökningar som fokuserar på innebörder och sammanhang kräver
ett datainsamlingsinstrument som är sensitivt för mening och betydelse både när
man samlar in och analyserar informationen. Människor passar bäst för en sådan
uppgift…”206

Nästa avsnitt beskriver urvalskriterier och mötet med fältet.
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3.3 Urval
Studien syftar till att se hur ett kunskapsområde behandlas i en specifik kontext.207
Mina ”fall” definierades således främst av att det skulle vara en skolpraktik inom
vilken energi behandlades.
Via min pilotstudie fick jag kontakt med lärare på en gymnasieskola som
arbetade med ”energi” som tema. Denna kontakt togs hösten 1999. Detta lärarlag
skulle ha två samhällsvetarklasser i temat ”energi”. Temat skulle pågå i fyra veckor
och ämnena samhällskunskap, naturkunskap, svenska, matematik och data ingick i
temat. Temat började med ett studiebesök på det lokala energibolaget och en av deras
anläggningar. Jag var med på detta studiebesök men hade då ännu inte presenterat mig
för eleverna. På eftermiddagen samma dag fick jag möjlighet att presentera mig och
mitt projekt för de båda samhällsvetarklasserna.
I presentationen berättade jag om projektet och betonade att ingen skulle nämnas
vid namn utan att namnen skulle fingeras. Det var också viktigt att här få några av
grupperna att gå med på att spelas in på ljudband. Detta visade sig inte vara några
problem. Eleverna som gick med på att spelas in fick ytterligare information om vad
som skulle göras med materialet.
Elever och lärare fick också reda på att jag skulle föra anteckningar och att jag på
olika sätt skulle vara närvarande i miljön under deras energitema. Eleverna var
positiva till att delta i studien samtidigt som de verkade vana vid att det fanns fler
vuxna människor i deras omgivning (olika lärare, lärarstuderande, osv.). Därför var
min närvaro inte på något sätt märkvärdig.
Samtidigt som jag startade mitt arbete med samhällsvetarna kontaktade jag ett
par andra skolor (en i Stockholm och en i Västergötland) via mail men fick inget svar.
Anledningen till att jag kontaktade dessa skolor var att jag på Internet sett att de drev
energiprojekt av olika slag. Båda dessa skolor hade mer direkta kontakter med
energibranschen och deras arbete kunde därför betraktas som pilotprojekt.
Via Agenda 21 i en annan kommun i samma län fick jag ett tips om en
grundskola där niondeklassarna skulle arbeta med ett tema som de kallade ”Människa
– Miljö – Energi”.
Jag deltog vid ett möte och jag presenterade mig och mitt projekt. Lärarna var
mycket positiva och intresserade. Det rörde sig om två klasser i årskurs nio. Jag
beslutade mig för att bara följa den ena klassen för att få mer kontinuitet i de arbeten
med energi som jag studerade. Jag träffade dock ofta både de involverade lärarna och
eleverna i den andra klassen så i viss mån ingick även deras arbeten i min studie.
När materialinsamlandet på grundskolan avslutats kontaktade jag
gymnasieskolan jag varit på tidigare eftersom en av lärarna där berättat för mig, under
min studie av samhällsvetarna, att det fanns ett arbetslag för naturvetareleverna som
också arbetade med energi som tema. Här var det dock bara ämnena biologi och fysik
som var involverade. I någon mån var även en samhällsvetarlärare involverad men
detta fick jag reda på när studien pågått under en ganska lång tid och dessutom
verkade denna del vara föga integrerad i temat. Detta tema pågick under sju veckor
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minus en veckas höstlov. Eftersom det bara var biologi och fysik som ingick ägnades
ungefär sju timmar i veckan åt temat.
Som framgår styrdes mitt urval till ganska stor del av omständigheter jag inte
riktigt kunde styra över. Min ambition var ändå att studera arbeten med energi där
energi lyftes fram och gjordes explicit – inte bara som något som nämns mitt emellan
”samhällsekologi” och ”luften”208 eller genom någon enstaka laboration på en
fysiklektion. I alla här studerade fall hade lärarna utarbetat speciella former kring just
energi och försökt sätta fenomenet i ett vidare sammanhang.
En annan aspekt vid urvalet har varit elevernas ålder. Äldre elever har större
erfarenheter kring energi. De kan mycket väl aktivt ha följt någon energidebatt i
tidningen eller på TV. Dessutom tror jag att eleverna, när de är lite äldre, lättare kan
uttrycka sina egna åsikter och tankar, de har större möjlighet att tillgodogöra sig olika
typer av material och framför allt så riktar energispecifika intressen (i synnerhet stora
energibolag och intresseföreningar) större resurser (i form av t ex gratismaterial) mot
äldre elever.
I min studie var det alltså två skolor och fyra klasser (noga räknat fem med den
andra niondeklassen). Alla namn som förekommer i denna studie är fingerade.
Gymnasieskolan kallar jag Björkskolan och niondeklassarnas skola kallar jag
Forsskolan.
Vissa elevgrupper har jag följt mer intensivt än andra och deras fingerade namn
är konsekvent återgivna och i överensstämmelse med rösten på bandet. I grupper, där
jag inte lärde känna eleverna på samma sätt, har det varit svårare att binda ett visst
namn till en viss röst och här har jag alltså inte alltid lyckats vara konsekvent.
Niondeklassarna benämner jag som ”Forsskoleeleverna” eller ”grundskoleeleverna”
medan
eleverna
på
gymnasieskolan
benämns
och
särskiljs
som
”samhällsvetareleverna” respektive ”naturvetareleverna”.

FORSSKOLAN
2 klasser som arbetade med
temat ”människa – energi –
miljö”. Jag följer i
huvudsak en av klasserna.
Temat pågick i tre veckor.

BJÖRKSKOLAN
Samhällsvetarna: Naturvetarna:
2 klasser som
arbetade med temat
”energi”. Temat
pågick i 4 veckor.

1 klass som
arbetade med
temat ”energi”.
Temat pågick i 7
veckor (minus
höstlov).

De arbeten som här studerats betraktar jag som fall av ett specifikt fenomen. Merriam
identifierar fyra grundläggande egenskaper i en fallstudie. Dessa egenskaper är
”partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva”.209 Partikularistisk innebär
att studien fokuserar en specifik situation, händelse, företeelse eller person.210 Det
innebär också att denna speciella situation kan ge belysning åt ett generellt fenomen.
208
209
210

Se Biologi 1, 1996. Mellan dessa rubriker finns rubriken ”energi”.
Merriam, 1988, s. 25.
Ibid.

53

Med ”deskriptiv” menas att det kvalitativa materialet tillåter en ”tät” beskrivning av
fallet. ”Heuristisk” innebär att den täta beskrivningen kan skapa nya innebörder och
öka läsarens förståelse av fenomenet. ”Induktiv” innebär att ”…[g]eneraliseringar,
begrepp och hypoteser uppstår ur den information man har tillgång till och som i sin
tur har sin grund i den kontext som bildar ram till det man studerar”.211 Denna studie
uppfyller åtminstone tre av dessa egenskaper. Det är dock svårare att påstå att den är
partikularistisk eftersom jag inte vet hur typiska fallen som studerats är. Möjligen finns
det olika grader av partikularisitet och att graden är svår att bestämma. Å ena sidan är
fallen som studerats här speciella genom att de arbetat med energi som tema där flera
ämnen ingått (och alltså inte ämnesvis). Å andra sidan ligger deras ämnesövergripande
ambitioner och viljan att sätta energiproblematiken helt i linje med det vidare och
problematiserande arbetssätt som förespråkas i läroplanen.212 Dessutom var det två av
varandra oberoende skolor som använde sig av liknande metoder. Det fall som avvek
mest var naturvetarklassen som inte gjorde anspråk på samma bredd utan höll sig mer
inom de traditionella ämnesramarna.

3.4 Undersökningsmetod
Detta avsnitt ska behandla de olika metoder som använts för att samla data. Metoderna
är observation, ljudinspelningar av elevernas grupparbeten och övrigt material. Den
senare omfattar undervisningsmaterial och elevernas egna arbeten.

3.4.1 Observation
Observation innebär att iakttagelser görs i en miljö som inte är planerad och
tillrättalagd av iakttagaren själv, dvs på ”fältet”.213 Trots detta innebär även
observationen att en intervention görs i det givna fältet – en intervention som på flera
sätt faktiskt påverkar den miljö inom vilken den görs.214 Dessutom är iakttagaren till
stor del i händerna på de faktorer som styr och är viktiga i det sociala sammanhang
som studeras. Det är dock just detta som är ett av de viktigaste motiven för att faktiskt
göra observationer. Jag har valt en explorerande ansats där fokus ligger på att få en
helhetsförståelse av det studerade sammanhanget.215
Det finns olika typer av observationer. Alla kommer inte att behandlas här men
en viktig aspekt av vad som skiljer de olika observationsformerna åt är graden av
deltagande. Ambitionen i denna studie var inte att vara så aktiv eller passiv, så
deltagande eller så icke-deltagande,216 som möjligt, utan att vara så neutral som
möjligt i relation till lärare och elever. Med ”neutral” menas att inte identifieras och
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behandlas utifrån praktikens uppgjorda rollmönster (lärare och elever). Detta var
viktigt eftersom eleverna inte skulle tro att materialet som samlades in skulle användas
för att bedöma och värdera deras aktiviteter och kunskaper. Därför följde jag inte med
lärarna till lärarrummet; jag satt bland eleverna i klassrummet; kom och gick inte
tillsammans med lärarna utan stod och väntade tillsammans med eleverna utanför
klassrummet.
Att vara ”neutral” var också viktigt för att lärarna inte skulle tro att deras arbete
utvärderades. Genom att röra mig fritt mellan olika grupper, genom att ställa frågor till
eleverna om ämnet och genom att själv svara på frågor när eleverna behövde hjälp
försökte jag undvika att framför allt inför lärarna verka för partisk med eleverna.
Det teoretiska perspektiv som används här omöjliggör visserligen ett slags
neutral roll eftersom det alltid formas identitetsobjekt. Ambitionen var dock att varken
lärare eller elever skulle känna sig hotade eller kontrollerade av min närvaro.
Skolan är en ganska tacksam miljö att studera eftersom det finns en slags vana
med olika människor som kommer och går. Eleverna möter, som sagt, mer eller
mindre ofta vikarier, lärarstuderande och andra som inte direkt hör till arbetsplatsen.
En annan sak som gör skolan till en tacksam plats att studera är att verksamheten
vanligtvis sköts inom fysiskt väldigt avgränsade och definierade ramar - klassrummet.
Ytligt sett är rollmönstret också relativt enkelt: Det finns lärare och det finns elever.
De ganska bestämda rollmönster som finns i skolan underlättade ofta möjligheten
att få kontakt med både elever och lärare. Eleverna ställde frågor om det var något de
inte förstod eller behövde hjälp med och jag försökte alltid hjälpa dem så gott jag
kunde. Detta gjorde det lättare att få ”access” till elevernas ”värld”.217 Vissa av lärarna
bad mig ibland att hålla ordning på eleverna om de själva gick ut. Visserligen fick jag
ibland en känsla av att detta sades mer till eleverna än till mig. Trots eventuella
fördelar med att vara ”extralärare” ville jag, som sagt, inte betraktas som lärare.
När man observerar en lektion är det ganska enkelt att föra löpande
fältanteckningar. Det kändes nästan nödvändigt att skriva eller läsa något när jag
deltog på lektionerna. I ett klassrum ska man arbeta. Det kändes som att jag skulle
betraktats som oseriös om jag inte gjorde något (”bara” satt och observerade).
Att vara ett instrument, som likt en kamera registrerar allt, var förstås omöjligt.218
Jag gick i början av studien med föreställningen att jag skulle se ”mer” än det som
utspelade sig men blev snart ganska säker på att det var just detta, det mest uppenbara
och nästan vardagstriviala, jag måste studera. Att ett par elever sitter och pratar om
annat medan läraren pratar om fotosyntesen är i och för sig intressant men jag har valt
att sålla bort sådant som inte är direkt relaterat till energi som kunskapsområde. Om
många elever visat ett uppenbart ointresse för det som läraren pratar om eller för de
uppgifter de fått har jag givetvis antecknat det eftersom det ju säger något om hur detta
innehåll uppfattades.
Jag har också försökt att observera när eleverna inte hängt med och frågat
varandra vad som menas eller dylikt. Att få med sådana sekvenser visade sig dock
nästan omöjligt om inte eleverna satt nära mig. Elevernas och lärarnas öppenhet gjorde
det dock enkelt för mig att förflytta mig i klassrummet och mellan klassrummen och
datarummen. Grupparbeten och laborationer gjorde det enkelt att vara med och
217
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samtala med elever och lärare. Alla dessa tillfällen fungerade som informella
intervjuer där information gavs om hur de uppfattade sitt arbete.

3.4.2 Ljudinspelningar
En viktig del av studiens data består av ljudinspelningar av elevernas grupparbeten. I
det inledande fältarbetet i samhällsvetarklasserna användes tre bandspelare i tre olika
grupper men detta blev alldeles för svårt att hantera. Bara att hitta alla grupper som
spridit ut sig i en stor byggnad tog för mycket av dyrbar observationstid. Två
bandspelare blev mer lätthanterligt. En av grupperna i alla klasser följdes mer noggrant
under hela deras arbete med energi medan den andra bandspelaren användes i olika
grupper från gång till gång. De mer intensivt följda grupperna lärde sig att hantera
bandspelaren själva: De bytte sida på bandet, de letade upp mig om ett band tog slut
eller om det var något annat som verkade konstigt. Jag fortsatte med att bara ha två
bandspelare även i de andra klasserna. Mitt urval av grupper för inspelning var
slumpartad, åtminstone i början av studierna av en klass.
En diskussion som måste föras är i vilken utsträckning bandspelarna faktiskt
påverkade elevernas arbete. Jag är övertygad om att bandspelarna påverkade elevernas
arbete något, i synnerhet i vissa situationer. Det fanns framför allt en oro att lärarna
skulle få lyssna på bandinspelningarna. I följande sekvens frågar eleverna i en av
samhällsvetargrupperna om jag låter lärarna lyssna på banden. I samma sekvens säger
Stefan att han blir nervös av att bli inspelad.
Per G: Kan du ställa den här vid ert bord på mitten ungefär?
Sara: Ja!
Lina: Får jag säga en sak? Får jag säga en sak? Ska du lämna det här bandet till
våra lärare?
Per G: *Nähähä!* Får jag inte det?
Lina: Det var tur!
Per G: Det får jag inte göra!
Lina: Tur!
Engla: Nä, nu får ni sluta och ta ert ansvar!
Lina: Engla ögontjänare! Ögontjänare Engla!
Perti: Ögontjänare! Jävla ögontjänare!
Sara: Men hallå vi måste vara tysta för att få arbetsro här inne!
Stefan: Den här gör mig väldigt nervös! Stäng dörren!219

Oftast tror jag ändå att bandspelarna ”glömdes bort” även om den ibland gjorde sig
gällande. Att den ”glömdes bort” märktes genom att eleverna ibland kom på att
bandspelaren stod på bordet och ångrade vad de sagt. Samma grupp som just återgivits
glömde tillsynes bort bandspelaren efter bara några minuter:
Engla: Men det som är det tråkiga med svensk politik är att alla partier är så dragna
mot mitten.
Berit: Ja, precis!
Stefan: Ja, mmh
219
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Lina: Men Göran Persson kan ju gå och slicka… och fjäska för alla andra partier!
Stefan: Nu tystade vi Lina här! Det blev väldigt pinsamt här, hon är väldigt röd i
ansiktet – det syns tyvärr inte på bandet!
Lina. Ja, men Göran Persson håller på och fjäskar för alla partier.
Engla: Ja, han xxxx
Stefan: Jaha!!
Oskar: Okej, socialdemokraterna, nu kör vi.220

Det hände några gånger att eleverna kom på att bandspelaren stod på och därmed
spelade in vad de sade. Någon gång försökte ett par andra samhällsvetarelever i en
annan grupp spola tillbaka bandet för att radera vad de sagt men lyckades inte.
Totalt finns fyrtiofem timmar inspelade grupparbeten. Ett par timmar av dessa
utgör samhällsvetarnas debatt (som var en av examinationerna). I övrigt utgör tjugo
timmar inspelningar från Forsskolan, sjutton timmar från samhällsvetarna och åtta
timmar från naturvetarna. Skälet till att jag har färre timmar från naturvetarna är att de
hade betydligt färre timmar grupparbete.

3.4.3 Annat material
Annat viktigt material utöver fältanteckningar och ljudinspelningar av elevernas
grupparbeten är det undervisningsmaterial som eleverna använde sig av i sitt arbete.
Jag har här försökt använda mig av det material som jag vet att eleverna själva
använde sig av. Det rör sig om läroböcker, om branschmaterial och Internetadresser.
Läroböckerna användes inte så frekvent av eleverna överlag med undantag för
naturvetarna som fick direktiv om vad de skulle läsa. Internetadresser har jag inte brytt
mig om annat än när eleverna själva hänvisat till vissa adresser eller när lärarna
uppmanat eleverna att söka upp specifika sidor. Problematiskt med Internet är att
materialet ändras och uppdateras och att jag därför har svårt att säga om de sidor jag
har tittat på är identiska med de sidor eleverna hämtade information från.
Ett annat viktigt material är elevernas egna arbeten. Från Forsskolan har fyra
sådana arbeten använts. Tre av dessa har hämtats från skolans hemsida och ett är köpt
då en av grupperna gjorde en tidning som de försökte sälja på skolan.
Samhällsvetarna skulle skriva en debattartikel kring energi och hållbarhet som
examination. Jag fick samtliga debattartiklar från en av samhällsvetarklasserna. En av
naturvetargrupperna frågade mig om jag ville ha deras anteckningar som de gjort inför
debatten. Detta var en sammanställning av den information eleverna samlat med
nedskrivna argument för de energikällor eleverna skulle representera. I övrigt har jag
måldokument och stenciler som lärarna delade ut till eleverna.
Det har också gjorts en begränsad analys av läroplaner och kursplaner av
relevans för kunskapsområdet energi.
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3.5 Bearbetning av material, kodning och analys
I detta avsnitt ska bearbetningen av det material som samlats in beskrivas och
diskuteras. Först kommer ett kort avsnitt om transkribering. Därefter följer en
diskussion kring ”abduktion” och själva forskningsprocessen. Efter avsnittet om
abduktion behandlas kodningsförfarandet. Ytterligare en viktig metodologisk aspekt i
detta arbete har varit hur de olika diskurserna som identifierats i studien avgränsas i
förhållande till varandra. Detta handlar det näst sista avsnittet om. Det sista avsnittet
behandlar tre viktiga tillkortakommanden som läsaren bör ha i åtanke vid läsandet av
denna studie.

3.5.1 Transkribering
Av fyrtiofem timmar inspelat material har jag transkriberat lite drygt hälften. Några
timmar har jag fått hjälp med att skriva ut. Resten har jag lyssnat igenom och
antecknat det jag tyckt varit relevant. Vissa episoder från dessa band har transkriberats
i de fall då de illustrerat någon aspekt som varit av relevans. Här har en enkel
transkriptionsnivå använts.221 Denna rekonstruktion av talspråk till skriftspråk kan vara
vansklig eftersom betydelser och nyanser lätt kan försummas. Jag har valt att fokusera
huvuddragen i vad som sägs och därmed har t ex hostningar, pauseringslängder och tal
med låg röst förbisetts. De illustrerande sekvenser som används i avhandlingen har på
enstaka ställen gjorts mer läsvänliga i den mån detta inte riskerat att förvanska
innehållet.

3.5.2 Abduktion
Analysen av ett material pågår under hela fältarbetet.222 Även om observationerna i
början av fältarbetet, åtminstone för mig, var tämligen ostrukturerade och ibland
vilsna, så tog de med tiden form och blev något mer instrumentella. ”Instrumentella” i
meningen att jag faktiskt började se strukturer och kunde vara mer ”effektiv” i mitt
observerande. Parallellt med fältarbetet transkriberade jag material och gick igenom
fältanteckningar. Redan här började alltså mitt ”kodningsarbete”. Utifrån denna
kodning kunde frågor ställas till materialet och till den empiri som fortfarande återstod
att samlas in. När jag t ex märkte att ”val av energikälla” var ett viktigt betydelseobjekt
för hur energi behandlades kunde jag lättare härleda detta till olika moment och mer
specifikt se hur kunskapen kring detta organiserades. Det blev bland annat uppenbart
att laborationer inte överhuvud taget behandlade ”val av energikälla” utan att det vid
dessa moment handlade om helt andra betydelseobjekt. Dessa frågor hjälpte mig att
fylla luckor av praktisk art (t ex ”gör alla elever alla laborationer?”, ”när gör eleverna
laborationerna?” osv.). Dessa frågor hade kanske inte någon avgörande betydelse för
221
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mina resultat men hjälpte mig att föra fältanteckningar. Min förståelse formades alltså
till en början i fältet men kom mer och mer att hamna någonstans mellan skrivbordet
och fältet för att efterhand allt mer gälla det material jag hade vid skrivbordet. Även
om jag i regelrätt ordning gick igenom mitt material gång på gång och kodade det med
nyckelord och teman skedde den viktigaste analysen, tror jag, vid själva skrivandet.
Kirkeby kallar denna tolkningsprocess för ”abduktion”.223 Abduktion kontrasteras mot
den (mer vedertagna) hypotetiskt deduktiva metoden där ett logiskt samband mellan
hypoteser och förutsägelser görs genom verifiering. Det logiska sambandet förklaras
och bevisas genom att metodologiskt ”testa” hypoteserna mot den empiriska
verkligheten.224 Hypoteserna kan genom testet visa sig sanna eller falska. Induktion är
en omvänd process där förståelsen grundas utifrån det empiriska materialet. Därför är
det viktigt att själva insamlandet av material inte görs och styrs av observatörens egna
idéer och föreställningar.225
”De utsagor som formuleras på grundvalen av en sådan fördomsfri forskares
användning av sina sinnesorgan kan därför direkt fastställas och begrundas såsom
sanna. De här så kallade observationsutsagorna utgör alltså den grund varifrån de
lagbundenheter och teorier som vetenskapligt vetande består av i sista instans har
härletts från. Utsagor av denna typ kallas singulära utsagor. I motsättning till
universella utsagor refererar de till bestämda händelser som inträffat vid bestämda
tidpunkter (eller under en speciell tidsperiod) på bestämda platser.”226

Ett diskursteoretiskt perspektiv gör det, som sagt, mer problematiskt att tala om en
”fördomsfri” observatör – vad som betraktas som sakligt är relativt till de
betydelserelationer och praktiker som skapats och hur dessa appellerar i ett visst
samhälle. Därför är det viktigt att grunderna för utsagorna redovisas med hjälp av
empiriska illustrationer. Med denna utgångspunkt förefaller begreppet ”abduktion”
som en mer rimlig beskrivning av forskningsprocessen. Begreppet syftar till att
beskriva processen som ett samspel mellan iakttagelser och registrering av empiriska
skeenden (induktion) å sin sida och olika grader av antaganden kring vad som sker
(hypotetisk-deduktion) å den andra sidan. När jag kom in i ett av samhällsvetarnas
klassrum stod en mängd laborationer uppställda. Utan att ha sett vem som ställt upp
och formulerat uppgifterna antog jag att det var lärarna som gjort detta. Jag antog
också att personerna som ställt upp laborationerna hade föreställningar om vad
eleverna behöver kunna, vad de redan kan och att lärarna hade kunskaper om vad som
krävdes av eleverna på den speciella nivå de befann sig i. Jag antog också att det var
naturkunskapslärarna som arrangerat experimenten.227 Utan att ens ha sett personerna
som riggade experimenten kunde jag dra en mängd slutsatser.
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3.5.3 Kodning och analys
För min del var det först i skrivandet som koderna och temana på allvar
rekontextualiserades. Trots detta har jag genomfört kodningsprocedurer av de olika
typerna av material som samlats in. Transkriberat material, undervisningsmaterial,
läroplaner och elevernas egna arbeten har behandlats på ett likvärdigt sätt. Kodningen
innebar att jag försökte sammanfatta och sätta begrepp på vad som behandlades i de
olika materialen. Det handlade om att förstå och beskriva vilka betydelserelationer
som behandlades i olika sekvenser. Inom diskursteori finns en mängd begrepp för
dessa betydelserelationer.228 Ett vanligt begrepp inom diskursteori är ”flytande
signifikant”.229 Detta innebär element som är särskilt öppna för ”tillskrivning av olika
betydelser”.230 Ett annat centralt begrepp är ”nodalpunkter”. ”En nodalpunkt är ett
privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilket de får sin
betydelse.”231 Diskursteori handlar således i stor utsträckning om att hitta de
betydelsecentra kring vilka betydelser organiseras.
”En diskurs uppfattas som en fixering av betydelse inom en bestämd domän. Alla
tecknen i en diskurs är moment; de knutar i fisknätet, och deras betydelse fixeras
genom att de skiljer sig från varandra på bestämda sätt (differential positions).”232

Denna studie har inte fullt konsekvent följt någon diskursteoretisk metod beroende på
att studien initialt inte utgick från en diskursteoretisk ansats. Oavsett vad dessa olika
”betydelsefixeringar” kallas har ändå kodning och analys följt samma principer.
Foucault talar om ”enheter” och ”objekt” kring vilka ”…samtida och successiva
företeelser inom en given epok instiftat en gemensam mening, symboliska
förbindelser, ett spel av likheter och återspeglingar – eller som frammanar ett suveränt
kollektivt medvetande som enhetsprincip och förklaring”.233 Denna avhandling har
dock inte på långt när vare sig ambition eller möjlighet att göra den typ av djuplodande
historiska undersökningar kring objektens framställningar som kontinuitet eller
diskontinuitet som Foucault gör. Däremot liknar sättet, eller snarare förståelsen, hur
betydelser formas kring vissa objekt den syn som Foucault återger. Jag har vid
kodning och analys lyft fram specifika betydelsefixeringar såsom betydelserelationer,
betydelseobjekt och kategorier om än till en början omedvetet.
De fenomen jag identifierat har jag försökt visa på genom att använda olika typer
av material om vartannat och på lite olika sätt som ett slags illustrationer. Detta
innebär att läsaren måste sätta stor tillit vid att det jag säger överensstämmer med
verkligheten. För att minska eventuell osäkerhetskänsla och för att läsaren själv ska
kunna göra sig en uppfattning har jag valt att ha med ganska rikligt med utdrag från
transkriptioner, elevarbeten eller annat material. Jag har märkt att jag mest använt en
typ av material, t ex samhällsvetarnas debattartiklar, när jag velat visa på vissa
fenomen. Detta säger något om fenomenet snarare än min metod. Jämförelser mellan
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de olika klasserna eller andra stratifieringar har jag bara gjort i de fall jag sett tydliga
skillnader.

3.5.4 Att avgränsa diskurser
”Diskurs” är ett teoretiskt begrepp och måste förstås som sådant. Hur kan man avgöra
var gränserna går mellan olika diskurser? Winther Jørgensen och Phillips menar att
generellt ”…kan man betrakta diskurser som sociala mönster av betydelsefixeringar
som står i instabila förhållanden till varandra”.234 Ett mycket vanligt sätt att avgränsa
diskurser är t ex genom att tala om en ”politisk”, en ”pedagogisk” eller en
”kärnkraftsdiskurs”. I dessa fall avgränsas diskurs som ett område inom vilket det förs
samtal kring ett eller flera ämnen. En sådan typ av avgränsning skulle inte vara
fruktbar för denna studies syften i och med att den mycket väl kan omfatta vitt skilda
betydelsefixeringar. Winther Jørgensen och Phillips föreslår att begreppets
avgränsning görs strategiskt utifrån studiens speciella syfte.235 Ska ett specifikt område
undersökas bör diskursbegreppet, enligt dem, återspegla konflikter såväl som
konsensus genom att ”dela upp” begreppet så att delarna överensstämmer med olika
synsätt inom området. Det skulle t ex kunna röra sig om ett instrumentellt ekonomiskt
sätt att se på miljö och en mer civilisationskritisk syn. Dessa skulle då utgöra olika
diskurser.
Båda sätten blir dock verkningslösa om de inte knyts till speciella praktiker och
till dessa knutna handlingar. Att avgränsa diskurser efter konflikter kan också vara
riskabelt eftersom en konflikt ofta innebär att de konflikterande är överens om vad
konflikten handlar om. Låt säga att två läkare är oense om vilket läkemedel som ska
användas till en svårt deprimerad person. De kanske förespråkar läkemedel vars
substanser påverkar hjärnans funktion på helt olika sätt. Anledningen till oenigheten är
att de företräder olika skolor. Är dessa ”skolor” diskurser? Mycket möjligt. I denna
mening håller jag med Winther Jørgensen och Phillips om att avgränsningen beror på
”avståndet” till det som studeras. Men båda läkarna har uppenbarligen det gemensamt
att de i detta fall reducerar mänskliga handlingar till kemiska substanser och är därmed
båda en del av en, låt säga, biologistisk diskurs (som skulle kunna ställas mot en
psykoanalytisk diskurs). På grund av denna bökiga avgränsningsproblematik anser jag
att trädmetaforen (återgavs i teorikapitlet) kan ge viktiga ledtrådar till hur diskurser
och deras förhållande till varandra bör förstås. Läkarna i exemplet är båda del av en
”biologistisk” diskurs (gren) men denna gren har i sin tur möjliggjort olika sätt att se
på det givna problemet och därmed delats i två olika grenar men de mer
grundläggande premisserna är fortfarande de samma. Diskurser måste således förstås
utifrån de förutsättningar och skapade mekanismer med vilka de framkommer. De
måste bindas till handlingarnas utgångspunkter och föreliggande möjligheter för
betydelsekonstruktion.
Det ska medges att avgränsningarna här till viss del bygger på intuition. Det finns
dock betydligt mer konkreta kriterier för avgränsningen av diskurser. Den kanske
viktigaste är den avgränsning som de handlande själva gör på olika sätt. Vissa
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betydelsefixeringar hanterar och bearbetar vissa typer av problem och ger vissa typer
av förklaringar på ett fenomen. Inom ramarna för dessa fixeringar utesluts andra
betydelser. Dessa i sin tur går att binda till vissa typer av verksamheter: Vid en
energirelaterad laboration är ”val av energikälla” ingen relevant betydelsefixering utan
istället handlar det om olika formler, verkningsgrader och moment för att lyckas utföra
och förstå vad laborationen handlar om. Verksamheten ställer således vissa specifika
krav på vad som är rimligt eller orimligt i den specifika situationen. Andra
verksamheter inom en och samma praktik kan mycket väl vara mindre låsta vid vissa
specifika betydelsefixeringar. En sådan verksamhet i denna studie var grupparbetet.
Här var direktiven om vad de olika momenten skulle innehålla inte alls lika
preciserade utan eleverna fick större ”frihet” att själva formulera innehållet. Även
denna verksamhet uteslöt dock vissa betydelser, t ex betydelser som var relaterade till
laborationerna.
När resultatdelen skrevs blev det allt tydligare hur olika betydelsefixeringar var
bundna till olika verksamheter och moment. Inom dessa verksamheter och moment var
vissa ”objekt” möjliga. Avgränsandet av diskurser handlar dock inte bara om att vissa
meningsutbyten skapar vissa betydelserelationer utan också om hur diskurserna är
bundna till de specifika verksamheterna. Dessutom kan vissa betydelsefixerande
objekt även bindas till olika undervisningsmaterial, osv.
Diskurserna ses alltså här som delar av konkreta verksamheter som möjliggör
vissa betydelser. Genom att visa på dessa bindningar tror jag att diskurserna kan
avgränsas logiskt.

3.6 Tillkortakommanden
Alla studier har sina tillkortakommanden eftersom det alltid finns teoretiska och
empiriska osäkerheter. Därtill kommer alla andra faktorer såsom t ex okunskap och
tidsbrist. Jag vill här peka på några sådana men detta innebär inte att det inte skulle
finnas andra – kanske de största tillkortakommandena är sådana jag inte upptäckt själv.
Ett problem har varit hur jag skulle förhålla mig till de olika typerna av
undervisningsmaterial som användes. Det var omöjligt att veta vad eleverna verkligen
använde. Jag har analyserat material som jag vet att eleverna använde men det finns
trots detta en mörkerzon som jag inte kunnat överblicka. Det går därför inte att
bestämma hur stor betydelse det material som här analyserats egentligen hade.
Jag har tidigare i detta kapitel påstått att detta är en fallstudie. En annan svaghet
är dock vad detta är ett fall av. I vilken mån är detta typiskt för hur energi som
kunskapsområde behandlas i skolan? Jag har tidigare försökt slingra mig ur denna
problematik genom att hävda att de arbeten som studerats ligger i linje med läroplanen
och att det därför är sannolikt att andra arbeten med energi bedrivs på liknande sätt.
Den andra punkten för hur välriktat detta underlag är styrks genom att ett av arbetena
bedrevs helt oberoende – på en annan skola med annan ålder på eleverna. Trots detta
är det svårt att bestämma hur ”typiskt” underlaget är.
Det sista tillkortakommandet är knutet till det första. Vissa frågor, luckor och
problem kunde enkelt ha blivit lösta genom mer regelrätta och strukturerade intervjuer.
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Jag underlät att göra detta då jag inte vid tiden för fältarbetet hade riktigt klart för mig
vilka aspekter som faktiskt skulle bli relevanta.
Med dessa tillkortakommanden i åtanke kan studiens validitet och hur typiskt
materialet är förhoppningsvis lättare bedömas.
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4 Fallen och deras förutsättningar
I detta kapitel kommer de fall som studerats att presenteras. Syftet med kapitlet är att
ge en bild av förutsättningarna för elevernas arbeten med energi. Detta innebär att jag
går igenom de mål som fanns för de olika uppgifterna. Det rör sig framför allt om de
ramar som ställdes upp av lärarna innan eleverna påbörjade sitt arbete med energi. För
detta ändamål kommer dels vad lärarna krävde av eleverna och dels vilka
läranderesurser som fanns tillgängliga för eleverna att gås igenom.
Gymnasieskolan, Björkskolan, som här studerats var ett gymnasium med cirka
tusen elever. Byggnaden var ett fyra våningar högt tegelhus med en huvudentré
beståendes av stora massiva dörrar i mörkt trä. Byggnaden erbjöd högt i tak och stora
fönster. Sekelskifteskänslan som huset gav kontrasteras av datasalar och moderna
laborationssalar. De flesta klassrum såg dock ut som klassrum gör mest med en
kateder längst fram i skolsalen, en ”svart tavla” och ett antal bänkar och stolar ämnade
för eleverna utspridda med varierande möblering i salen. På gymnasieskolan studerade
jag två samhällsvetarklasser under fyra veckors tid och en naturvetarklass i sju veckors
tid.
Grundskolan som studerats var en skola med ca 400 elever från årskurs 6 till 9
och 70 lärare. Forsskolan låg i samma stad som Björkskolan men en bit utanför de
centrala delarna. Forsskolan låg insprängd mellan en mängd två- och trevåningshus
och ett köpcentrum. Innanför dörren följde en lång bred korridor som var fylld av skåp
med orange skåpdörrar. Från den breda korridoren gick det också en mängd smalare
korridorer som ledde till klassrummen. I slutet av en av dessa korridorer låg
lärarrummet och i korridoren mitt emot lärarrumskorridoren låg korridor E och inne i
korridor E låg sal E9 och sal E10. Dessa salar var basen för klass 9A:s och 9B:s arbete
med temat ”människa – energi – miljö”. Jag valde att fokusera 9B:s arbete även om jag
lärde känna en del av både lärarna och eleverna i 9A. Både samhällsvetarklasserna och
niondeklassarna var med i en statlig satsning som kallas ITiS (informationsteknik i
skolan).236

236
”Delegationen för IT i Skolan” hade fått i uppdrag av regeringen att under åren 1999 till år 2001 genomföra
ett antal uppgifter som alla syftar till att höja kompetensen på IT bland lärare och elever. Delegationen hade
bland annat i uppdrag att ”förbättra skolornas anslutning till Internet”, att ”skapa förutsättningar som ger alla
elever och lärare en egen e-postadress” och att förse ”deltagande lärare med en dator”
(http://www.itis.gov.se/uppdraget/index.html). Delegationen räknade med att ca 40 % av lärarna i ungdomsskolan var involverade i ITIS (http://www.itis.gov.se/kompetens/index.html). ”ITIS är därmed den mest
omfattande satsningen på kompetensutveckling inom ungdomsskolan någonsin.”(Ibid.). I uppdraget talas det om
att använda den nya tekniken som ett ”pedagogiskt verktyg” som ska göra skolan till en mer ”spännande
arbetsplats” (http://www.itis.gov.se/om/index.html). Målet med detta tidsbegränsade projekt var en mer
”likvärdig” skola med vilket menas att ingen kommun till följd av bristande resurser skulle halka efter i
användandet av IT som pedagogiskt verktyg i skolan.
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4.1 Samhällsvetarna
Min första kontakt med Björkskolan togs på våren 1999. Jag intervjuade två av lärarna
på skolan om deras arbete med energi. En av dessa lärare presenterade mig för en
lärare som arbetade med ett energitema de kallade ”tvärs”. ”Tvärs” innebar att
eleverna erbjöds att läsa ett samhällsvetenskapligt program med tvärvetenskaplig
inriktning.237 Med tvärvetenskapligt menades att ”avsnitt från olika ämnen förs
samman till teman, såsom Barn i världen, Media, Livsstilar, Framtidsfrågor”.238 Ett
sådant tema var ”energi”. De flesta ämnen var involverade i arbetet. Ett antal så
kallade färdighetsämnen239 (här gällde detta engelska, matte, tillval, idrott, estetik),
utom svenska, var involverade i mer sporadisk form. Lärarna i ämnet svenska tog en
mer aktiv roll än lärarna i de andra färdighetsämnena eftersom eleverna även på
svensklektionerna fick arbeta med uppgiften i ”tvärs”. På svensklektionerna fick
eleverna även lära sig att referera så att de på ett korrekt sätt skulle kunna återge vad
olika personer eller organisationer skrivit eller sagt om energi i
examinationsuppgifterna de fick i ”tvärs”. Alla ämnen berörde dock temat på ett eller
annat sätt. Lärarna hade t ex kommit fram till att det i energitemat var viktigt för
eleverna att förstå hur olika tabeller och annat statistiskt presenterat material skulle
läsas och förstås. Därför gick matematikläraren igenom hur medelvärden, typvärden,
median, ”låddigram”, mm ska beräknas och förstås och att dessa olika mått ansågs av
lärarna lämpa sig olika bra beroende på typen av material och vad den som beskriver
något med det ena eller andra värdet vill säga med sitt material (t ex att ett medelvärde
kan vara högst missvisande till följd av ett avvikande extremvärde). Alla lärare var
alltså aktiva i planeringen av ”tvärs” och alla lärare var med som basgruppshandledare.
Engelska kom in i arbetet med energi genom att eleverna fick läsa en artikel på
engelska som handlade om energi och matematiken tog upp hur man läser och ställer
upp i tabeller och grafer. Kärnämnena i ”tvärs” var naturkunskap, samhällskunskap
och svenska.
”Tvärs” var vid tiden för studien ett relativt nytt inslag på gymnasieskolan och
till denna utbildning sökte eleverna redan i årskurs 9. ”Tvärs” hade sitt ursprung i att
ett lärarlag på skolan ville skapa en utbildning som var mer anpassad ”till samhällets
utveckling”.240 Med detta menades att eleverna skulle tränas i att se sammanhang och
att kunna värdera information i ett ständigt ökande informationsflöde. De skulle också
lära sig att ha en kritisk hållning till olika typer av information. De skulle också få
möjlighet att öva sig i tal och skrift och dessutom ansåg lärarna att det var viktigt att
eleverna skulle ta ett större ansvar för sitt kunskapsinhämtande. Sammanhang och
helhetssyn ansåg lärarlaget följde av att olika avsnitt i de olika ämnena fördes samman
till teman. Ett sådant tema handlade alltså om energi. Jag intervjuade en lärare (L
Helena) våren 1999 och då hade Björkskolan alldeles nyligen genomfört energitemat
för andra gången. I följande sekvens berättar L Helena om energitemat
237

Enligt skolans hemsida.
Skolans hemsida.
239
En av lärarna gjorde denna distinktion för att skilja språk och matematik från t ex samhällskunskap. Läraren
gjorde en skillnad utifrån att matematik och språk har en praktisk dimension och att denna praktiska dimension
är det primära med lärandet. Engelskläraren valde texter om energi men energi var här sekundärt. Det primära
var att eleverna skulle lära sig engelska (Fältanteckningar, 000114).
240
Skolans hemsida.
238
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L Helena: Vi här på [Björkskolan] jobbar med… ... Jag har haft en SP-etta,
samhällsvetarprogrammet, och här på [Björkskolan] så har två utav ettorna som
började nu arbetat med någonting som heter ”tvärs”. Detta innebär att vi arbetar
tvärvetenskapligt med två klasser, vi integrerar de olika ämnena och så jobbar man
med teman, och där hade vi ett tema som hette energi som höll på i tre veckor [som
året därpå utökades till drygt fyra veckor, min anmärkning]. Eleverna får olika
begrepp och de får också målen uppställda och sedan så jobbar de ganska pblinriktat – det låter så stort att säga att det är pbl ((skratt)) man får ju alltid lite
skälvan!
P: Men det är problembaserat kan man säga?
L Helena: Ja, precis! Och då gjorde de så här, vad de fick göra under två och en
halv vecka var att de fick ta upp olika energikällor, så som fossila bränslen, sol,
vind, vatten, kärnkraft, bio. De fick två veckor på sig att själva utifrån de begrepp
de fick och utifrån målen: ”Nu ska ni själva läsa in så mycket som möjligt om de
här energikällorna!” De ska läsa om energiomvandlingar, de ska läsa om
energibegreppen - jag hade någon lektion också – de ska lära sig om
miljökonsekvenser, för och nackdelar, ekonomiska osv., och då hade de två och en
halv vecka och föreläsningar och sedan har de ju andra ämnen – det är ju inte
heltid, utan de har ju engelska och matte och sånt också. Alla elever skulle också
gå på minst ett studiebesök. Vi bokade studiebesök på biogasanläggningen, på [det
lokala energibolaget], på vatten, vind, och så något mer. Kärnkraften fanns inte
med och inte sol heller. Eleverna fick teckna sig på det de tyckte var intressant!
Alla var alltså på ett studiebesök – vi var på värmeverket också. Sedan när det var
tre dagar kvar till examinationen så fick de ... [reda på vilken energikälla de skulle
företräda på energidebatten tre dagar senare]. ”Du ska företräda fossila bränslen
och du ska företräda vattenkraft och prata för det för detta är framtiden och det här
måste ni hålla fast vid.” Så delade vi upp dem i klassen i två grupper så vi satt
femton i varje debattgrupp. Jag var debattledare. De fick sju minuter var, varje
grupp, varje energikälla, att ge en kort sammanfattning, plädera för den
energikällan och sedan gick det runt till alla de här grupperna och efter det så
släpptes ordet fritt och eleverna fick sitta där och prata för sin [energikälla] och
argumentera både för sig själva, men, givetvis, argumentera emot de andra också.
Det blev faktiskt jättebra.241

Enligt lärarna skapade ”tvärs” nya arbetsformer för både lärare och elever242. Arbetet
krävde att lärarna hade återkommande möten där innehåll och form diskuterades. De
ansåg att de fått betydligt bättre insyn i de andra lärarnas arbete genom dessa
regelbundna möten och att de fått större förståelse för varandras kunskapsområden.
Som L Helena berättade under intervjun fanns även en pedagogisk tanke med
”tvärs”. Hon kände ett visst motstånd mot att kalla pedagogiken för PBL243
(problembaserat lärande) av skäl jag inte vet om. De lärare jag träffade senare och vars
arbete jag följde kallade sitt arbete för problembaserat. Enligt samhällskunskapsläraren
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Ur intervju med L Helena på Björkskolan, 990613.
Fältanteckningar bl a grundade på samtal med L Ada, 000119.
243
Problembaserat lärande (PBL) har sina rötter i amerikansk pragmatism med kopplingar till Dewey’s filosofi
(Sipos-Zackrisson, 1999, s. 8). Utgångspunkten är att lärandet måste utgå från människans egna praktiska och
teoretiska kunskaper (Ibid.). Dessa praktiska och teoretiska kunskaper förstås som del i ett kulturellt och socialt
sammanhang (ibid., s. 9). Kunskaperna utgör individens redskap att förstå och lösa problem och därmed utveckla
sin kunskap (Schmidt, 1993:27, s. 423). Lärandet anses inte kunna utgå från de strukturer som det som ska läras
består av utan lärandet måste utgå från individens egna kunskaper och redskap (Margetson, 1996:1, s, 64-65).
242
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L Annika var tanken att eleverna skulle få större utrymme att själva formulera vad som
var av intresse för dem.244

4.1.1 Uppgiftens presentation
På det lärarlagsmöte jag deltog i med samhällsvetarelevernas lärare formulerades vad
lärarna ville ha med på det kommande energitemat. I samband med energi ville de få
med ”1) politiska beslut, 2) ekonomiska effekter och 3) ekologiska effekter”.245 Fokus
skulle ligga på energikällor men utifrån dessa var tanken att eleverna skulle komma in
på de tre aspekterna. På lärarlagsmötet diskuterades också det studiebesök som de
avsåg att göra med eleverna. Studiebesöket skulle fungera som en introduktion av
energitemat. Lärarna kallade studiebesöket för energitemats ”vinjett”.
”Vinjetten” är en viktig del i den metod som används vid problembaserat
lärande.246 Vinjetten är främst till för att starta upp arbetet. Utifrån denna har eleverna
att definiera problemet/uppgiften genom de frågor som eleverna ställer. Vinjetten är
utgångspunkten för ”brainstormingen”. En bra utformad vinjett väcker dels många
associationer och dels leder den eleverna på ”rätt spår”. Om eleverna kör fast i sitt
arbete ska de kunna gå tillbaka till vinjetten och därigenom hitta tillbaka till
”problemet”.
Samhällsvetarnas tema startade med ett studiebesök på det kommunala
energibolaget. Tanken med besöket var dels att eleverna skulle få kunskap om
energiläget i Sverige i stort och om den egna kommunens energisystem och dels att det
skulle väcka frågor och funderingar kring energi. Studiebesöket bestod av en
presentation utförd av en representant från det kommunala energibolaget och en
rundvandring i kommunens kraftvärmeverk.
Guiden på energibolaget berättade att bolaget har hand om många verksamheter i
kommunen. Det tar hand om soporna, avloppet, snöröjning, värme och el. Bolaget
producerar biogas för stadsbussarna och har även vindkraftverk och en mängd andra
verksamheter. Guiden berättade att bolaget haft besök från betydligt varmare trakter än
det som råder i Sverige och att dessa besökare bara inte kunde förstå vad fjärrvärme
var för något. Han gjorde sig lite lustig över detta för han tycktes mena att alla vet vad
fjärrvärme är för något, men på denna punkt kommenterades guiden av några elever
dagen efter:
Sara: Hallå, hörde ni vad han sa igår: ”Det finns dem som till och med inte fattar
hur fjärrvärme fungerar alltså!” Har ni hört det, han sa ju det igår [på
studiebesöket].
Perti: Vad sa du?
Sara: ”Tro det eller ej men det finns dem som inte fattar hur fjärrvärme fungerar!”
Stefan: Och vi bara!
Sara: Och vi bara! [Skratt]
Stefan: ”Det är verkligen… det är skandal alltså!”247
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Telefonsamtal med L Annika i december 1999.
Fältanteckningar från lärarlagsmötet, Björkskolan, i december 1999.
246
”Vinjett” innebär en slags inramning och utgångspunkt för ett visst (verklighetsanknutet) kunskapsområde.
247
Samhällsvetargrupp, 000111.
245
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Uppenbarligen upplevde sig inte eleverna ha någon vidare kunskap om vad fjärrvärme
var för något. Guiden tycks ha tagit en hel del kunskaper för givna som inte alls fanns
där. Å andra sidan gick han igenom och förklarade, om än på ett ganska tekniskt språk,
vad både (fjärr)värme- och elproduktion innebar. Bland annat fick eleverna veta att
”fjärrvärme framför allt är en tätortsföreteelse eftersom det blir för oekonomiskt i
glesbygden”.248 De ”stora dragen” berörde främst kärnkraften. Guiden menade bland
annat att all kraft som tas ur systemet måste ersättas med annan kraft. Det går alltså
inte att minska elanvändningen. Han menade också att de 8 TWh som försvinner i och
med nedläggningen av Barsebäck ettan kommer att ersättas med dansk kolkondens.
Efter presentationen fick eleverna gå till kraftvärmeverket för en rundvandring.
Eleverna verkade uppskatta studiebesöket men rundvandringen på kraftvärmeverket
uppfattades av en del elever som lite meningslös eftersom det mest var en massa
”smutsiga rör” och någon ”farbror som pratade utan att det hördes på grund av bullret
runt omkring”.249
Ett problem med en sådan typ av vinjett är att eleverna inte på samma sätt som
när de får den på papper kan gå tillbaka till vinjetten för att hitta tillbaka till problemet
och få inspiration.
I slutet av första arbetsveckan med energitemat fick eleverna reda på att de skulle
göra ett visst antal laborationer.
”L Ebbe börjar lektionen med att berätta för eleverna att de ska göra laborationer.
’Man får labba i grupp eller enskilt.’ Laborationsstationerna står uppställda så att
eleverna ska kunna gå upp och göra laborationer när de vill under temats gång.
Främst är det tänkt att labbarna ska göras under ’övrig tid’ på schemat.”250

Energiförsöken bestod av 17 laborationer av olika slag. Eleverna fick förklara och
beskriva vilka energiomvandlingar som skedde i de olika experimenten. Vad händer t
ex om man stoppar en zinkbit och en kopparbit i en citron? Vid en annan station fick
eleverna räkna ut en plattas verkningsgrad genom att värma upp en liter vatten. Varje
elev skulle lämna in en skriftlig redovisning av laborationerna.
En viktig del i uppgiften och för hur uppgiften presenterades var att det ingick att
eleverna skulle kunna skilja på ”fakta” och ”argumentering”. I framför allt svenskan
konkretiserades detta genom att eleverna skulle lära sig att göra referat samt lära sig att
bygga upp egna argument utifrån det refererade (som kunde röra sig om allt från
information på Internet till läroböcker).
Detta var alltså hur uppgiften vid olika tillfällen presenterades för eleverna.
Eleverna verkade i övrigt ganska väl införstådda med vad lärarna väntade sig av dem i
fråga om arbetssätt. Jag antar att detta berodde på att eleverna arbetat på liknande sätt
tidigare.

248
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Fältanteckningar, 000110.
Ibid.
Fältanteckningar, 000114.
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4.1.2 Måldokumentet
Dagen efter studiebesöket delades eleverna i de två samhällsvetarklasserna in i åtta
olika arbetsgrupper. Eleverna valde ordförande och sekreterare i varje grupp. När
eleverna väl lokaliserat sig i sina respektive grupper och rum tillsammans med
respektive basgruppshandledare uppmanades de av handledarna att ha en
”brainstorming” utifrån tankar de fått under studiebesöket. I slutet av passet eller när
någon grupp körde fast i sitt arbete fick de målet med temat tilldelat till sig. Målet var
formulerat på en stencil av vilka eleverna fick var sin. Huvudmålet var formulerat i en
mening i fet stil.
”Du skall tillägna Dig de kunskaper som krävs för att förstå och kunna föra en
såväl muntlig som skriftlig argumentation i energifrågor.”251

Efter målpresentationen på den upptryckta stencilen följde ett antal ”nyckelbegrepp”.
Dessa skulle eleverna ha kunskap om och kunna sätta i ett sammanhang. Dessa stod
uppräknade enligt följande:
”Nyckelbegrepp: energiprincip, energiform, energikvalité, verkningsgrad,
energikällor, fotosyntes, cellandning, kolets kretslopp, växthuseffekt,
försurningseffekter, energianvändning, elanvändning, energihushållning, utbud och
efterfrågan, politiska partiers energipolitik, ekonomiska effekter, miljömässiga
effekter, statistik, diagram, referat, referatannonsering, referatmarkering, tes,
argument, förargument, motargument, objektiv, subjektiv”252

Lärarna menade att de medvetet formulerat ett enda ganska ”generellt mål” (i
meningen att målet skulle täcka in allt det som togs upp genom nyckelbegreppen).
Tanken var att eleverna själva utifrån nyckelbegreppen skulle formulera mål och
frågeställningar.
L Annika: Jag skulle bara säga det att på måldokumentet nu när ni får det så
upptäcker ni att det bara är ett enda mål med väldigt många nyckelbegrepp! Vi har
alltså vänt lite grann på det där bara för att ni själva ska formulera målen och
frågeställningarna och så har ni väldigt mycket nyckelbegrepp till er hjälp så sätt
igång nu och formulera frågeställningar.253

L Annika antyder att detta sätt avvek en aning från hur de brukade göra.
På måldokumentet följde i punktform de olika examinationsformerna:
•
•
•
251

”Examination:
Energidebatt. Du skall aktivt deltaga i en debatt måndagen den 31 januari. Under
debatten ska Du företräda en energikälla och argumentera för denna. Vilken
energikälla Du ska företräda får du besked om fredagen den 28 januari.
Debattartikel vars innehåll behandlar energianvändning. Artikeln skrives i aulan
tisdagen den 1 februari kl. 11:30.
Du ska under temats gång genomfört anvisade energiförsök.”254

”Tvärs”, 2000, Tema: Energi.
Ibid.
253
Samhällsvetargrupp, 000111.
254
”Tvärs”, 2000, Tema: Energi.
252
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Examinationen diskuterades på det tidigare refererade lärarlagsmötet innan temat satte
igång.255 Lärarna tog vid detta tillfälle upp dels vilka former de skulle ha för
examinationen dels hur viktig examinationen var för hur eleverna skulle utföra
uppgiften. Precis som lärarna förväntat sig fokuserade eleverna på examinationen och
vad denna skulle bestå i mer exakt när de fått måldokumentet utdelat till sig och inte
på målet. Eleverna ställde en mängd frågor till lärarna om detaljer kring
examinationen. För att undvika elevernas fokusering på examinationsformen hade
lärarna kommit överens om att inte avslöja vilken energikälla de respektive grupperna
skulle argumentera för förrän tre dagar innan debatten.256 Skälet till detta var att
lärarna ansåg att eleverna annars skulle koncentrera sig för mycket på bara en
energikälla och inte skaffa sig kunskaper om samtliga energikällor.

4.1.3 Läranderesurser
Till sitt förfogande för att lösa uppgiften och nå det uppställda målet hade eleverna ett
antal lärarledda lektioner, eller föreläsningar, där lärarna tog upp olika aspekter av
energi. Även om de båda klasserna hade olika lärare i naturkunskap och
samhällskunskap var lektionerna och undervisningsinnehållet närapå identiskt. Lärarna
hade pratat ihop sig om vad eleverna behövde och hur detta skulle presenteras.
En annan läranderesurs var ”basgruppen”257 i vilken det var tänkt att eleverna
utifrån målformuleringar och vinjett skulle formulera problem som de löste
tillsammans. Dessa tillfällen styrde eleverna över till stor del.
Eleverna använde sig i stor utsträckning av branschmaterial och Internet. De
föredrog att sitta och söka vid datorerna framför att t ex slå i böcker. Att kunna söka på
Internet ingick i temat. Eleverna tittade främst på vad olika partier säger och tycker om
olika energikällor men de utnyttjade också andra informationsplatser, som t ex
NUTEK och Energimyndigheten. Branschmaterialet fanns tillgängligt på vagnar som
stod i klassrummen och bestod av material som lärarna valt ut. Eleverna använde sig
också av traditionella läroböcker men i mycket begränsad utsträckning. Eleverna
informerades om att de även kunde gå till skolans bibliotek och prata med
bibliotekarien.
Andra läranderesurser var det studiebesök eleverna gjorde på det kommunala
energibolaget, laborationerna och övriga övningsuppgifter eleverna fick av lärarna
under temats gång.

4.2 Naturvetarna
Genom lärarna för eleverna på samhällsvetarklasserna fick jag också kontakt med
lärare på naturvetarprogrammet. Jag fick veta att det planerades ett energitema även på
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Naturvetarprogrammet på samma skola. Detta tema var inte upplagt på samma sätt
vare sig till innehåll eller till form. Enligt en av naturvetarlärarna (L Anna) hade
energitemat på naturvetarprogrammet hämtat inspiration för sitt sätt att arbeta i teman
från lärarna i tvärs men hade inte gått lika ”långt” i fråga om antalet involverade
ämnen eller i fråga om det pedagogiska arbetssättet.
Framför allt var det lärarna i fysik och biologi som samarbetade, men även en av
lärarna från samhällskunskapen var med i samarbetet på så vis att energi behandlades
på dessa lektioner samtidigt och att provet eleverna fick på slutet hade en
samhällsvetenskaplig del. På schemat jag fick av lärarna fanns dock bara fysik- och
biologitimmarna med. Sammanlagt hade eleverna 340 minuter energi (dvs fysik och
biologi) i veckan. Av dessa var 160 minuter biologi och 180 minuter fysik. Temat
pågick under sex veckor. Under temaperioden inföll höstlovet så temat var utspritt
över sju veckor. Sista veckan hade eleverna prov. Ett visst svinn av tid förekom på
grund av att eleverna och lärarna hade andra åtaganden (t ex besök av 9:or).
Naturvetareleverna delades in i fem grupper. Eleverna placerade sig i dessa
grupper under varje energipass. Även deluppgifter och laborationer utfördes gruppvis
eller, vid enstaka fall, halvgruppsvis. Det var tre naturvetarklasser som parallellt
arbetade med samma energitema. Energitemat var ett gemensamt projekt bland
naturvetarlärarna. Den lärare jag först hade kontakt med hade en annan
naturvetarklass.

4.2.1 Uppgiftens presentation
Uppgiften, eller temat, kallades ”Energi, energikällor och energiproduktion”. I början
av första tillfället var de båda ansvariga lärarna närvarande för att introducera
”projektet”. Lärarna visade först en överblick över vad de närmaste veckorna
arbetsmässigt skulle innehålla. Första veckan skulle ägnas åt ”baskunskaper” vilket
står på en overhead. Andra veckan skulle ägnas åt ”Energilaborationer –
laborationsredogörelse, Energikällor, Pärm – loggbok”.258 Resterande veckor bestod
av undervisning, grupparbeten, deluppgifter av både mer praktisk och teoretisk art och
självständig informationssökning.259
När lärarna gått igenom den tidsliga planeringen av innehållet hade de en dialog
med eleverna där de t ex frågade vad eleverna tänkte på när lärarna sa ”energi”.260
Lärarna berättade hur de ansåg att energi och miljö hade med varandra att göra och hur
energi och miljö kom in i detta tema. ”’det finns en miljöbit och en energibit ungefär
uppdelad på: Fysik – energi, biologi – miljö’”.261 Lärarna försökte också visa på ett
samband mellan energi och miljö genom att visa en overhead med fyra olika
energirelaterade (tecknade) bilder. En bild föreställde ett kärnkraftverk och en massa
kraftledningar. På bilden stod ”Energivalet”. En bild låter förstå att en katt fått en del
ström i sig genom att hår, ben och svans står rakt ut. Under katten syns en siluett av
Visby i vars skuggor det stod ”Katten som släckte Visby”. En bild föreställde olika
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kraftproduktionsanläggningar och den sista bilden föreställde en man som spikar upp
isolering på sin lilla röda stuga som dessutom redan är försedd med solvärme eller
solceller på taket, värmeväxlare och ett vindkraftverk i trädgården. Utifrån dessa bilder
diskuterade eleverna och lärarna samhällets sårbarhet och de konstaterade att det
kanske var rätt vettigt med självförsörjning. Lärarna försökte visa på hur ”beroende”
det svenska samhället var av energi genom att bland annat fråga hur vi skulle laga mat
utan energi och hur vi skulle värma oss utan energi.
”L Lilly: ’Miljöförstöring är effekter av vårt leverne. Först nu börjar vi se
konsekvenserna av hur vi lever. Vi står vid ett vägskäl...’ L Lilly lägger på en
overhead som föreställer ett vägskäl och en stolpe med en massa pilar som pekar åt
olika håll. På pilarna står ’kärnkraft’, ’vindkraft’, osv. ’...och det finns olika föroch nackdelar med alla. Ni ska kunna argumentera för och emot olika
energikällor.’”262

På första lektionen fick eleverna också reda på att det i temat ingick att göra ett antal
laborationer. Alla elever skulle göra samtliga laborationer och skriva en kortare
rapport kring varje labb. Eleverna genomförde både lärarledda och icke lärarledda
laborationer. De icke lärarledda laborationerna var samma laborationer som de
samhällsvetareleverna fick utföra. Dessa laborationer hörde främst till fysiken och var
redan uppställda i ett speciellt rum dit eleverna kunde gå på avsatt tid. Utöver dessa
laborationer fick eleverna göra laborationer i direkt anknytning till undervisningen
både i biologin och i fysiken. Eleverna fick oftast dessa laborationsuppgifter på en
stencil. På de lärarledda laborationerna skulle eleverna skriva labbrapporter. Eleverna
skulle även skriva labbrapporter på de icke lärarledda laborationerna. De skulle skriva
”...såpass mycket att ni själva förstår vad ni menar”.263 Dessa rapporter skulle dock
inte kontrolleras av lärarna.

4.2.2 Måldokumentet
Måldokumentet delades ut vid första tillfället för energitemat och läraren gav eleverna
några minuter på sig att läsa igenom det. När eleverna läst igenom stencilen gick
läraren vidare med sin undervisning och dokumentet diskuterades inte under lektionen.
Måldokumentet hade en inledning där energi kopplades till miljö, ansvar och
fördelning av resurser:
”Framtidens energisystem som ni ska vara med och utforma och leva med, hur vill
ni att det ska se ut?
Idag förbrukar ca 20% av befolkningen 80% av jordens resurser. När de
resterande 80% kräver samma levnadsstandard som oss, hur ska vi göra då?
Vid FN:s konferens om miljö- och utveckling i Rio de Janeiro 1992 skrev vi
under handlingsprogrammet Agenda 21. Agenda 21 är ett avtal som innebär att vi
ska ge framtida generationer möjlighet till egen utveckling. Kommer vi att uppfylla
det med dagens utveckling? Måste vi förändra, och i så fall hur, vår
energiproduktion?
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Hur kommer det sig att det idag är dyrare att utnyttja gratis solenergi än att
importera olja från Mellanöstern eller uran från Australien?”264

Det gjordes ingen direkt genomgång av måldokumentet vid tillfället för utdelandet
men lärarna kom in på dess olika aspekter under arbetets gång. Efter rubriken
”Kursmål” definierades vad det var eleven skulle ha kunskaper om vid avslutad kurs.
•
•
•
•
•
•
•
•

”Efter avslutad kurs skall eleven:
Ha insikt i hur man med experimentell metodik kan undersöka och analysera olika
energisystem och energiomvandlingar.
Kunna beskriva och analysera olika naturliga och av människan skapade
energiflöden.
Kunna beskriva olika energiformer.
Kunna diskutera begreppet ENERGIKVALITET.
Kunna
diskutera
begreppen
ÄNDLIGA
resp.
FÖRNYELSEBARA
ENERGIKÄLLOR.
Kunna ge exempel på hur olika energikällor påverkar vår miljö lokalt, regionalt
och globalt.
Kunna översiktligt beskriva olika energikällor.
Muntligt och skriftligt kunna beskriva minst en ändlig – och en förnyelsebar
energikälla.”265

Dessa kunskapsmål var förhållandevis konkreta (i jämförelse med
samhällsvetarelevernas och, som vi ska se senare Forsskoleelevernas kunskapsmål).
Med ”konkret” menar jag att dessa mål var inplanerade i form av laborationer,
deluppgifter eller lärarledd undervisning. Målen knöts till olika arbetsmoment under
temaperioden.

4.2.3 Läranderesurser
För naturvetarelevernas del gällde samma resurser som för samhällsvetareleverna.
Naturvetareleverna gjorde dock inget studiebesök. Det var också (som sagt) färre
lärare involverade i temat. Största skillnaden mellan naturvetareleverna och
samhällsvetareleverna bestod inte i typerna av resurser som presenterades utan på
sättet som dessa användes. Den främsta läranderesursen för naturvetareleverna var den
lärarledda undervisningen, dvs när lärarna föreläste kring någon aspekt i fråga om
energi. De två andra läranderesurser som spelade en betydande roll var först och
främst läroböckerna i biologi266 och i fysik267 och deluppgifterna som lärarna delade
ut. Till deluppgifterna räknar jag även laborationerna. Till fysiken hörde att eleverna
skulle göra ett antal räkneuppgifter. Internet hade en viktig plats som läranderesurs
men utnyttjades i mindre utsträckning på lektionstid än i de andra undersökta
klasserna. Enligt en av eleverna jag pratade med utnyttjades ”fritiden” i stor
utsträckning när det gällde att söka material på Internet. I klassrummet fanns en vagn
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med material som lärarna samlat in. Detta material utnyttjades av eleverna under
grupparbetet. Även hos naturvetareleverna var gruppen en läranderesurs men av andra
skäl än i de andra klasserna. Gruppen användes mest för att lösa specifika problem
definierade av lärarna. Inom gruppen fördelades också till viss del arbetet för att
minska arbetsbördan på de enskilda individerna.

4.3 Niorna
För niorna, liksom för samhällsvetarna, var många ämnen inblandade i arbetet med
temat ”människa, energi, miljö”. Arbetet var även här problembaserat. Ambitionen
från lärarnas sida var alltså att uppgiften skulle bygga på elevernas förförståelse.
Lärarna ville att eleverna skulle få stor möjlighet att formulera ”problemet”.
Jag fick möjlighet att delta i ett möte som lärarna hade inför temat där de bland
annat diskuterade måldokumentet som skulle lämnas till eleverna och en del praktiska
saker. En viktig fråga kring innehållet på detta möte var hur alla de involverade
ämnena skulle kunna rymmas inom de olika delområdena som skulle formuleras i
måldokumentet. I diskussionen av de olika målen påpekades det av några lärare att
målen måste vara allmänna eftersom det var så många ämnen som skulle rymmas
inom temat.268 Någon var t ex orolig att fysikens aspekter skulle utebli om målen inte
var formulerade så att eleverna tvingades arbeta med dessa aspekter. Denna oro blev
tydlig när målen diskuterades eftersom lärarna först då fick en innehållslig inramning
av temat till vilken de kunde relatera sitt eget ämne. Engelskläraren hade t ex svårt att
se hur engelskan skulle kunna representeras inom kunskapsområdet ”människa, energi,
miljö”. Detta löstes genom att en del av elevernas arbete skulle översättas till engelska
och att minst en engelsk referens skulle användas.
När målen diskuterades på lärarlagsmötet blev det en diskussion om vad som
menas med ”miljömedvetenhet” och hur detta kunde kopplas till kritiskt tänkande. En
lärare menade att om man är miljömedveten så är man också kritiskt tänkande men
detta höll en annan lärare inte med om. ”Kritiskt tänkande”, kom lärarna fram till, bör
betraktas som ett ”övermål” tillsammans med målet att förstå sambandet mellan
människa - energi - miljö.
Lärarna försökte under mötet förena kunskapskrav, arbetssätt, önskemål,
praktiska omständigheter och psykosociala aspekter. I lärarnas diskussioner märktes
det att det som prioriterades högst var kunskapskraven. Det räckte t ex inte att eleverna
bara skrev om en energikälla utan lärarna enades om att de skulle skriva om minst tre
energikällor i varje grupp.
Bland de praktiska saker som togs upp var frågan om gruppindelningen den som
fick störst utrymme.269 De ansåg att det var viktigt att eleverna fick åtminstone en
kompis med i gruppen. Lärarna enades därför om att eleverna skulle få göra ett
kompisval men att lärarna sedan satte ihop grupperna. Varje grupp var tänkt att bestå
av fyra till fem elever och nästa problem för lärarna blev följaktligen vilka principer de
skulle ha för gruppindelningen. I klarspråk gällde frågan om de skulle blanda eller
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segregera ”duktiga” elever från ”lata”.270 Lärarna enades om att de helt enkelt skulle
försöka göra bra grupper även om detta ibland kunde innebära ”segregering”. En lärare
tog upp att det skulle bli väldigt långa och tunga dagar för eleverna när så många
ämnen var inblandade i samma tema. På tre veckor skulle eleverna arbeta nästan 70
timmar med temat.
Det informerades också om att datasalen var bokad och att de disponerade ett
antal digitala kameror som skulle hjälpa eleverna att göra fina dokumentationer.

4.3.1 Uppgiftens presentation
Temat började med ett studiebesök på ett av det kommunala energibolagets
kraftvärmeanläggningar.271 Eleverna och lärarna fick en genomgång av det
kommunala energibolagets verksamhet på ett enligt en lärare ibland lite väl detaljerat
sätt.272 Eleverna fick bland annat höra vad som finns i våra sopor - vad som går att
elda, vad som går att återvinna och vad som måste gå till deponi. Den halvtimmes
långa genomgången följdes av en rundvandring på kraftvärmeverket. Eleverna fick se
kontrollrummet, de fick se när en man lyfte soporna med en stor kran till ugnen och de
fick gå runt och titta i utrymmet som omgärdade pannorna. Studiebesöket skulle
fungera som en introduktion till temat men var inte tänkt att på samma sätt som för
samhällsvetarna fungera som ”vinjett” för arbetet.
Dagen efter var eleverna redan indelade i grupper och satt tillsammans i dessa
med bänkarna ordnade i små kluster i klassrummet. Tre lärare var närvarande vid
första tillfället (L Kristin, L Gunnel, L Åsa). Lärarna gick igenom vad som allmänt
gällde för temat. De berättade att temat skulle pågå under tre veckor och att de enda
ämnena som inte ingick var tyska, franska, musik och elevens val.
”L Kristin: ’Arbetet innehåller även praktiska moment [antar att det är laborationer
och studiebesök som åsyftas]. Man lär sig inte bara genom att läsa!’ Varje grupp
får en handledare/mentor.
På tavlan har lärarna skrivit ’förslag på arbetsgång:
1. Titta på bilderna [på vinjetten]
2. Fundera själv en stund
3. Brainstorming
4. Målbeskrivning
5. Gör förslag på frågor att arbeta vidare med
6. Vad behöver ni ta reda på?’”273

Vinjetten på Forsskolan bestod av ett bildcollage med tecknade bilder som skulle vara
relaterade till temat ”människa, energi, miljö”. Vinjetten delades ut samma dag som
eleverna varit på studiebesök. Vinjetten skulle fungera som utgångspunkt för elevernas
arbeten under de kommande veckorna och var alltså en viktig del i hur uppgiften
presenterades för eleverna.
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Bild: Bilden föreställer den vinjett som eleverna på Forsskolan hade som
utgångspunkt för sitt arbete.

När lärarna delat ut vinjetten till grupperna bad en av lärarna eleverna att titta noga på
bilderna och fundera själva en stund. När de gjort detta i några minuter började
eleverna att inom gruppen tala om vad de kommit att tänka på när de tittat på bilden.
”Eleverna tittar på bilderna och skriver ned vad de kommer att tänka på. Väldigt
tyst och lugnt i klassrummet. Eleverna arbetar enskilt. Lärarna går runt och tittar
hur det går för eleverna och hur långt de kommit.
Efter att ha haft en ’individuell brainstorming’ går eleverna igenom vad de
skrivit upp tillsammans i gruppen. Eleverna i gruppen som lyssnar skriver ned de
ord som tas upp som de inte själva associerat till. Varje grupp ska ta ut fem till sex
ord som de ska läsa upp för hela klassen.”274

Efter detta skrevs gruppernas ord upp på tavlan. Lärare och elever hjälptes åt att
organisera orden. En viktig poäng med vinjetten var just att den skulle fånga det
problemområde som lärarna tänkt sig. Eleverna fick själva föreslå teman, eller
kategorier, att gruppera orden i. Temana de tillsammans kom överens om var (1) solen,
(2) människan, (3) miljöförstöring, (4) kraftkällor och (5) styrning. När de drygt
hundra orden skulle grupperas under respektive tema uppstod vissa problem eftersom
det inte var självklart vad som menades med de olika temana och vad som därför
skulle ingå i dem. Under lärarnas ledning kom eleverna oftast överens om vilka ord
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som hörde till vilken kategori. Ibland blev det diskussioner vilket medförde att
eleverna fick förklara vad de menade när de sa att ett visst ord skulle höra till en viss
kategori. En elev menade t ex att ”allt är ju beroende av solen” och därför borde ord
som ”bönder”, ”utbildning” och ”teknik” också stå under soltemat. Detta höll inte de
andra eleverna med om. Eleverna gavs också möjlighet att diskutera vilka begrepp de
ansåg hörde till en viss kategori i grupperna (och inte inför hela klassen).
L Kristin: Ska vi byta och gå tillbaka och se om vi kan hitta en ny gruppering att
gå efter. Xxxx Snacka gärna i gruppen ett par minuter så vi xxxx
David: Miljö och energibehov xxxx
Hanna: Ja, räck upp handen och säg det!
David: Ja, xxxx finns olika xxxx
Hanna: Ja, men det var ju jättebra!!
Tove: Fast miljön, det vill… består ju av många olika bitar. Säg miljöbehov i så
fall! Eller energibehov.
Hanna: Miljö! Men ta bara miljö!
Tove: Va?
Hanna: Bara miljö!
Tove: Ja! Men det får man väl inte ta!
David: Jo, miljö kan man ta!
Tove: Ja, me… miljö det har ju inget med avg…
Hanna: Men miljö har väl med skräp och avgaser och allt sånt att göra. Det har ju
inte bara med solen att göra!
Tove: Nä… xxxx275

På Forsskolan fick eleverna själva ta del i uppgiftens presentation och med hjälp av
lärarna enades klassen gemensamt kring vissa områden som ansågs intressanta att
arbeta med. Vinjetten hade alltså en viktig funktion i presentationen av uppgiften
eftersom det var denna som eleverna till en början hade att utgå ifrån. Lärarna sade sig
vara nöjda med den vinjett de gjort eftersom den resulterade i många bra frågor från
eleverna och eleverna ställde frågor som låg väl i linje med de frågor lärarna själva
formulerat.

4.3.2 Måldokumentet
Lärarna väntade med att dela ut de mål som de själva formulerat så att eleverna skulle
få en chans att formulera en egen förståelse av problemet. Målbeskrivningen delades
alltså ut dagen efter elevernas egen ”brainstorming”. Målbeskrivningen löd:
”Att kunna förstå sambandet mellan människa – energi – miljö och utveckla
ett kritiskt förhållningssätt. Detta visar vi genom att arbeta med följande
delmål.
Alla ska känna till:
• Minst tre olika energikällor och deras konsekvenser för människan och miljön
samt genomföra en fältstudie.
• Sophantering – återvinning
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•
•
•

Miljölagar och miljökrav
Miljövård, miljöförstöring förr – idag – i framtiden
Begreppet: Människa du mår som du äter och lever!

Dessutom ska:
• Ska arbetet skapa en miljömedvetenhet hos mig som konsument.
• Varje grupp använda sig av minst en källa på engelska, samt skriva en
sammanfattning av arbetet på engelska.”276

L Kristin läste upp måldokumentet för eleverna. Hon förklarade och förtydligade de
olika delmålen och betonade det ”kritiska förhållningssättet”. Det ”kritiska
förhållningssättet” gällde framför allt till de informationskällor som eleverna skulle
använda sig av.
Som examination skulle eleverna göra allt ”från drama till html”. Huvudsaken
för lärarna var att alla mål fanns med i arbetet och att eventuella studiebesök
redovisades ordentligt. Hur gruppernas arbete skulle redovisas var alltså helt upp till
eleverna. Lärarna hade dock vissa krav trots denna frihet i val av presentationssätt.
Alla elever skulle hålla en muntlig presentation av det de gjort inför hela klassen och
någon del av det arbete de gjort skulle vara på engelska. Ett annat krav var också att
den skriftliga redovisningen skulle innehålla en rapport som beskrev den fältstudie
eleverna gjort.

4.3.3 Läranderesurser
Den viktigaste läranderesursen för eleverna på Forsskolan var basgruppen. Basgruppen
utnyttjades av eleverna för att organisera arbetet både innehållsmässigt och praktiskt.
Det var dock inte alltid som eleverna tyckte att grupperna var effektiva i att lösa de
problem som uppstod men detta berodde oftast på att någon eller några individer helt
enkelt inte ville hjälpa till. I dessa fall tog oftast de mer drivande i gruppen över och
löste problemet själva. När klagomål på gruppmedlemmarna uppkom hjälpte oftast
lärarna till med att lösa konflikterna så att det blev en för alla i gruppen acceptabel
fördelning av arbetet. I basgruppsarbetet hjälpte ofta lärarna, eller mentorerna, till med
att organisera arbetet, svara på frågor och peppa eleverna.
Lärarna hade gjort ett urval av olika broschyrer som stod på en rullvagn i
klassrummet. Även dessa användes flitigt av eleverna. Eleverna bläddrade också en
del i sina ordinarie läroböcker.
Internet var även på Forsskolan det instrument att hämta information som de
flesta elever la mest tid på. Dels fanns en del länkar från skolans hemsida där vinjetten
var inlagd och som det gick att klicka sig fram till olika sidor på (klickade man på
vindkraftverket kom man till sidan http://www.vindkraft.nu/index.htm och klickade
man på kärnkraftverket kom man till sidan http://www.oskarshamn.se, osv.).
Eleverna uppmuntrades att göra studiebesök på något ställe som passade in i
deras arbete. Denna möjlighet utnyttjades av de flesta. De olika grupperna valde själva
var man ville göra studiebesök. Flera stycken gjorde t ex studiebesök på McDonalds.
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Studiebesöket på en av det lokala energibolagets anläggningar var obligatoriskt för
samtliga elever och flera av eleverna som jag pratade med tyckte besöket var givande.

4.4 Sammanfattning
Detta kapitel har behandlat de initiala förutsättningar som fanns inför arbetet med
energi i de olika fallen.
Både i samhällsvetar- och grundskoleelevernas arbeten med energi var flera av
de traditionella ämnena involverade i. Energi sågs således som ett kunskapsområde
med stor bredd och bäring på många områden. Tanken fanns också att detta
multidisciplinära angreppssätt skulle ge synergieffekter för elevernas förståelse av
kunskapsområdet.
Samtliga fall lade stor vikt vid grupparbetets roll. Grundskole- och
samhällsvetareleverna hade dock mer problembaserade grupparbeten där eleverna fick
ta ett större ansvar för vad som skulle behandlas. Naturvetareleverna fick en ganska
väl preciserad uppgift utifrån vilken de kunde börja samla information ganska
omgående. Naturvetarna hade inte heller någon vinjett på det sätt som de andra
klasserna hade.
Studiebesöken var ett sätt att ge en konkret inledning och anknytning till
kunskapsområdet som skulle behandlas. För samhällsvetarna fungerade studiebesöket
även som vinjett för området.
De läranderesurser som användes på de olika skolorna var väldigt lika bortsett
från att naturvetareleverna inte åkte på något studiebesök. Naturvetareleverna använde
sig av traditionella läroböcker i betydligt större utsträckning än de andra klasserna. I
övrigt var Internet och branschmaterial de främsta informationskällorna i de olika
klasserna.
Detta kapitel har behandlat de olika förutsättningar som fanns initialt kring
kunskapsområdet energi. I avhandlingens nästa del kommer jag att gå in djupare på
skolan som praktik och vilka förutsättningar detta skapade för behandlandet av
kunskapsområdet energi.
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Del I – Skolan som praktik
I denna del ska jag mer noggrant behandla de förutsättningar som skolan erbjöd för
behandlandet av energi. En praktik ses här som avlagrade, eller institutionaliserade,
diskurser. De återfinns som system av regler, roller och metoder vilka skapar
förutsättningarna för vilka betydelser som är rimliga i en praktik. Begreppet används
här för att skilja skolan som praktik från andra praktiker. Även om olika praktiker inte
är isolerade öar så är det uppenbart att olika praktiker har, och skapar, olika
förutsättningar för betydelseskapande. Det är dessa förutsättningar som ska undersökas
här.
Denna del börjar med en genomgång av kursplaner för att visa hur energi
behandlas i dessa dokument. Detta är av betydelse för vad som ”erbjuds”277 eleverna i
skolsituationen i fråga om energi. I nästa kapitel vill jag visa hur eleverna arbetade
med energi mer konkret. Här undersöks hur eleverna gick till väga för att göra sig en
bild av ämnet energi samt på vilka sätt lärarna styrde dem i detta arbete. I detta kapitel
kommer jag att identifiera ett antal mekanismer med vilka möjliga betydelser av energi
innesluts eller utesluts. Nästa kapitel, kapitel sju, behandlar de olika pedagogiska
redskap som lärarna använde sig av. I detta kapitel behandlas också textens speciella
betydelse i skolan och vilken betydelse texten har i samband med energi. Det sista
kapitlet i denna del behandlar i sin inledning kunskapsideal i skolan för att sedan mer
konkret gå in på olika mekanismer som innesluter eller utesluter vissa typer av
kunskaper.
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5 Formellt ramverk för
kunskapsområdet energi
I detta kapitel ska jag redogöra för hur kunskapsområdet energi kommer till uttryck i
aktuella kursplaner. Avsnittet är med för att ge en bakgrund till vilka formella
förutsättningar och ramverk det finns för behandlandet av energi i skolan. Det formella
ramverket skapar vissa speciella förutsättningar för hur ett ämne eller ett
kunskapsområde behandlas, men detta innebär inte att ramverket bestämmer innehållet
i den faktiska undervisningssituationen – relationen är mer problematisk.278 Ett sätt att
gå vidare från detta reproduktionsbaserade perspektiv är att se direktiven som ett
resultat av olika intressen utanför skolpraktiken. Idéer och innehåll transformeras, med
detta synsätt, mellan olika nivåer inom systemet, det s.k. förändringsperspektivet.279
Båda dessa sätt följer en hierarkisk modell för hur betydelser, eller makt,
implementeras och transformeras i skolans undervisande praktik – makten framstår
som relativt enkelriktad.280 Det formella uppdraget förutsätter en hierarkisk
transformering inom skolsystemets olika nivåer. Frågan är hur makten egentligen
agerar, verkar och kommer till uttryck.281 Vilka betydelser är möjliga och vilka är inte
möjliga i en klassrumssituation och på vilket sätt har skolans formella ramverk
betydelse för dessa val och handlingar?
”Ett svar är, att de [t ex lärarna] har internaliserat och accepterat de synsätt som
karaktäriserar den selektiva traditionen. En kompletterande förklaring till varför
traditionen upprätthålls är att sociala praktiker är understödda av makt. […] Om
t.ex. lärare accepterar och instämmer med förklaringar och rättfärdiganden av
asymmetrier kommer de samtidigt att acceptera och internalisera den ideologi som
bärs upp av den rådande maktrelationen.”282

Asymmetrin grundas på att olika positioner inom systemet har olika resurser att
påverka formen och innehållet i undervisningen.283 Den autonomi som skulle kunna
tillskrivas den enskilda praktiken utifrån dess egna traditioner, logiker och metoder är
således relativ i förhållande till denna asymmetri.284
Detta motiverar en genomgång av formella och nationellt gällande kunskapskrav
för den svenska skolan i den mån jag anser att det finns en tydlig koppling till energi. I
278

Se t ex Englund, 1986, 1998 eller Östman, 1995, s. 17-20.
Englund, 1986, 1998, s. 16-19 och jfr Östman, 1995, s. 18 och Westlin, 2000, s. 78-81.
280
Jfr Bourdieu & Passeron, 1998, s. 179-186.
281
Jfr Östman, 1995, s. 19-20.
282
Östman, 1995, s. 65-66.
283
Ibid.
284
Jfr Bourdieu & Passeron, 1998.
279

83

nu gällande läroplaner och kursplaner285 för grundskola och gymnasieskola finns
kunskapsmål och mer allmänna mål för undervisningen formulerade. Energi som
kunskapsområde har flera givna platser inom de olika ämnena och eleverna ska
uppmuntras att förstå samband, sammanhang och helheter. De ämnen som framför allt
tar upp energi är de naturorienterande ämnena, de samhällsorienterande ämnena och
teknikämnet. Problemet med att undersöka energi som kunskapsområde är att det
kräver en mer exakt definition av vad som menas med energi och vad som därför kan
tänkas beröra fenomenet om inte mina utdrag och referat av kunskapsmålen skall
präglas av allt för stor godtycklighet. Då ”energi” är själva objektet för min studie
förslår det föga med att jag själv gör en definition utifrån min egen förståelse då ju
intresset snarare måste fokuseras på aktörernas förståelse. Den bild jag i denna
genomgång kan ge är därför grundad på skrivningar där energi direkt behandlas i de
olika styrdokumenten eller där jag anser att det finns en potential att energi kan
komma in indirekt. Mitt intresse med detta kapitel är också att se vilka avgränsningar
och inordningar som görs i kursplanerna för de olika ämnena. För att finna sådana har
jag undersökt vilka distinktioner och fixeringar som görs i styrdokumenten.

5.1 De naturorienterande ämnena
I den allmänna kursplanen för de naturorienterande ämnena (biologi, kemi, fysik) på
grundskolan betonas naturvetenskapens roll som västerländskt kulturarv och att
naturvetenskapen ”…har vuxit fram ur människans behov av att finna svar på de
frågor, som rör den egna existensen, livet och livsformerna, platsen i naturen och
universum”.286 Med naturvetenskapen ska denna ”lust” att utforska naturen
tillfredsställas. Eleverna ska ges tillgång till naturvetenskapens resultat och arbetssätt.
Den utbildning som eleverna får ska stå i ”…samklang med naturvetenskapens och
demokratins gemensamma ideal om öppenhet, respekt för systematiska
undersökningar och välgrundade argument”.287 I den allmänna kursplanen betonas att
de naturorienterande ämnena handlar om och syftar till att ge eleven kunskap om
relationen mellan människa och natur och om specifikt naturvetenskaplig verksamhet.
Eleverna ska också lära sig att använda dessa kunskaper för att kunna ta ställning i
värdefrågor.
Bland de naturorienterande ämnena för grundskolan är det framför allt fysiken
som har ett tydligt ansvar för just energi. Energi får en stor betydelse redan i
syftesbeskrivningen:
”Fysikämnet syftar till att beskriva och förklara naturen ur ett naturvetenskapligt
perspektiv. Samtidigt skall utbildningen befästa upptäckandets fascination och
glädje och människans förundran och nyfikenhet såväl inför vardagslivets fenomen
som inför mikro- och makrokosmos. Fysikämnet syftar vidare till förståelse av
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människans relation till naturen, särskilt sådant som handlar om energiförsörjning
och strålning.”288

I syftesbeskrivningen görs det gällande att fysik handlar om ett naturvetenskapligt
perspektiv. Studieobjekten, eller naturen, ska alltså tydligt kopplas till
naturvetenskapliga förklaringsmodeller och utifrån dessa ska eleven kunna förklara
och förstå människans relation till naturen. Det naturvetenskapliga perspektivet består
av ett ”begränsat antal begrepp och teorier” med vilka eleven ska tillgodogöra sig
naturens mångfald.289 Eleven ska ha kunskap om ”fysikens världsbild” med
utgångspunkt från grundläggande fysikaliska begrepp. Fysiken är något specifikt och
avgränsat i läroplanens skrivning och fysikämnet i skolan ska vara hårt kopplat till
vetenskapens värld och till ”…den fysikaliska vetenskapens kunskapsbildande
metoder”.290 I fysikämnet får energi en mycket stor plats både som fenomen i sig och
som en problematik i relationen människa och natur. Energi som fenomen i sig handlar
främst om teorier och begrepp, som energiomvandlingar och energiformer. Relationen
mellan människa och natur rör samhällets resursutnyttjande och dess konsekvenser
men handlar även om såväl etiska som estetiska bedömningar och ställningstaganden.
Det påpekas att studiet av fysik ”…kan ta sin utgångspunkt i vardagen. Där ingår såväl
naturfenomen som tekniska anordningar.”291 I kursplanen står också att ”[e]nergi utgör
ett för alla kunskapsområden gemensamt begrepp” (med kunskapsområden menas
kunskapsområden inom fysiken).292
I kemi- och biologiämnena får inte begreppet energi tillnärmelsevis samma plats
som i fysikämnet. Däremot fokuseras relationen mellan människa och natur i ljuset av
t ex resursanvändning och kretslopp. Både i biologi och i fysik talas det om ett
naturvetenskapligt perspektiv medan man inom kemin talar om ett ”kemiskt
perspektiv”. Inom kemin görs starka kopplingar till produktionen i det moderna
samhället (t ex framställning och omvandling) vilket har tydliga kopplingar till energi
och energins roll i samhället. Här nämns kemins stora betydelse i fråga om miljö i
samband med människans bearbetningar av materia. Även resurshushållning nämns i
form av återvinning och återanvändning. Inom kemin ska eleverna utveckla kunskaper
för att ”…förstå materiens egenskaper och omvandlingar” och eleverna ska dessutom
vara ”förtrogna med uppbyggnad och framställning av och reaktioner mellan ämnen
och material i närmiljön och i samhället”.293 Inom biologiämnet finns liknande
betoning på de naturvetenskapliga metoderna som inom fysikämnet med observationer
och experiment. Mer direkt kommer energi in under rubriken ”ekosystem”:
”Biologiämnet introducerar ekologins begrepp och ger en bild av organismernas
samspel med varandra och med sin omgivning. Ämnet omfattar bl.a. kunskap om
delsystem som producenter, konsumenter, nedbrytare och råmaterial samt om
dynamiska processer i ekosystemet som energins flöde genom systemet och
materians kretslopp.”294
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Energi finns alltså med som ett flöde genom naturen. I samband med att ett annat
viktigt område inom grundskolans biologi behandlas, nämligen cellen, lyfts t ex
fotosyntesen fram. En annan ingång till energi inom biologin, så som den är
formulerad i kursplanen, består i att eleverna ska utveckla kunskaper genom förståelse
av människokroppen som biologisk organism och del i energiflödet och materians
kretslopp.
Det görs ett antal distinktioner av stor betydelse i kursplanen för de
naturorienterande ämnena av vilka några kan vara värda att nämna. En av de mer
påtagliga är distinktionen mellan natur och människa. De naturorienterande ämnena
ska hjälpa eleverna att förstå denna relation och ge dem redskap att bedöma
konsekvenser av mänsklig verksamhet. Det finns egentligen två beskrivningar av
människan och människans roll. Den ena lyfter ut människan från det som är de
naturorienterande ämnenas studieobjekt och gör henne till ett aktivt subjekt vars
artefakter på olika sätt utnyttjar, utvinner eller kontrollerar fenomen i naturen.
Eleverna ska ha inblick och kunskap om principerna för hur några av dessa tekniska
tillämpningar fungerar (t ex den elektriska kretsen liksom olika sätt att generera
ström). Den andra beskrivningen av människan återfinns främst inom biologiämnet där
människan också ska betraktas som en biologisk organism. Människan som biologiskt
fenomen behandlas dock alltid skild från växter och djur i kursplanen.
En annan viktig distinktion i kursplanen är den mellan naturvetenskaplig kunskap
och annan kunskap. Naturvetenskap är ett perspektiv men också en slags livshållning
som ska ge eleverna existentiella insikter och svar, enligt kursplanen. Den
naturvetenskapliga kunskapen ska sättas i relation till andra förklaringar av och teorier
om naturen. Även om eleverna ska ha kunskap om andra kulturers och andra tiders
förklaringar och teorier ska skolan samtidigt eftersträva ett förhållningssätt till
kunskaps- och åsiktsbildning som grundas på naturvetenskapliga ideal. I denna
distinktion mellan olika kunskaper görs en åtskillnad mellan västerländsk
kunskapstradition å ena sidan och annan kunskapstradition å den andra. Den
naturorienterande kunskapen handlar främst om naturvetenskapliga begrepp, metoder
och teorier och eleverna ska lära sig de mest grundläggande begreppen och principerna
för naturvetenskapen.295
Ytterligare en väsentlig avgränsning är den mellan den naturorienterande
kunskapen och värdefrågor. ”Fysikämnet ger argument för ställningstaganden i
värdefrågor”, står det t ex i kursplanen för fysik.296 De begrepp och teorier som erbjuds
eleverna ses och behandlas som redskap vilka i sig är skilda från värderande spörsmål.
Dessa redskap kan ”missbrukas” (vilket påpekas i kursplanen för biologi). Redskapen i
sig behandlas som neutrala. I den allmänna beskrivningen av de naturorienterande
ämnena står det att ”…naturvetenskaplig kunskap är en mänsklig konstruktion och
[…] den kan utgöra argument för värderande ställningstaganden, beslut och
åtgärder”.297 Å ena sidan är även den naturvetenskapliga kunskapen en konstruktion
men å andra sidan upprätthålls distinktionen till värderandets sfär.
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En sista betydelsefixering jag vill lyfta fram här är att kursplanen betonar studiet
av vardagen och vardagslivet som en viktig källa och utgångspunkt vid studierna i de
naturorienterande ämnena. Denna fixering handlar om att göra begreppen, teorierna
och metoderna mindre abstrakta genom att koppla dem till saker som eleverna själva
upplever utanför fysikens, kemins och biologins världar. Vardagen är den tillvaro där
eleverna (upp)lever sina liv och möter alldagliga fenomen och problem. Utanför denna
upplevelsevärld finns naturvetenskapliga redskap med vilka denna vardag kan få
annan mening och andra förklaringar. Vardagen är något annat än den värld och de
betydelser som skapas genom de naturvetenskapliga metoderna så som systematiska
experiment.

5.2 De samhällsorienterande ämnena
Inom de samhällsorienterande ämnena (geografi, historia, religionskunskap,
samhällskunskap) tas inte energi upp specifikt. I den allmänna beskrivningen betonas
kunskaper om det demokratiska samhället som ska stimulera eleverna att själva delta i
olika demokratiska processer. Eleven ska kunna ta ställning i samhällsaktuella frågor. I
den allmänna syftesbeskrivningen betonas förmågan att sätta sig in i och respektera
andra människors åsikter. ”Huvuduppgiften för de samhällsorienterande ämnena är att
utveckla elevens kunskaper om människan och hennes verksamheter samt om
förändringar i landskapet och i samhället på skilda platser och under skilda tider.”298
Det betonas också att eleven ska lära sig att agera som en medborgare i det
demokratiska samhället och i detta medverka i strävandet mot en hållbar utveckling.
Som fenomen passar ämnet energi väl in i kursbeskrivningen. Energi handlar om stora
och svåra beslut i samhället där många olika åsikter möts och behandlas. Energins
användning i samhället innebär dessutom på ett eller annat sätt en inverkan på
landskap, miljö och sättet det är möjligt att organisera samhället på.
I geografiämnet betonas det ekologiska tänkandet. Frågan om resursanvändning
kopplad till ”ekonomiska, tekniska, politiska, sociala och kulturella aktiviteter” får stor
betydelse. Inom geografiämnet är just begreppet ”resurs” väldigt centralt: Det talas om
”alternativ resursanvändning”, ”hur landskapet fungerar som resurs”, ”naturresurser”,
osv.299 Till detta hör bl.a. att ha kännedom om hur naturresurser är fördelade mellan
olika samhällen och hur resurserna är fördelade geografiskt.300 Centralt är att förstå
relationen mellan natur och människa, eller mellan natur och kultur. I denna relation
ska eleven kunna se och förstå hur människans olika verksamheter påverkar den miljö
hon verkar i både lokalt och globalt.
Både i samhällskunskap och i geografi läggs stor vikt vid elevens förmåga att
argumentera liksom att värdera argument och information. I samhällskunskapen får
detta än större vikt och tas upp i samband med att eleven ska lära sig demokratiska
värdegrunder och principer. Samhällskunskapen ska ge eleven redskap att kunna
värdera argument och information. Eleven ska också utveckla sin förmåga ”…att
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kritiskt granska samhällsförhållanden och kunna se konsekvenser av olika
handlingsalternativ”.301 Eleven ska också ges en ”…tilltro till den egna förmågan att
aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen”.302 Liksom för
geografiämnet passar energi väl in även i samhällskunskap då energi är ett exempel på
en komplex fråga med global såväl som lokal problematik samtidigt som det är en
ständig orsak till offentlig debatt där svåra beslut måste fattas (av den enskilda
individen, av kommunen, den privata marknaden eller inom statens domäner).
Samhällskunskapen har en tydlig dimension av moralisk reflektion där både individens
eget ansvar och samhällets ansvar ska problematiseras. Samhällskunskapens analys
ska sträcka sig från förståelsen av globaliseringsprocesser av ekonomier och kulturer
till den enskilde individen. Ämnet ska behandla samhälleliga ”ödesfrågor” och ämnet
ska skapa utrymme för ”värdediskussioner”.303 Energi måste betraktas som en
”ödesfråga” då våra handlingar och beslut i denna fråga på flera sätt kan komma att
påverka jordens klimat och mänsklighetens framtid.
Ämnet historia ”…utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se sig själv och
företeelser i nutiden som ett led i ett historiskt skeende”.304 Ett nyckelord i kursplanen
för historia är ”perspektiv”.305 ”Såväl i ett längre perspektiv som i ett nutidsperspektiv
har all mänsklig verksamhet och all kunskapsbildning en historisk dimension.”306 Men
historia är inte bara en dimension av annan kunskap utan också ett perspektiv i sig.
Detta perspektiv kan läggas på nutid och på framtid och kan även skapa kulturell
identitet. Det historiska perspektivet anses vara viktigt som ett verktyg att fördjupa och
förstå andra ämnen och områden. Historieämnet ska förklara huvuddragen i den
historiska utvecklingen och i dessa huvuddrag ska eleverna kunna se kontinuitet och
förändring.
”I ämnet ryms en mångfasetterad bild av skeenden och händelser. I den bilden
ingår de sociala, ekonomiska, tekniska och kulturella framstegen, men också
konflikter, spänningar och maktförskjutningar inom och mellan länder. Detta gäller
inte minst historiens mörka och destruktiva sidor i form av etniska, religiösa och
politiska förföljelser. Vår tids historia med framsteg och fredssträvanden men
också folkmord, såsom Förintelsen, revolutioner och krig hör till det som alla
elever skall ha kunskaper om.”307

De samhällsorienterande ämnena ska framför allt betona individens roll som
samhällsmedborgare och individens förmåga att reflektera över sin egen roll i fråga om
ansvar, rättigheter och skyldigheter. Ämnena ska också stimulera till reflektion och
kunskap om de mänskliga verksamheterna och de förändringar i landskap och miljö
som dessa innebär. I skrivningarna för de samhällsorienterande ämnena görs liksom
för de naturorienterande ämnena ett antal distinktioner av stor betydelse för ämnenas
innehållsliga prägel och som har betydelse för vad som erbjuds eleverna i fråga om
energi.
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En viktig distinktion för de samhällsorienterande ämnena är den mellan
värderingar och fakta. Denna distinktion handlar till stor del om att eleverna ska lära
sig att värdera olika typer av information och i dessa kunna skilja på värderingar och
fakta. Det handlar också om att eleverna själva ska kunna använda sig av fakta för sina
egna beslut och skilja dessa från sina egna värderingar. På ett ställe i kursplanen för
samhällskunskap står det att eleverna ska lära sig att ”värdera fakta” och under
kriterierna för ”Mycket väl godkänd” är ett kriterium att ”…eleven använder och
sammanställer fakta från olika källor, bedömer deras relevans, granskar uppgifterna
kritiskt samt skiljer på fakta och värderingar”.308 Det är svårt att förstå vad som
egentligen menas med ”fakta”. I vissa skrivningar behandlas ”fakta” som ”sanningar”
men i andra är fakta mer allmänt information som kan behandlas på olika sätt. I båda
fallen är fakta skilt från individen, eller subjektet. Förmågan att skilja på fakta och
värderingar är ingen förmåga som krävs vid de andra betygsnivåerna.
En annan distinktion som görs är den mellan begreppen lokalt och globalt.
”De samhällsorienterande ämnena bidrar till förståelse av hur människan har
utnyttjat och utnyttjar jordens resurser och av villkoren för hennes liv och arbete i
förfluten tid, i dag och i framtiden. […] I kunskapsområdet betonas lokala och
globala fördelningsfrågor och ansvaret för att uppnå en rättvis och fredlig
världsordning.”309

I kursplanen för samhällskunskap diskuteras globalisering samt ekonomiers och
kulturers ”sammanflätning”. Utnyttjandet av resurser och dess fördelning ska också
knytas till elevens eget sammanhang och elevens egna handlingar. En frekvent
återkommande aspekt av distinktionen globalt och lokalt är strävandet mot ett ”hållbart
samhälle”. Eleven ska förstå, dra egna slutsatser och kunna agera för ett hållbart
samhälle. Näraliggande till distinktionen mellan det globala och det lokala är den
mellan individ och samhälle, det lilla och det stora, och vikten av att eleven ska se sin
egen roll i det stora utifrån sitt eget sammanhang.
Även inom de samhällsorienterande ämnena fixeras ämnenas möjliga betydelser
inom distinktionen mellan natur och människa, eller natur och kultur. Människan har
en speciell roll skild från naturen men som på olika sätt kan påverka naturen och dess
naturlighet. Alla de samhällsorienterande ämnena tar sin utgångspunkt i det som inte
är ”naturen”, nämligen samhället och människans verksamheter. Naturen ses som en
omvärldsfaktor och resurs som vi på olika sätt kan utnyttja och påverka och som vi
därför måste lära oss att ta ansvar för. Denna dikotomi av världen fördjupas genom det
frekvent använda begreppet ”miljö”. ”Miljö” tycks innebära ett slags naturgivna
förutsättningar inom vilka människan agerar (”livsmiljö”, ”närmiljön”, osv.). Men
”miljö” är ändå något mer än t ex ”naturlandskapet” eller ”hennes [dvs människans]
omgivning” i största allmänhet. Begreppet ”miljö” innefattar själva relationen mellan
natur och människa och förknippas oftast med en problematik i denna relation. Om
geografiämnets karaktär står att läsa:
”Ämnets beskrivande aspekt innebär att eleven successivt lär känna sin värld och
blir förtrogen med likheter och skillnader vad avser levnadsvillkor och miljö i olika
308
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områden. Den analyserande aspekten innebär att förklara och förstå förhållanden
och förändringar. Den konsekvensinriktade aspekten innebär att eleven med de två
nämnda aspekterna som grund allt bättre kan förstå och bedöma möjliga
konsekvenser av människors påverkan i naturen och av rumsliga samband. Hit hör
också förmåga att bedöma olika handlingsalternativs konsekvenser för människor
och miljö för att kunna fatta välgrundade beslut i ett demokratiskt samhälle.”310

”Miljö” används i samband med att eleven ska förstå konsekvenser av människans
handlingar. ”Miljö” är alltså inte bara omgivande natur utan innehåller aspekter av
mänsklig påverkan och är så att säga den rumsliga mötesplatsen mellan människa och
natur samtidigt som det är själva resultatet av detta möte. Samhällskunskap, geografi
och historia ska alla handla om att placera människan (den västerländska
nutidsmänniskan) i ett sammanhang. Eleverna ska förstå att människors förutsättningar
varierar och har varierat mellan olika samhällen och i olika tider samt se orsaker till
dessa variationer. ”Miljö” blir därmed en nyckelterm eftersom termen definierar
förutsättningarna liksom dynamiken i relationen människa – natur.

5.3 Teknikämnet
Kursplanen för teknik har en vid definition av teknik. Teknik är alla de metoder som
människor använt för att förändra sin fysiska omgivning enligt kursplanen för
teknik.311 Teknikämnet ska vara väldigt brett och tydliga kopplingar ska göras både till
de naturorienterande och till de samhällsorienterande ämnena.312 ”Utbildningen i
teknik utvecklar en förtrogenhet med teknikens väsen.”313 Teknik anses vara ett
resultat av människans strävan att alltid förbättra sina villkor. Teknik innebär, enligt
kursplanen, framför allt att människan förändrar sin ”fysiska omgivning” och denna
förändring har ”…påtagliga konsekvenser för människa, samhälle och natur”.314 I
kursplanen menar man också att användandet av teknik blir allt mer utmärkande för
vårt samhälle. Eleven måste därför få en vana vid och förståelse av tekniken för att
kunna verka i det moderna samhället. Tekniken ses som stadd i rask förändring och
eleverna anses därför behöva en grundläggande förståelse av teknik för att kunna
anpassa sig i denna föränderliga värld. En viktig uppgift för skolan är att göra
”…vardagstekniken begriplig och synlig” för eleverna.315 Denna vardagsteknik
omfattar allt från ”de enklaste redskapen i hemmet till moderna apparater och
komplicerade transportsystem”.316 Inom ramarna för teknikämnet torde energi kunna
ha en betydande roll då energi har en stark och given koppling till teknik både som
stora komplicerade sociotekniska system och som länk för upprätthållandet av de mest
basala behov i hemmet (så som t ex värme). Teknikens främsta drivkrafter sägs vara
viljan att lösa problem som människan står och har stått inför (t ex miljöproblem) och
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av människans nyfikenhet och skaparglädje. Tekniken framställs som något aktivt och
produktivt som står i människans tjänst. Även om kursplanen på ett fåtal rader, nästan i
förbifarten, behandlar teknikens negativa konsekvenser framställs tekniken som något
övervägande positivt. Teknik löser problem och lösandet av problem innebär framsteg.
I teknikämnet ska också hänsyn tas till teknikens historiska förlopp och hur detta
påverkat händelser och människans livsvillkor. Även här måste energi sägas vara ett
bra exempel. ”Tidiga exempel på lagringsteknik är lerkrukan och hieroglyferna;
betydligt senare är kylskåpet och datorns hårddisk.”317 I båda exemplen som nämns i
kursplanen är energi en påtaglig del för hur förutsättningarna för lagring har
förändrats. Energi nämns även mer direkt så som kraftledningar, fordonstrafik,
elteknik och termostater.
Även inom teknikämnet är den viktigaste distinktion som görs den mellan
människa och natur. Här ses dock tekniken som det genuint mänskliga verktyget för
lösandet av problem och därmed också för framåtskridandet. Det påpekas att eleverna
ska ha kännedom om hur relationen mellan människa, samhälle och natur påverkats av
tekniken och dess utveckling. I samband med att tekniken reser en rad etiska spörsmål
lyfts miljöproblematiken fram. Tekniken förändrar relationen mellan människa och
natur och i denna förändring påverkas livsbetingelserna, inklusive miljön. Men
tekniken löser också problem som uppstår i denna relation. ”Teknikerns” uppgift anses
vara att lösa människors olösta problem. Det är som att det finns en mängd givna och
olösta problem som väntar på att bli lösta. Därmed får också miljöproblem en annan
dimension. De framstår som högst tekniska och det är mer en tidsfråga när problemen
blir lösta än om de blir lösta. I fråga om energi som ämne innebär detta att eleverna
erbjuds en optimistisk bild av människans möjligheter att lösa de energirelaterade
problem som kan tänkas identifieras i spänningen mellan människa och natur.
En annan viktig distinktion är den mellan teknisk kunskap och annan typ av
kunskap. Till skillnad från de naturorienterande och de samhällsorienterande ämnena
så betonas teknikkunskapens starka koppling till det praktiska. Det hävdas att den
”tekniska kulturen” i hög grad vilar på det praktiska arbetet. Samtidigt betonas att
tekniken fått ett allt tydligare samband med naturvetenskaplig forskning och annat
utvecklingsarbete. Tillspetsat innebär kursplanens resonemang att den tekniska
kunskapen gått från handfast och enkel praktisk kunskap till komplicerad och
avancerad abstrakt kunskap. Eleverna ska ändå få möjlighet att själva praktiskt ”pröva,
observera och konstruera” för att kunna skaffa sig en förståelse för ”teknikens primära
frågor”.318
Även i teknikämnet lyfts vardagen fram som ett motiv för vad eleverna behöver
ha kunskap om i fråga om teknik. Vardagen avgränsar ett speciellt område som anses
beröra eleverna och skolans uppgift är att göra denna vardag och dess teknik begriplig.
Eleverna ska ha en ”…förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt
förekommande redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den
teknik som i övrigt omger oss”.319 Dessa kunskaper betraktas som en förutsättning för
att man ska kunna verka i det moderna samhället.
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5.4 Sammanfattning
Genomgången av energins formella ramar har visat att energi har ett faktiskt och ett
potentiellt stort utrymme i kursplanerna. Det är dock lärarnas och lärarlagens uppgift
att bestämma i vilken grad just ”energi” kommer in i utbildningen. Fysikämnet tar
dock, mer än något annat ämne, direkt upp energi. Fysikämnet ska inte bara ta upp
energi som ett fysikaliskt fenomen utan även som ett fenomen människor upplever i
sitt vardagliga liv. I samtliga de naturorienterande ämnena betonas att eleverna ska
erbjudas ett naturvetenskapligt perspektiv. Detta innebär framförallt att skolan ska
lyfta fram (natur)vetenskapliga begrepp, teorier och metoder. I detta ingår att eleven
ska förhålla sig kritisk men ändå lyhörd till information och andra människors
ställningstaganden. Detta ingår i vad som kallas ett ”naturvetenskapligt ideal”.
I övrigt kan sägas att det finns väldigt stora likheter i möjligheten att ta upp
energi och i hur ämnet energi skulle kunna komma till uttryck i alla ovan studerade
kurserna. Jag tänker då främst på de genomgående starka fixeringspunkter som
upprätthålls i de olika ämnena. Den främsta fixeringen tycks vara distinktionen mellan
människa och natur. Här handlar det till stora delar om att naturen framställs som en
resurs för mänskligt vidkommande men att människan har ett stort ansvar gentemot
naturen. Ur denna distinktion formas också synen på miljö och miljöproblem där miljö
behandlas som den arena där människa och natur möts. Här får energi en mycket
viktig plats inte minst i förhållande med komplicerade tekniska system med vilka vi
löser en mängd vardagliga problem och som på olika sätt aktualiserar mötet på denna
arena. Eleverna ska, enligt kursplanerna, tränas i att ta ställning och bilda egna
uppfattningar i denna typ av komplexa frågor. Eleverna ska tränas i förmågan att
värdera information för att därmed kunna fatta riktiga och välgrundade beslut i
”demokratisk” anda. Förmågan att argumentera och värdera information av olika slag
läggs det väldigt stor vikt vid i de samhällsorienterande ämnena.
En annan viktig distinktion som görs genomgående är den mellan lokalt och
globalt, smått och stort. Den viktigaste poängen, som jag förstår det, med denna
distinktion är att eleven på olika sätt ska kunna placera sig själv i ett historiskt, socialt,
kulturellt och ekonomiskt sammanhang. I de naturorienterande ämnena återkommer
denna indelning genom att eleven i fysiken ska ha kännedom om allt från förhållanden
som rör makrokosmos och t ex universums tillblivelse till mikrokosmos med de minsta
beståndsdelarna i atomerna som exempel. I biologin ska människan placeras in i den
biologiska världsbilden från den minsta organismen till mer omfattande principer och
samspel i det totala ekosystemet. Även här har energi ett faktiskt och potentiellt
utrymme. Inom de naturorienterande ämnena finns energi som del av den
naturvetenskapliga begreppsvärlden (t ex entropi, fotosyntes, energiprincip och
energiform). Inom de samhällsorienterande ämnena handlar det främst om att förstå
och kunna ta ställning i frågor som t ex resursfördelning i världen, elevernas egna
erfarenheter av energi i sin vardag och möjligheten att se sammanhanget mellan dessa
världar.
Även om energi definitivt har en plats i de olika kursplanerna så är det en öppen
fråga hur och i vilken mån energi kommer in som kunskapsområde. Av de olika
ämnena är fysikämnet det ämne där energi behandlas mest konkret. Tydligt är i alla
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fall att energi har en potential att komma in på flera ställen och att det ges stora
möjligheter till ämnesöverskridanden
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6 Redskap att behandla
kunskapsområdet energi
Syftet med detta kapitel är att beskriva olika pedagogiska redskap med vilka
kunskapsområdet energi behandlades. Jag har valt pedagogiska redskap vilka var
kännetecknande för de fall som här studerats. Dessa är dock inte bara kännetecknande
för energiämnet utan kanske snarare för skolan som praktik. De utgör skolspecifika
former för meningsskapandet. Meningsskapandet ”begränsas” alltså av den kontext i
vilken den uttrycks.320 Norman Fairclough menar att denna ”begränsning” finns i
dubbel mening. Dels ”begränsas” meningsskapandet av ”the available members’
resources, which are effectively internalized structures, norms and conventions,
including orders of discourse [...] and which have been constituted through past social
practice and struggle”.321 Dels begränsas meningsskapandet av ”the specific nature of
the social practice”.322 John Dewey menar dock att indelningen mellan metod och
innehåll är riskabel eftersom dessa i praktiken utgör samma processer.323 Det vore,
menar Dewey, som att skilja tonerna från den teknik en pianist använder vid
framförandet av en komposition: Betydelsen är själva kompositionen, dvs
kombinationen av tekniken och tonerna.324 Tekniken, eller metoden, utgör en
integrerad del av betydelserna men samtidigt utgör den en ”riktning” för vilka
betydelser som är möjliga.325 I en praktik som skolan riskerar rutinen i metoderna att
marginalisera innehållet.326 Lärandet styrs då istället av specifika steg och procedurer.
I detta sammanhang är det poängfullt att ”bryta loss” redskapen från betydelserna
eftersom redskapen i sig är en avlagring av skolspecifika idéer kring pedagogik och
därför säger redskapen något om förutsättningarna för betydelseskapandet. Jag
kommer i det följande att gå igenom några av de väsentligaste redskapen för
behandlandet av energi i de här studerade fallen. Kapitlet är indelat i tre större avsnitt.
Det första avsnittet behandlar olika redskap med vilka eleverna skulle nå de
lärandemål som fanns uppställda och som skulle ge eleverna förutsättningarna att klara
examinationen. Det andra avsnittet behandlar de olika examinationsformerna och
dessas betydelse för arbetet med energi. Det sista avsnittet problematiserar textens
betydelse för arbetet med energi. Jag har valt att lyfta fram texten eftersom den hade
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en speciell konstituerande funktion för vad som kunde anses vara viktigt eller ej i fråga
om energi.

6.1 Redskap i undervisningen
I detta avsnitt kommer jag att behandla redskap som användes för att eleverna skulle
kunna tillgodogöra sig de kunskaper som ansågs viktiga i fråga om energi och därmed
nå de kunskapsmål som ställts upp för de olika klasserna. De redskap som kommer
behandlas är ”föreläsning”, ”grupparbete”, ”laboration” och ”studiebesök”.

6.1.1 Föreläsning
Vid behandlandet av energi som ämne hade ”föreläsningen” en central betydelse för
både samhällsvetarna och naturvetarna. Med ”föreläsning” menar jag här de
lärandesituationer där läraren gjorde en muntlig framställning av ett eller flera moment
kring ett ämnesområde. Föreläsningen var ett sätt för lärarna att vägleda eleverna i
deras lärande. Föreläsningsformen innebar att lärarna tog upp saker som de ansåg var
viktiga för eleverna att ha kunskap om. De innebar att relevanta områden stakades in
och konstituerades för eleverna. Föreläsningarna var också ett sätt för lärarna att
försäkra sig om att eleverna var på det klara med ämnesområdets innehåll liksom det
också var ett sätt för lärarna att hjälpa eleverna att förstå besvärliga och viktiga
passager kring ämnesområdet. I detta ligger dock inte bara den innehållsliga pekpinnen
utan föreläsningen var en strikt procedur med tydliga regler och undermeningar.
Samtliga föreläsningar som jag studerade genomfördes i en slags dialogform
mellan läraren och eleverna. Lärarna uppmanade eleverna att ställa frågor och ställde
hela tiden själva frågor till eleverna. Genom både mer öppna och ledande frågor förde
lärarna föreläsningen innehållsligt framåt. I stort sett allt som sades var på ett eller
annat sätt sanktionerat av den undervisande läraren. Detta var ett sätt för lärarna att
försäkra sig om att eleverna följde med och förstod det som sades. Lärarna märkte t ex
ganska snabbt i vilken mån eleverna läst det de borde i litteraturen.
Antalet föreläsningar varierade i de här studerade klasserna. Naturvetareleverna
hade flest föreläsningar medan Forsskoleeleverna inte hade några alls. Som vi sett
tidigare berodde detta på att lärarna valt olika pedagogiska redskap. Det mest
föreläsningsliknande som förekom på Forsskolan var de gemensamma genomgångar
som hölls av lärarna för att hjälpa eleverna att definiera området. Det centrala med
dessa genomgångar var att få fram ord som eleverna associerat fram och som i sin tur
skulle användas för att konstruera olika kategoriseringar, eller ”nyckelbegrepp”,
utifrån vilka frågor och problem kunde formuleras.
Även om formen var en helt annan än för Forsskoleeleverna användes tavlan av
natur- och samhällsvetarlärarna för att lyfta fram för ämnesområdet viktiga begrepp
som även här kan kallas för ”nyckelbegrepp”. Nyckelbegreppen markerade en viktig,
ofta sammanfattande, aspekt av ämnesområdet. Under föreläsningarna höll lärarna
hela tiden en dialog med eleverna men under dialogen lyftes dessa olika begrepp fram
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och skrevs upp på tavlan. Detta konstituerade begreppens vikt och betydelse. Det som
togs upp på föreläsningarna var sådant som eleverna skulle ha kunskap om. Skrevs det
dessutom upp på tavlan fungerade detta som en markering för att något var extra
viktigt.327 Tavlan användes alltså för att ringa in och definiera ämnesområdet och
poängterade för eleverna vad som var viktigt. Nyckelbegreppen hade också en stark
förankring i skolan som vetenskapliga begrepp och abstraktioner och begreppen
innehöll en förståelse av ett fenomen som ansågs viktig att förmedla till eleverna.
Föreläsningarna var styrande för vad kunskapsområdet skulle handla om.
Naturvetarklassen utförde även beräkningar tillsammans i helklass ledda av
läraren. En uppgift kunde se ut som följer:
”På tavlan: ’4) En boll kastas med 12m/s från ett 140 meter högt torn. Bollen väger
250 gram. Hur stor mekanisk energi har bollen?
V1 = 12m/s
h = 140 meter
Wtot = Wp +Wh
m = 250 gram
Wtot =m × g × h + mv2/2 =’”328

Dessa gemensamma övningar där de skulle lära sig använda olika formler som berörde
ämnesområdet var till för att eleverna skulle förstå olika fysikaliska principer och lära
sig att hantera och räkna med olika formler. Det väsentliga var dock de sätt genom
vilka energi uttrycktes. L Gisela angav att naturvetareleverna skulle kunna vissa av
formlerna ”i sömnen”, och underströk därmed vikten av detta sätt att skriva, läsa och
tänka kring energi.329 Eleverna förväntades hänga med när beteckningar, förkortningar
och formler nämndes eller skrevs på tavlan. Även om det var fullt legitimt att fråga
vad något betydde eller hur man gjorde en viss sak visade läraren ganska klart genom
detta sätt att tala i fysikaliska termer att hon förväntade sig att eleverna skulle lära sig
detta. Även samhällsvetareleverna gick igenom en del formler men räknade inte med
dem annat än vid några enstaka laborationer. Samhällsvetareleverna förväntades inte
på samma sätt kunna ett fysikaliskt språk utan skulle snarare ha ett ”hum” om det för
att kunna värdera olika typer av information.

6.1.2 Grupparbete
En betydande del av det arbete som utfördes av de här studerade klasserna var
grupparbeten. Dessa bestod av fyra till åtta elever. Forsskoleelevernas arbete var helt
baserat på denna form med undantag från det gemensamma studiebesöket. För
samhällsvetarna var grupparbetet ett av flera sätt att behandla kunskapsområdet energi.
Föreläsningar, laborationer och studiebesök var också viktiga inslag i deras arbete.
Även naturvetareleverna hade grupparbete men dessa arbeten var mer isolerade från
övriga sätt att behandla energi. Själva grupparbetet var mer preciserat till att handla om
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en förnybar och en icke förnybar energikälla och var därigenom främst en förberedelse
för den kommande debatten.
Både Forsskoleeleverna och samhällsvetareleverna hade så kallade ”mentorer”
för varje grupp vilket innebar att någon av de lärare som deltog i temat hade ett extra
ansvar för någon eller ett par av grupperna. Mentorerna skulle ha regelbunden kontakt
med eleverna och skulle finnas till hands när eleverna behövde hjälp med något.
Mentorerna såg främst till att arbetet fungerade i de olika grupperna.
Grupparbetet innebar att eleverna skulle lösa olika uppgifter tillsammans.
Gruppen fungerade också som ett sätt för eleverna att tillsammans resonera sig fram
till vad uppgiften handlade om. De olika klasserna var dock olika styrda i arbetet och
för naturvetarnas del var uppgiften ganska väl definierad redan innan de satte igång.
Den kanske viktigaste faktorn för vad eleverna kom att fokusera var deras
föreställningar om vad de måste kunna för att klara examinationsuppgifterna.
Forsskoleelevernas examinationsuppgift var minst definierad men istället hade de
utarbetat frågor som de tillsammans med lärarna knöt till de mål som lärarna
formulerat. En av lärarna menade att lärarnas mål gjorde att uppgiften blev tydligare
för eleverna.330
Gruppen hade en viktig funktion för att fördela och organisera arbetet. En stor
del av det arbete som eleverna utförde innebar att på olika sätt samla information om
något specifikt område. För att inte dubbelarbeta var de noga med vad var och en
gjorde. Det var alltså viktigt att uppgiften gjordes arbetsbar och möjlig att dela upp
mellan gruppmedlemmarna.
Att arbeta i grupp innebar att eleverna förutom att ta reda på vad uppgiften
handlade om också hade ansvar för att samla information om det område de
identifierat. Det blev därför viktigt att veta vad som krävdes av dem: Vilken typ av
material de skulle skaffa, vad detta material skulle bestå av för typ av information och
hur materialet skulle bearbetas för att bli ett lämpligt och acceptabelt elevarbete.
Lärarna gav eleverna en hel del ledtrådar om detta genom att t ex ge eleverna förslag
på var de skulle leta information men också vad i denna information som var relevant.
Gruppen användes därför av en hel del av eleverna till att resonera kring vad som
kunde tänkas vara relevant för sammanhanget energi.
Ada: Bra eller… räcker det?
Hjördis: Ja, det tycker jag.
Ada: Jag tror jag skall ta och skriva om det här, för det här är så djävla kladdigt så
det går inte och se nånting.
Hjördis: Hur går det? Vill du skriva om nåt annat eller fortsätta och skriva om
vindkraft? Vill du fortsätta?
Jesper: Nej, jag måste kolla (kärn…)
Hjördis: Nej men gör det då. Du förstör ju för hela gruppen om du skall…331

I sekvensen har eleverna redan delat upp arbetet mellan sig. Sekvensen visar att
eleverna tog hjälp av varandra för att ta reda på hur mycket de skulle skriva om de
olika aspekterna av energi. Hjördis visar att hon tycker att det Ada har skrivit räcker.
Det som skrivs får inte heller vara för kladdigt, det vill säga att det ska se ut på ett visst
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sätt för att duga som arbete. Det var dock inte bara dessa saker utan eleverna krävde av
varandra att alla skulle göra sin del av arbetet i en rimlig takt. Hjördis försöker hjälpa
Jesper genom att diskutera hur han ska gå vidare men när Jesper vill fortsätta med
kärnkraft blir Hjördis irriterad eftersom hon tycker att Jesper arbetar alldeles för
långsamt. Eleverna tycktes ha en väldigt god bild av vad som krävdes av dem. Av de
grupper jag studerat fanns det inte någon grupp som inte hade liknande diskussioner
som den ovan citerade. Visserligen skulle det kunna innebära att det fanns otydligheter
kring vad som krävdes av eleverna och i någon mån var det så. Det är dock mer som
talar för att eleverna visste ganska väl vad som krävdes av dem. När väl de olika
arbetsuppgifterna var uppdelade inom gruppen tycktes eleverna veta ganska väl hur de
skulle gå till väga, eller i alla fall hur de borde gå till väga, för att t ex samla ”fakta”.

6.1.3

Laborationen

I alla studerade klasser genomfördes laborationer av olika slag. Naturvetareleverna och
samhällsvetareleverna genomförde så gott som identiska laborationer förutom att
naturvetareleverna utöver dessa även gjorde lärarledda laborationer och experiment
designade för ett specifikt moment i samband med föreläsningarna. Forsskoleeleverna
gjorde en laboration per grupp och hade möjlighet att välja vilken typ av laboration de
ville göra. Laborationerna var också sätt att skapa förståelse för energi. Att stoppa två
metallbitar i en citron ger utslag på mätutrustningen och detta utslag (siffror) är ett
uttryck för att något händer när vissa typer av metall körs in i en citron. Andra typer av
metall, t ex bly, ger inte alls något utslag.
Min tolkning att laborationerna hade en alldeles särskild plats i undervisningen
(alltså även på Forsskolan) grundar jag på framför allt tre saker. Det första är att
laborationerna lyftes fram som ett särskilt moment, vilket jag tolkar som att
laborationerna betraktades ha ett egenvärde även utanför kopplingen till ett speciellt
ämne eller tema. Både elever och lärare behandlade laborationerna som ett nödvändigt
och nyttigt undantag i grupparbetet. Det andra är att laborationerna redovisades i
speciell form och togs inte upp i samband med att andra aspekter av energi
behandlades – det som behandlades i laborationerna diskuterades inte i det övriga
arbetet med energi.332
Den tredje aspekten som visar att laborationerna hade en speciell plats i
undervisningen om energi var den rumsliga och tidsliga inramningen. Av givna skäl
krävdes vissa förberedelser och arrangemang av lärarna för att laborationerna skulle
fungera: Stativ skulle riggas, vatten skulle hällas i baljor, instruktioner formuleras, rätt
rekvisita skulle placeras vid rätt laboration, sladdar kopplas och så vidare. För
samhällsvetareleverna var laborationerna riggade i en av deras lektionssalar. Denna
lektionssal var dock så stor att det gick att bedriva vanlig undervisning samtidigt i
salen. Eleverna var tvungna att avsätta speciell tid för laborationerna.
Naturvetareleverna fick gå in i ett förrådsliknande rum fyllt av bokhyllor och allehanda
undervisningsmaterial. Laborationerna var spridda på arbetsbänkar och eleverna fick
vandra runt gruppvis till de olika övningarna. För dessa elever avsatte läraren speciell
332
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tid då de fick gå och göra laborationerna och de fick gå två grupper i taget. För
Forsskolans elever gällde att de skulle leta upp den lärare som ansvarade för
laborationerna och säga vilken typ av laboration de ville göra. På Forsskolan var det
inte några färdigriggade laborationer utan eleverna kunde istället välja bland en mängd
förslag. En av grupperna mätte till exempel vilka avgaser en gammal Saab släppte ut.
Eleverna på Forsskolan var alltså tvungna att lämna klassrummet för att utföra
laborationerna.
Eleverna tycktes överlag uppskatta laborationerna. Samhällsvetarna tyckte att det
var lite väl många laborationer. Det var inte någon som ifrågasatte syftet med de olika
experimenten utan labbarna hade en slags given position. De flesta elever arbetade sig
metodiskt igenom de olika försök som skulle göras. Eleverna fick lära sig att hantera
olika instrument för att förstå och få en känsla för hur olika energiformer verkar, vad
de beror av och hur de kan påverkas. Enligt lärarna syftade laborationerna till att
eleverna skulle förstå energins principer.333 I denna mening var laborationerna något
abstrakt med tydliga kopplingar till vetenskaplig terminologi. Laborationerna avvek
samtidigt från en del av den övriga undervisningen genom att det ”undersökande
arbetssättet” som karaktäriserade t ex grupparbetet lämnades.334 Laborationerna hade
en given design där varje steg var definierat på förhand och nödvändig rekvisita var
redan utplacerad. Vid varje laboration fanns en uppgiftsbeskrivning och på ett ställe
fanns en formelsamling som samhällsvetarna skulle använda sig av. Vid en station
skulle de räkna ut verkningsgrad genom att se hur lång tid det tar att koka upp en liter
vatten på en platta. De var t ex tvungna att veta skillnaden på nyttig energi och tillförd
energi. Samhällsvetareleverna kunde genomföra och disponera tiden som de ville om
de inte hade någon speciell aktivitet inlagd så som föreläsning. Ändå var det framför
allt i samband med att de hade NO-lärarna som de utförde laborationerna. Det var
samtidigt främst NO-lärarna som drev på eleverna att de skulle göra laborationerna
liksom det var de som hjälpte eleverna om något problem uppstod. Laborationerna
hade således också en stark koppling till ett naturvetenskapligt tankesätt.335
Laborationerna innebar att eleverna fick tänka kring rörelse i termer av formler,
principer och omvandlingar. Laboration två löd:
”Avläs termometern och sätt in den i korken. Vrid försiktigt fram och tillbaka en
stund och avläs sedan termometern på nytt. Vilka energiomvandlingar sker?”336

Vid laborationerna användes i samtliga här studerade klasser instrument av olika slag
med vilka eleverna skulle mäta och undersöka olika saker. Siffrorna de fick fram
skulle de sedan använda i olika formler för att kunna svara på uppgiften.
Kännetecknande för laborationerna var användandet av tekniska instrument för att
kunna lösa och förstå uppgiften.
”Experimenten ger exempel på kemisk energi, rörelseenergi, muskelenergi, mm.
Dessutom är experimenten utformade så att eleverna måste förstå och använda sig
333
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av olika instrument. De måste t ex använda sig av elmätare, strålningsmätare,
högtalare, cykelgenerator, solceller, små leksaksbilar, batterier, klockor, lampor,
solceller och olika kemiska ämnen.”337

En annan typ av ”laboration” var exkursionen. Inga av de klasser som studerats här
gjorde några exkursioner däremot var det ett par av lärarna som tog upp exkursionen
som ett alternativ till laborationen. Vissa lärare tyckte att exkursioner var viktiga för
att eleverna skulle få en känsla för vad det var de skulle mäta. Andra lärare föredrog
att göra laborationer med motivet att laborationerna säger betydligt mer än
exkursionerna då olika variabler går att kontrollera i ett labb, vilket inte ansågs vara
fallet vid en exkursion. Fördelen med laborationerna var också att de var betydligt
billigare. Exkursioner fyllde lite samma funktion som studiebesöket och L Doris
berättade i intervjun om hur viktigt det var för eleverna att ämnesområdet sattes i ett
konkret sammanhang – studiebesöket eller exkursionen ses som ett exempel där
ämnesområdet ”illustreras”.
L Doris: Vi har haft en stor exkursion med eleverna i miljökunskap nu i vår. Vi har
ju haft en Tåkernexkursion och då är det naturligt att visa på de här olika… vi har
ju naturreservat och nationalparker och hela den biten, som ju är olika sätt att
bevara miljön på, och, jag menar att, ta ut dem [eleverna] på ett sådant exempel där
man visar på hur man arbetar för att bevara den ekologiska mångfalden; för det är
ju det som är syftet; det är ju så man får se exkursionen; att man har den som ett
exempel som illustrerar ett vidare sammanhang.338

L Doris uppfattning fanns också bland andra lärare jag talade med. Till skillnad från
exkursionen sågs inte laborationen på samma sätt som ett ”exempel” av verkligheten.
Laborationen var ett mycket abstrakt moment i lärandet kring energi. Laborationerna
knöts bara indirekt till övriga lärandemoment. Samtidigt fanns en koppling till de
begrepp som lyftes fram under lärarnas föreläsningar även om kopplingen inte gjordes
explicit. För naturvetarnas del fanns det dock en tydligare kontinuitet mellan
laborationerna och den lärarledda undervisningen. Detta framför allt genom att lärarna
i sina föreläsningar behandlade energiomvandlingar av olika slag och lät eleverna
räkna med dem. För Forsskoleeleverna gjordes inte några sådana kopplingar av lärarna
utan de kopplingar som gjordes stod eleverna själva för. En grupp mätte mängden
koldioxid och ozon (O3) i avgaserna på en bil och knöt detta till
miljöförstöringsproblematik och växthuseffekt när de pratade om sina resultat men i
deras rapport stod redovisningen av laborationen ändå isolerad från övriga
resonemang. Presentationen av resultaten kretsade kring vilka utslag de fått på
respektive ämne men det dras inga speciella slutsatser av resultaten. Den grupp som
mätte avgaserna på en bil hade dock en bild på bilen i fråga och på nummerplåten hade
eleverna redigerat in ordet ”miljöbov” vilket ändå visar att de funderat kring vad
resultaten av mätningarna skulle kunna betyda i ett annat sammanhang.
Laborationerna tycktes ha en given plats i skolan i samband med att ämnet energi
behandlades. Detta trots att de i flera avseenden stod för sig själva utan några direkta
kopplingar till andra lärandemoment. Den kunskap som behandlades med
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laborationerna hade stark anknytning till en naturvetenskaplig begreppsapparat.
Instrumenten som användes förmedlade en möjlighet till mätbarhet och exakthet.

6.1.4 Studiebesök
Studiebesök var ett annat sätt att behandla ämnet energi på. Studiebesök innebär att
eleverna, med eller utan lärarna, lämnar klassrummet och söker upp en praktik, ett
fenomen eller en plats av relevans för det ämnesområde de studerar. Flera av lärarna
jag pratade med ansåg att studiebesöken var ett viktigt inslag i undervisningen
eftersom eleverna fick lämna klassrummet och besöka och uppleva det de studerade i
”verkligheten”.339 Studiebesök som beskrivning legitimerades av att möjligheten att
känna och se i sig skulle ge förståelse för ett visst fenomen. Studiebesök betraktades
som ett viktigt pedagogiskt instrument och var vanligt förekommande på de skolor jag
besökt (naturvetarna undantagna). Studiebesök verkade av både lärare och elever vara
den mest uppskattade formen av de aktiviteter som sker utanför klassrummet. Dels
ansåg lärarna att eleverna fick något att ”hänga upp” kunskapen på och dels menar de
att studiebesöken ger mer tyngd åt den klassrumsbaserade undervisningen. Att göra
studiebesök är ett sätt att motivera eleverna då de får se ”hur det verkligen är”.340
Samhällsvetareleverna och Forsskoleeleverna besökte båda det lokala
energibolaget. Besökens upplägg var ungefär detsamma: Eleverna fick en introduktion
av sina respektive guider och de fick en rundvandring i någon av energibolagets
anläggningar. Bland smutsiga räcken och rör fick eleverna i rask takt se hur en
produktionsanläggning ser ut på insidan. Eleverna fick se rör, de fick se förbränningen
genom en glasruta och de fick se den aska som kom ut efter förbränningen.
Forsskoleeleverna fick se sopor tömmas i speciella fack av lastbilar medan
samhällsvetareleverna fick spatsera runt gruppvis bland högar av kol och malda
bildäck, ledda av en person som arbetade på stället och vars beskrivning för det mesta
drunknade i buller, sus och skrammel.
För samhällsvetarelevernas del gjordes inga fler studiebesök vare sig i helklass
eller i de enskilda grupperna. Lärarna på Forsskolan däremot uppmuntrade eleverna att
göra studiebesök för att få reda på mer om det de undersökte. Eleverna uppmuntrades
att besöka företag, åka och titta på något vindkraftverk eller något vattenkraftverk.
Tanken från lärarnas sida var att besöken skulle vara inom stadens räckhåll. Men
lärarna ville uppmuntra eleverna att vara konstruktiva i sina studiebesöksambitioner
bara de planerade och löste det praktiska själva så skulle skolan bekosta besöket om
det var inom rimliga gränser. I följande sekvens diskuterar en av grupperna med L
Gunnel vart det är möjligt att åka på studiebesök. Eleverna vill gärna åka lite längre än
bara inom kommunens gränser. Helst av allt ville eleverna besöka ett kärnkraftverk.
Jonas: Får man göra studiebesök var som helst?
L Gunnel: Nej, inte vad som… Skolan kan ju inte sanktionera vad som helst!
Hanna: åka till McDonalds alltså.
Jonas: Kärnkraftverk? Tjernobyl?
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L Gunnel: Då får ju du ta reda på kostnaden i så fall xxxx!
Jonas: tio tusen!
L Gunnel: xxxx men då måste det ju finnas med någon vuxen när ni åker.
Hanna: xxxx
L Gunnel: vad sa du?
Hanna: Jämt?
L Gunnel: Nä nä, men om ni ska till en annan stad eller någonting!
Tove: men det tycker jag man kan göra helt klart i sådana fall!
L Gunnel: Då måste ni hyra en buss eller någonting sådant där om ni vill xxxx
Hanna: Men att ta sig till [lokalt museum] och det där?
L Gunnel: Dit får ni ta er själva!
Hanna: Ja, men sådant xxxx
L Gunnel: Dit får ni ta er själva och då får ni busskort om ni inte redan har det! Då
får ni sådan där som räknar av! Eller de här längre sträckorna. Jag tror inte våra
försäkringar gäller hur som helst. Jag tror de gäller inom stan om ni gör någonting
arbete i skolans regi
Tove Till [det lokala energibolaget] xxxx fast jag tycker att det skulle vara en bra
idé att hela klassen åker till en annan stad och undersökte ett kärnkraftverk.
Jonas: jag tror inte att så många är så intresserade av det.
Tove: va?
Jonas: jag tror inte att det är så många som är intresserade av det.
Tove: Jag är inte så intresserad men det skulle vara kul att åka i alla fall!341

Det var flera elever som ville åka till ett kärnkraftverk än vad Jonas antar. Lärarna och
eleverna skickade en förfrågan till Oskarshamn men det visade sig dels att de på
kärnkraftverket var fullbokade och dels att de bara tog emot gymnasieklasser. De
flesta grupper valde istället att besöka något mer närliggande och något de tyckte att de
kunde ha nytta av i sitt arbete. Flera grupper besökte t ex hamburgerkedjan McDonalds
för att få reda på vad hamburgerkedjan gör för miljön och för att se vad som händer
med soporna.
Studiebesöken ansågs bryta barriärer mellan skolan och dess omvärld.
Verksamheten i skolan kan legitimeras gentemot framför allt eleverna genom att
ämnesområdet och studierna får en konkret verklighetsanknytning. Det var dock inte
alltid så lätt för eleverna att få tillträde till önskat studiebesöksobjekt.
De flesta ställen eleverna tog kontakt med var positiva och tillmötesgående. En
av guiderna på det lokala energibolaget som jag pratade med kunde inte nog
understryka hur viktigt han tyckte det var med kontakten med skolorna. Han menade
att det var ett bra sätt för eleverna att se hur ”det fungerar i verkligheten”.342 Detta har
också att göra med synen att ett studiebesök ger kunskapen ytterligare en dimension.
Det eleverna får se under studiebesöken är vissa nyckelmoment i ”produktionen” eller
i en given process. I dessa blir tekniken oerhört viktig. På ett av värmekraftverken fick
eleverna se hur stora gripklor matade pannan med bränsle, de fick se själva hjärnan på
en kraftvärmeanläggning som var fylld med datorer, skärmar och knappar. De fick gå
runt bland en mängd – för en utomstående - odefinierbara rör och de fick titta in på
elden genom små glasrutor. Eleverna var tvungna att ha hjälmar på sig när de gick
omkring inne på anläggningen, vilket höjde känslan av något konkret, påtagligt och
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kanske till och med farligt. En av eleverna vägrade ta på sig hjälm och fick då vänta
utanför på de andra.

6.2 Examination
Som redan framgått hade examinationsformen stort inflytande på vad eleverna
fokuserade i sina arbeten. Eleverna försökte ofta pressa lärarna på vad som krävdes av
dem inför examinationen.
Forsskolelärarna gav eleverna ganska stort utrymme att hitta på egna sätt att
presentera sina arbeten. Eleverna på Forsskolan hade visserligen ganska konkreta
frågor att arbeta efter och vilken form de än valde för sin presentation så skulle dessa
frågor besvaras. Samhällsvetareleverna examinerades både med en traditionell
skrivning och med en debatt. Vad eleverna skulle kunna inför dessa tillfällen var inte
så specifikt som för grundskoleeleverna. Samhällsvetareleverna hade framförallt sina
nyckelbegrepp att utgå ifrån. I övrigt fick de bara reda på att de skulle representera en
källa under debatten, men de fick inte reda på vilken. De fick också reda på att det
skulle bli en skrivning och att denna skulle handla om energi. Naturvetareleverna hade
också debatt som examination men till skillnad från samhällsvetarna så fick de två
energikällor (t ex kol och biobränsle) per grupp.
Jag ska i detta avsnitt redogöra för de olika examinationsformer som lärarna valt
för att behandla och kontrollera elevernas lärande kring kunskapsområdet energi.

6.2.1 Skrivning
Det var bara samhällsvetarna som examinerades med en stor skrivning i skolans aula.
Rubriken på uppgiften var ”En hållbar energiutveckling” och det skulle vara en
”argumenterande uppsats”.343 Själva uppgiften specificeras ytterligare:
”Som utgångspunkt för din argumentation skall du redogöra för Sveriges
energiutveckling från 1970 till idag. Analysera det som varit utifrån bifogade
diagram och argumentera för en framtida hållbar energiutveckling med sikte på
2020.”344

I uppgiften, som delades ut när alla elever satt sig i aulan, följde fyra sidor med olika
diagram som på olika sätt visade på aspekter av svensk energi sedan 1970. Framförallt
fokuserade diagrammen på vilken typ av energikällor Sverige haft sedan 1970 och
vilka olika typer av utsläpp som förekommit fördelade på respektive källa. Ett av
diagrammen visade på världens kommersiella energianvändning uppdelat på
energislag. Ett annat diagram visade på temperaturförändringar för norra halvklotet
sedan 1860. En del av eleverna blev uppbragta över att de inte sett de olika
diagrammen tidigare.345 Diagrammen fanns dock tillgängliga på bokvagnen i ett av
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klassrummen under hela energitemat.346 Skrivningen pågick i två och en halv timme
men de flesta hade lämnat in sina arbeten efter två timmar. Flera av eleverna räckte
upp handen under skrivningen och de flesta frågorna handlade om att förstå de olika
diagrammen. Eleverna fick också reda på vad lärarna skulle ta hänsyn till vid
bedömningen av deras debattartiklar.
”Vid betygssättningen kommer hänsyn tas inte bara till slagkraften i dina argument
utan också till att du visat din kunskap genom att beröra så många områden som
möjligt med anknytning till energi, t ex behov, forskning, handelsmöjligheter,
miljö, politiska beslut, pris och tillgång.”347

Uppgiften innebar att eleverna utifrån olika aspekter skulle argumentera för och emot
olika energikällor. Att de skulle skriva en debattartikel fick eleverna reda på i ett tidigt
stadium men det enda lärarna sa om dess innehåll var att den skulle handla om energi.
Naturvetarna hade också en ”skrivning” mitt under pågående tema men detta var
snarare ett oförberett läxförhör på de sidor i fysikboken som eleverna anvisats att läsa.
Eleverna var inte alls förberedda på detta och hade av allt att döma inte läst de sidor de
anvisats. Läraren sa dock att hon skulle bortse från detta test men att det kan komma
fler så det var viktigt att eleverna följde läsanvisningarna de fått. Det blev aldrig några
fler test men eleverna verkade läsa de anvisade sidorna så som läraren ville efter detta
”test”.

6.2.2 Debatt
För både samhällsvetarna och naturvetarna var debatten en viktig examinationsform.
Debatten byggde på att det fanns två eller flera ståndpunkter och att personer
argumenterade utifrån dessa. På samhällsvetarnas måldokument stod det:
”Examination:
• Energidebatt. Du ska aktivt deltaga i en debatt måndagen den 31 januari.
Under debatten ska Du företräda en energikälla och argumentera för denna.
Vilken energikälla du ska företräda får Du besked om fredagen den 28
januari.”348

I naturvetarnas kursmål togs inte examinationsformerna upp utan här betonades istället
kunskapsmålen. I kunskapsmålen betonades dock elevens förmåga att diskutera och
beskriva, både muntligt och skriftligt, olika aspekter av energi. På naturvetarnas första
lektion sade en av lärarna att ”’Vi står vid ett vägskäl och det finns för- och nackdelar
med alla [energikällor]. Ni ska kunna argumentera för och emot olika
energikällor’”.349 Debattformen ansågs väldigt lämplig eftersom det var en rolig form
för eleverna samtidigt som eleverna blev tvungna att fördjupa sina kunskaper om en
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viss källa. Via debatten fick de också ta del av de andra elevernas kunskaper på ett
trevligt sätt.350
Samhällsvetareleverna fick en lektion i argumentation vilket till stor del berodde
på att ämnet svenska fanns med i energitemat (till skillnad från naturvetarnas tema).
Tanken var att denna skulle förbereda eleverna för den kommande debattartikeln och
ge dem stöd i den muntliga debatten. Läraren börjar lektionen med att diskutera vad ett
argument är:
”L: ’Vilka är grundkunskaperna man behöver för att argumentera? Vad är
argumentation?’ E: ’När man ställer sig för eller emot en åsikt!’ På tavlan: ’TES’
L: ’Vad är det? Skribentens åsikt! Ex: Kärnkraftverken skall avvecklas!’
L: ’Vad skall till mer för att det skall bli en debatt?’ E: ’Argument som
stödjer tesen!’ L: ’Förargument! Vad behövs mer? Motargument. Man skall även ta
upp motargument. Man bör alltid ha minst tre argument. Det blir mer trovärdigt om
man sätter sig in i motståndarens argument.’”351

Läraren fortsatte med att gå igenom ”horisontell” och ”vertikal” argumentationsteknik
och sedan fick eleverna läsa en debattartikel ur Dagens Nyheter om medborgarlön. I
dessa texter fick eleverna i uppgift att leta förargument och motargument.352 Till
skillnad från de andra eleverna i studien behandlades alltså själva argumenteringen
som en teknik för samhällsvetarna.
Eleverna fick också i god tid före den muntliga debatten instruktioner om hur
debatten skulle gå till.353 Först skulle eleverna argumentera för den energikälla som de
blivit tilldelade i respektive grupp. När denna del av debatten var avklarad fick
eleverna argumentera ”fritt” utifrån sina egna ståndpunkter kring energi.
För naturvetarna var instruktionerna inte lika tydliga (i alla fall inte enligt
eleverna):
”Det råder osäkerhet kring hur energiarbetet ska presenteras. Eleverna tycker inte
att de har fått någon information, men det har de... 4 minuter var det sagt att
anförandet skulle vara på. Nu är det ändrat till 2 minuter för att underlätta för
eleverna.”354

Oklarheterna reddes dock ut.
Debatten var mycket uppskattad av både lärare och elever. Många elever tog
debatten på stort allvar och argumenterade verkligen engagerat både för den tilldelade
källan och för sin egen övertygelse (som de fick chans att uttrycka i
samhällsvetarklassen). Naturvetareleverna hade debatten i mindre grupper och jag
upplever att eleverna blev något mer engagerade i debatten jämfört med
samhällsvetarna. Jag tror att detta berodde på gruppernas storlekar.
För samhällsvetarna blev de politiska partiernas hemsidor viktiga för att inhämta
för- och motargument till de olika energikällorna. Som vi sett i tidigare avsnitt
uppmuntrades detta av lärarna. Naturvetarna verkade inte i samma utsträckning förlita
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sig på partiernas hemsidor utan använde sig en hel del av broschyrer som lärarna
tillhandahöll på en liten vagn i klassrummet. En av naturvetargrupperna gjorde ett
häfte355 där de sammanställt information, historik och argument för sina båda källor
(naturgas och solenergi). Utöver detta inrymmer häftet en artikel ur Energimagasinet356
som de hämtat på nätet och ett ”seminarieprotokoll”357 som jag antar också hämtades
från Internet. Häftet användes för att samla elevernas arbete så att alla skulle ha ett
material att utgå ifrån inför debatten.
Debatt som gestaltningsform passade väl in i organiserandet av kunskaperna
kring energikällorna i för- och nackdelar. Som vi sett var detta något som även
eleverna på Forsskolan gjorde. Att organisera ämnesområdet i för- och nackdelar
betraktar jag som ett sätt att neutralisera de värderanden som förekommer på nätet, i
böcker, i broschyrer, av fackpersoner och av olika politiska partier. Genom att enas
kring vissa fördelar och vissa nackdelar behövde inte åsikter ställas mot varandra.
Genom debatt som examinationsform hamnade fokus på de olika energikällorna.
Formen skapade alltså ett visst sätt att identifiera och se på problem med energi.
Samtidigt kunde formen neutralisera ett komplicerat och värdeladdat område så att det
blev hanterbart i skolan. Debatten kan alltså sägas utgöra en mycket speciell form av
examination som passade kunskapsområdet energi väl. Resonemanget kan också
vändas på så sätt att det var kunskapsområdet energi som påkallade, möjliggjorde och
legitimerade denna speciella examinationsform.

6.3 Text
Den viktigaste formen för att behandla ämnet energi var texten.358 Det är därför
intressant att här se vilka typer av ”text” som var legitima i skolan som praktik i
samband med kunskapsområdet energi. Intressant har blivit att förstå de sätt med vilka
eleverna och lärarna valde att ”skriva” energi. Dorothy E. Smith intresserar sig för hur
just texten konstruerar och konstituerar den sociala verkligheten och vilka regler som
ligger bakom subjektets tolkningar av denna verklighet.359 Subjekten betraktar hon
som en slags vardagssociologer och det är denna förmåga individerna använder för att
förstå, bearbeta och konceptualisera den sociala organiseringen och förståelsen av
givna, genom text, medierade diskurser. Individen måste således ”identifiera vilka
regler för kommunikation som är gällande i ett specifikt verksamhetssystem”.360
I de här studerade klassrumssammanhangen var texten ofta den främsta källan att
både skaffa sig kunskap och redovisa sina färdigheter om ett visst ämnesområde.361
Dessutom var elevernas eget producerande av text det dominerande sättet att ”mäta”
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och ”kontrollera” deras kunskaper. Jag kommer nedan att beskriva textens betydelse
som form för att gestalta energi.
Att jag här vill lyfta fram just textens betydelse beror på att alla de aktiviteter
som för att förstå och lösa uppgifter kring ämnesområdet energi i slutändan
konstituerades genom text - med hemsidor, labbrapporter, aulaskrivningar, med siffror
om olika typer av energikällors verkningsgrader, storlekar, risker och så vidare. I de
lärandemiljöer som här studerats var flera olika sätt att ”skriva” världen tillåtna. Trots
detta fanns det sätt som inte var tillåtna. Samhällsvetarna skulle t ex skriva en
debattartikel och här fanns det tydliga direktiv från lärarna hur debattartikeln skulle se
ut. Det fanns också mer subtila ”direktiv” från lärarna där eleverna fick reda på både
hur och vad som ansågs höra till ämnet.
På de skolor jag varit och bland de lärare jag intervjuat användes en mängd olika
typer av material. Materialets ursprung var högst varierat. Det var allt från olika typer
av branschmaterial till skolböcker av mer traditionellt slag. Samhällsvetareleverna och
grundskoleeleverna hade mycket stort utrymme att själva välja vilket material de ville
använda. Mest styrda i fråga om materialval var naturvetareleverna. Lärarna använde
sig här av läroböckerna i större utsträckning och framför allt gav de läxor med direkta
sidhänvisningar till läroböckerna. Enligt naturvetarlärarna skulle undervisningen blivit
svår att genomföra om inte alla elever hade ungefär samma kunskapsbas.362 De skulle
inte ha samma möjligheter att följa undervisningen.
För naturvetareleverna var alltså det som stod i läroböckerna det centrala
kunskapsmaterialet. Även naturvetareleverna hade dock möjlighet att påverka vilket
material de använde utanför den obligatoriska läsningen. Detta fria materialinsamlande
skedde delvis på fritiden men även under den tid som var avsatt för grupparbeten.
Eleverna hade även tillgång till en vagn i klassrummet med blandat material om de
olika energikällorna. Eleverna använde sig i ganska stor utsträckning av detta material.
Främsta källan för materialinsamlandet var dock Internet, i synnerhet i fråga om
förberedelserna inför debatten. Inför debatten uppmanades eleverna att söka
information själva. Lärarna gav förslag på webbadresser men uppmanade också
eleverna att titta på bokvagnen. Eleverna valde framför allt att söka informationen på
nätet.
Samhällsvetareleverna och grundskoleeleverna var inte på samma sätt som
naturvetareleverna styrda av sidhänvisningar. Lärarna tipsade istället dessa elever om
olika texter eller om var de kunde hitta relevant information. Det fanns alltså inte
obligatoriska texter på samma sätt för Forsskoleeleverna och samhällsvetareleverna
som det fanns för naturvetareleverna. Forsskoleeleverna hade länkar från sin hemsida
till andra hemsidor som handlade om energi. Samhällsvetareleverna fick inte heller
några specifika litteraturhänvisningar utan förväntades söka upp information själva.
Som stöd hade de möjlighet att fråga lärarna om litteraturtips samt en lista med förslag
på sitt måldokument:
•
•
•
362

Fältanteckningar.

108

”Referenslista:
Studiebesök
Lärobok i Naturkunskap A
Lärobok i Samhällskunskap A

•
•
•
•
•
•

Läroböcker i Svenska
Lärobok i Matematik AB
Datorkunskap – Microsoft Office 97
Lärobok i Geografi A
Energilitteratur på biblioteket, finns i vagn hos bibliotekarien
Bokvagn i sal 533”363

Lärarna påminde eleverna då och då om att de t ex hade läroböckerna att tillgå eller att
de kunde gå och titta i vagnen på biblioteket. Så vitt jag kan bedöma användes inte
läroböckerna i någon större utsträckning av samhällsvetareleverna. Det huvudsakliga
materialet var det de fann på Internet och i bokvagnen i klassrummet.
Denna ”frihet” att själva få välja material gjorde att elevernas val av material och
hur de använde det skapade stor variation i vad de enskilda eleverna faktiskt använde
för material. Jag uppfattade det som om lärarna tyckte att just denna aspekt ändå kunde
vara positiv eftersom det också gav dem större ansvar i fråga om val av material. Flera
av lärarna gjorde en poäng av att eleverna fick söka sitt material själva. De ansåg att
sökandet efter information och erfarenheten av att sålla i detta flöde var en viktig del i
deras undervisning. På de skolor jag varit fann jag dock uteslutande branschmaterial
och ibland någon statlig utredning kring frågor om energi på de bokvagnar som lärarna
ställt in i klassrummen och däremot inget material från miljöorganisationer eller
liknande. Elevernas val av material var alltså redan begränsat genom lärarnas urval av
material. Internet gav dock mindre givna ramar för vilken information eleverna fick
tillgång till men även här gav lärarna tips om olika hemsidor.

6.3.1 Traditionella läroböcker
Traditionella läromedel hade en hög status som kunskapsförmedlande text. Dessa
behandlades som fria från värderingar och som en säker referens att tillgå för lärandet.
I samtliga klasser uppmanades eleverna att använda de traditionella läroböckerna men
det var bara bland naturvetarna som läroböckerna användes systematiskt. Både
grundskole- och samhällsvetareleverna använde sig av de traditionella läroböckerna
mer sporadiskt och många av eleverna använde sig inte alls av dem utifrån vad jag
kunde se. En möjlig förklaring till detta är det som olika lärare varit inne på, nämligen
att annat material upplevdes som betydligt roligare och mer påkostat av eleverna.364
Detta material skulle därför kunna upplevas som mer lättillgängligt av eleverna. En
annan förklaring skulle kunna vara att läroböckerna helt enkelt inte innehöll den typ av
information som eleverna behövde för att lösa uppgiften. Den information som
behövdes stod att finna i andra källor.
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6.3.2 Branschmaterial
Lärarnas krav på de texter som eleverna använde sig av var att de skulle hålla en viss
kvalité och väcka elevernas intresse. Lärarna tycktes också måna om att inte ha ett
alltför ensidigt utbud. Material från t ex Vattenfall kompletterades med material från t
ex Greenpeace och eleverna fick därmed variation i utbudet. Lärarna tyckte att det var
svårt att hitta rätt material och det rådde viss frustration över att de inte själva hade
resurser med vilka de i större utsträckning själva kunde styra vilket material de
använde. Samtidigt var de nöjda med att gratismaterialet ofta var ”proffsigt” och
”uppdaterat”.
L Helen: Jo men det är presentationen: tilltalande presenterat med fina bilder.
Texterna är bra skrivna för dem. Det är lätt för dem att förstå. Jag visar videofilmer
för dem som vattenfall producerat och då brukar jag alltid fråga dem om vad de
tycker. Den var jätte bra, det tycker de. På slutet, det är ju ingen som missar, att det
är Vattenfall för då kommer ju där ”pjong” i slutet och så står det ju Vattenfall. Att
det är de som har producerat filmen är det ju ingen tvekan om för det visar de ju
tydligt. Ibland har jag visat någon videofilm då som någon ideell förening står
bakom, men de har ju inte lika mycket pengar. Det blir ju en enkel videokamera
och så står de där i skogen och ska visa på någonting.
P: Lite skillnad på resurser?
L Helen: Ja då skrattar de [eleverna] liksom lite, det är ju liksom motpolerna: de
som inte har pengar att producera, som får stå med den enklast tänkbara
utrustningen och försöka ta fram någonting, och sedan de som har ekonomiska
resurser att presentera material. Likadant Motormännens, de har också…
P: De är väl rätt stora i och för sig!?
L Helen: Ja, men de har också material som de också tycker är bra. De tar till sig
deras information eftersom den ju är väldigt proffsigt…
P: Men måste du styra lite över det?
L Helen: Jo, ja, jag visar ju vart ifrån det är och det är ju ingen tvekan, man måste
ju visa på källan, för jag menar vi har ju inte de ekonomiska resurserna att säga nej
tack till det… Vi har ju pengar så det knappt räcker till läroböcker. Även om jag
försöker ha moderna läroböcker som är nyskrivet och nyproducerat . De ska se
fräscha ut med fina färgbilder och det ska vara lättskrivet. Jag försöker ju välja med
omsorg.365

Lärarna och eleverna använde sig, som syns i intervjuutdraget, ofta av olika typer av
gratismaterial vilket gjorde att de tvingades vara mer aktiva vad det gäller själva
informationssökandet. Läraren menade att det var väldigt olika kvalité på de olika
typerna av gratismaterial och att de organisationer som hade gott om resurser hade
betydligt lättare att producera ett attraktivt material. Lärarna å sin sida hade inte de
resurser som behövdes för att vara helt och hållet fria att själva kunna styra över vilket
material de använde sig av.
Som läraren i utdraget ovan påpekade ställde detta helt andra krav på både lärare
och elever i fråga om att urskilja och välja i floran av material. De flesta lärarna i
denna studie uppmanade eleverna på olika sätt att förhålla sig kritiskt till det material
de använder. Det gavs dock aldrig några direkta direktiv om hur denna kritik skulle gå
till. Det fördes aldrig någon diskussion och det väcktes aldrig några frågor kring detta
365
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material. Det material lärarna hade tagit in i klassrummet verkade redan ha passerat
detta filter genom att det var lärarna som gjort urvalet.
Med dessa förutsättningar gick det inte att på samma sätt säga till eleverna att de
skulle ha prov på kapitel tre nästa vecka utan de tvingas använda flera olika typer av
material. Jag uppfattade det som om lärarna tyckte att just denna aspekt ändå kunde
vara positiv eftersom det också gav dem viss frihet och kanske större ansvar i fråga om
val av material. Ute på de skolor jag varit fann jag uteslutande branschmaterial och
eventuellt någon statliga utredning kring frågor om energi men inget från andra
intresseorganisationer eller liknande.
P: Varför använder ni det [branschmaterialet]?
L Henrik: Det är bra på det sättet att det är väldigt uppdaterat hela tiden. Det är
liksom det senaste hela tiden. Det har, tycker jag, blivit betydligt bättre de senaste
åren också. Man är inte riktigt lika propagandistisk längre. Man har insett att det är
fakta som behöver stå i de här pappren. Det för väl med sig att det är väldigt
uppdaterat och väldigt faktarätt, så att säga, det går inte att gå ut att säga att vi är
bäst utan man måste säga ”vi är bra på det här och ni får gärna jämföra med
andra”.366

L Henrik anser att de aktörer som producerar gratismaterialet har insett att de måste
hålla sig till ”fakta” för att kunna vara trovärdiga. Detta gör att lärarna får tillgång till
ett uppdaterat och för eleverna lättillgängligt material. Det tycks alltså inte spela så
stor roll vem materialet kommer ifrån så länge det finns ett medvetande om materialets
ursprung.367

6.3.3 Internet
Ett viktigt instrument i inhämtandet av material var Internet. Problemet med Internet,
ansåg lärarna, var att det var svårt att hitta ”rätt” information samt att avgöra vad som
var ”rätt” information. Precis som med gratismaterialet lärarna fick skickat till sig från
olika aktörer så var det svårt att bedöma värdet av den information eleverna hämtade
på nätet.
Under åttiotalet satsade svenska staten miljontals kronor på datorisering av
skolorna.368 Under nittiotalet intensifierades denna satsning på IT i skolorna främst
genom Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling. Fram till 1998 hade KKstiftelsen beslutat om ca 1,3 miljarder kronor till olika former av IT-satsningar i 30
olika kommuner i landet.369 Regeringen beslutade 1998 om en ytterligare satsning på
utbyggnaden av IT i svenska skolor för 1,5 miljarder kronor.370 Ulla Riis menar att den
ekonomiska volymen på dessa satsningar inte bara är mycket stor i förhållande till
andra satsningar inom skolan men också i förhållande till motsvarande satsningar i
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andra länder.371 Dessa satsningar visar på den tilltro som finns utanför skolan på
informations- och kommunikationstekniken.372 Det finns alltså starka incitament att
utnyttja och lära sig den nya tekniken i skolan.
På de skolor jag varit har Internet varit den främsta informationskällan.
Traditionella läroböcker användes mer som stöd eller då det var upptaget i datasalen.
Eleverna sökte en del själva i olika sökprogram men de sökte också information
genom de länkar lärarna givit dem.
På Björkskolan sökte eleverna i högre grad själva information på nätet än på
Forsskolan. Eleverna på Forsskolan använde sig till en överväldigande majoritet av
datorn och Internet för att presentera sitt arbete. Nästan alla grupper gjorde en hemsida
där deras arbeten presenterades. Eleverna på Björkskolan hade inte behov av detta
eftersom de inte skulle lämna in något skriftligt material utöver debattartikeln som
skrevs i aulan (för hand). Jag upplevde det som om eleverna gillade att sitta i
datasalen. Internet skapade en frizon där eleverna kunde röra sig ganska fria från
lärarnas kontroll. En del elever mailade, gick in på spel- eller musiksidor eller andra
sidor som inte var relaterade till själva uppgiften när läraren inte såg på. Ofta hade de
en ”icke-tillåten” och en tillåten sida på startmenyn så att det bara var att byta om
läraren kom. Lärarna var oftast medvetna om detta men hade små möjligheter att göra
något. Att sitta vid datorn var något positivt eftersom datorn i så hög grad
förknippades med arbete.
”Synliga” aspekter för att mäta och värdera elevernas arbetsinsatser var viktiga i
skolan och därför var datorn tacksam ur elevens perspektiv då de enkelt kunde skriva
ut relevanta sidor från Internet och därmed visa att de arbetat.
”Följde med ett gäng elever till datasalen. Eleverna sökte mer eller mindre
halvhjärtat efter sina ”ämnen”. Tillsynes inte speciellt effektivt eller kritiskt. De
skrev ut så fort de fick fram något om ett speciellt ämne utan att värdera
informationen. Fick intrycket att det var kvantiteten utskrivna papper som räknas
och inte innehållet i dem.” 373

En utskriven sida var ett bevis på att eleven utfört skolarbete. Detta förhållningssätt
gynnades av datoranvändningen eftersom det innehållsliga tappade betydelse. Det var
dock här bara fråga om en gradskillnad. Att sätta ihop ett arbete kräver kunskaper
kring det arbetet handlar om. Jag är dock övertygad om att de nya verktygen skapade
ett nytt förhållande till kunskap och lärande och i den meningen också nya sätt att
förstå och lösa problem.374 I sin genomgång av internationella erfarenheter av
datoranvändning i skolan skriver Jedeskog att elevernas självständiga arbete ökar i och
med ökad datoranvändning.375 För eleverna innebär detta ett ökat ”…risktagande och
behov av uthållighet, initiativ, kreativitet och en förmåga till problemlösning i
grupp”.376 I olika politiska dokument lyfts förändringar i samband med införandet av
IKT som karaktäriserade av ”öppenhet och flexibilitet”.377 ”Förändringarna innebär
371
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ämnesövergripande studier, flexibla grupperingar, självständigt lärande, elevaktivitet,
lärarlag, resurscentra och tillgång till datorer för eleverna.”378 I en enkätundersökning
Nissen, Riis och Samuelsson gjort svarade lärarna på frågan hur lärandet påverkats av
IKT.379 Lärarnas svar i denna studie ligger i linje med Jedeskogs genomgång av
internationella erfarenheter. Lärarna i studien upplevde ”mer enskilt arbete, fler
kontakter utanför skolan, lära genom diskussion [och att] lärandet sammankopplas mer
med vardagen” som en positiv konsekvens av IKT.380 Dessa resultat stämmer väl in på
de iakttagelser som gjorts i denna studie. I samband med datoranvändning har
elevernas arbete i betydligt högre grad varit självständigt från lärarnas insyn och
kontroll. Arbetet vid datorerna var oftast en del i elevernas grupparbeten. Nissens, Riis
och Samuelssons studie visar att Internet medfört nya arbetsuppgifter för lärarna i
fråga om att ”sovra, tolka och förstå” all den information som genom Internet blivit
tillgänglig.381 Eleverna i denna studie tycktes ha en ganska god uppfattning om vilken
typ av material de behövde för sina arbeten och någon kontroll från lärarnas sida vid
själva insamlandet av material från Internet var – om den överhuvudtaget fanns –
mycket marginell. Eleverna utgick istället från de frågor, målformuleringar och
begrepp som lärarna satt upp som viktiga vid sitt sökande av information.
Statistik av olika slag var exempel på något som lätt kunde hämtas, klippas och
klistras in i passande sammanhang.
”Världens vindkraftverk hade en installerad effekt på 3700 MW i början av 1995.
Huvuddelen av dessa fanns i USA, Tyskland, Danmark och Indien. Den årliga
elproduktionen uppskattades till 8 TWh. Det betydde att vindkraften bara hade en
liten betydelse som energikälla.
Det uppskattas kunna ge 350 TWh per år på land i Europa. I vissa länder är
möjligheten att producera el på detta sätt mycket större än den totala användningen
av el i det landet. I mitten av 1990-talet ökade antalet vindkraftverk med 25 % per
år. På vissa platser var vindförhållandena så bra att vindkraften kunde konkurrera
med oljebaserad elproduktion. 1995 hade Sverige ca 180 vindkraftverk med en
total effekt på 50 MW. Det motsvarar 0,1 TWh per år. I Sverige var elförsörjningen
som vindkraften gav marginell år 1995. I södra delarna har det byggts
vindkraftverk utmed kusterna samt inom slättområden. Andra bra ställen för
vindkraftutvinnig är inom fjällområdena och till havs.”382

I och med att eleverna använde datorn som redskap när de gjorde sina arbeten var det
lättare att föra in den typ av data och siffror som syns i exemplet ovan eftersom alla
dessa värden fanns lättillgängliga på Internet. I synnerhet Forsskoleelevernas arbeten
innehöll väldigt mycket av denna typ av siffror och data. Den typ av text som
konstruerades påverkades alltså av att eleverna hade tillgång till datorer och Internet.
Eleverna hjälpte ofta varandra att hitta vad de tyckte var bra sidor på nätet och ibland
fick de tips av lärarna. Det går inte att avgöra dessa sidors eventuella propagandistiska
intressen annat än vid bedömningen av elevernas färdiga arbeten. Vad jag vet
378
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ifrågasattes aldrig någon av de källor eleverna använt sig av vid bedömningen av
arbetena.
Utdraget ovan är ett exempel på hur datorn användes för att klippa och klistra in
”värden” i sitt arbete. Arbetet var oerhört späckat med den typ av värden som syns i
avsnittet ovan. Den obegränsade tillgången till information genom Internet och de
verktyg som modern datautrustning erbjuder tycks sudda ut behovet av att sätta saker i
ett sammanhang eftersom informationen fanns i lättillgängliga paket.
Eleverna diskuterade sällan eller aldrig det innehållsliga i det de gjorde när de var
i datasalen. I datasalen var det istället diskussioner kring var den eller den länken
fanns, hur man gjorde en sådan knapp till sin hemsida, om man skulle skriva ut allt
eller om någon annan i gruppen redan skrivit ut just de sidorna. Textens betydelse blev
med datorns hjälp ett objekt som kunde hämtas, flyttas, klippas sönder, sättas ihop,
fördelas, ändras och uppstå i helt nya former. Textens eget betydelsesammanhang
förflyktigades till enheter av semantiska byggklossar som i sin tur sattes ihop till nya
konstruktioner och betydelsesammanhang.
Det hände att elever klippte och klistrade ihop ”sin egen” text från sidor på nätet.
Problemet blev i dessa fall att få bort ord som eleven själv inte skulle använda sig av i
vanliga fall. Eleverna arbetade då om språket så att det överensstämde med ett språk
som var mer förenligt med elevens eget språk.
Problemet med Internet, ansåg lärarna, var att det var svårt att hitta ”rätt”
information samt att avgöra vad som var ”rätt” information. Precis som med t ex
gratismaterialet lärarna fick skickat till sig från olika aktörer så var det svårt att avgöra
värdet av den information eleverna hämtade på nätet.

6.4 Sammanfattning
Jag har i detta kapitel velat lyfta fram olika pedagogiska redskap med vilka
kunskapsområdet energi behandlades.
På föreläsningarna konstituerades ett antal noder för vad som ansågs viktigt för
elevernas lärande. Vissa saker ansåg lärarna att eleverna måste känna till för att förstå
och utveckla lärandet kring energi. Föreläsningarna gjorde att lärarna kunde försäkra
sig om att eleverna fick del av aspekter som de kanske inte själva skulle tänka på och
söka information kring. Föreläsningarna fungerade alltså som en slags orientering för
eleverna där lärarna pekade ut vissa positioner som ansågs viktiga för eleverna att
passera. Genom föreläsningarna fick eleverna reda på vilka begrepp som var relevanta
för deras fortsatta arbete och vad dessa stod för.
Grupparbetet innebar att eleverna fick stor frihet att organisera arbetet själva.
Även innehållsligt hade grupparbetet potential att formas av eleverna i större
utsträckning men detta berodde i hög grad på i vilken mån lärarna styrde elevernas
arbeten med mål och frågor. Ur detta perspektiv var det samhällsvetarna som hade
störst möjlighet att påverka det innehållsliga eftersom lärarna inte delat ut specifika
frågor för arbetet. Samhällsvetarna hade istället föreläsningar där de fick mer eller
mindre indirekta direktiv om vad grupparbetet skulle handla om. Naturvetarna var
kanske mest styrda genom att de fick två energikällor per grupp och uppmanades att
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söka för- och nackdelar med dessa. Förutom själva organiseringen av arbetet innebar
grupparbetet att eleverna själva valde vilken typ av material de skulle använda för att
lösa uppgiften. De fick visserligen tips och uppmaningar av lärarna men dessa var inte
styrande för vilket material som användes. Grupparbetet uppmuntrade ett mer
undersökande arbetssätt men var ändå innehållsligt reglerat av lärarna genom att de
skulle svara på vissa speciella frågor (som för Forsskoleeleverna) eller förbereda dem
för på förhand definierad examinationsform (såsom debatt).
Laborationerna hade en given och självständig position i förhållande till det
övriga skolarbetet. Det gjordes inga tydliga kopplingar mellan laborationerna och det
övriga arbetet med energi möjligen med undantag från naturvetarna där laborationerna
hade en tydligare koppling till vad lärarna tog upp på sina föreläsningar.
Laborationerna hade en tydlig koppling till en naturvetenskaplig metodologisk och
teoretisk förklaringsvärld. Naturen uppträder genom laborationerna som mätbar och
kontrollerbar.
Studiebesöken som grundskole- och samhällsvetareleverna gjorde innebar ett
”besök i verkligheten”. Det handlade i båda fallen om att besöka energianläggningar.
Grundskoleeleverna gjorde egna studiebesök gruppvis utöver den som lärarna
organiserat. I dessa fall handlade det om t ex hamburgerkedjor och matvarubutiker. De
lärarledda studiebesöken fokuserades dock på tillförsel och leddes av någon på det
lokala energibolaget.
Examinationsformerna var styrande för elevernas arbete. Debatten innebar i hög
grad ett fokus på tillförsel och energikällor. Forsskoleeleverna, som inte hade någon
debatt, utan fick redovisa sitt arbete på de sätt de själva valde styrdes istället av de
frågor som lärarna formulerat. En av grundskolegrupperna gjorde en slags
energidokumentär som examination men dessa lämnade också in ett skriftligt arbete. I
övrigt var det skriftliga alster i kombination med en kortare muntlig redovisning inför
hela klassen. Samhällsvetarna skulle – utöver debatten – även skriva en debattartikel
som också den kom att fokusera energikällor och deras historiska sammanhang liksom
deras framtida potential.
Text av olika slag hade stor betydelse vid behandlandet av energi. Texten var både
främsta källan till information om ett ämnesområde och det främsta sättet att visa vad
man tillgodogjort sig som elev. Ett stort problem med texterna var att värdera vad de
stod för. Samtliga lärare jag pratat med tog upp detta som ett problem men även som
en utmaning. Eleverna ansågs behöva lära sig att skilja fakta från rena åsikter.383 Detta
problem hade inte naturvetareleverna i samma utsträckning eftersom lärarna där främst
använde sig av läroböcker. Naturvetarelevernas lärare tog heller inte upp denna
problematik. Läroböckerna tycktes ha ett auktoritativt kunskapsinnehåll, dvs det
betraktades som ”neutralt” och inte något som behövde diskuteras eller ifrågasättas.
Olika texter hade alltså olika värde i lärarnas ögon men det är mer tveksamt om de
hade det i elevernas ögon. Eleverna gav även t ex branschmaterial som lärarna tagit in
i klassrummet på rullvagnar auktoritativ status av skälet att det var lärarna som plockat
fram materialet.
Internet gjorde problematiken med att värdera information än mer påtaglig genom
det enorma utbud som eleverna fick tillgång till. Även om lärarna uppmanade eleverna
att skilja på fakta och värderingar och att förhålla sig kritiska till den information de
383
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tog fram gavs det inga redskap till eleverna för att göra denna kritiska granskning.
Informationen på Internet var också lätt att bearbeta för eleverna genom att klippa och
klistra eller genom att skriva ut sidor de skulle använda i sitt arbete.
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7 Fixeringsstrategier
I detta kapitel avser jag att visa på olika strategier inom skolpraktiken, med vilket här
menas det dagliga arbetet i klassrummet, genom vilka energiämnet konstruerades och
fixerades.384 ”Fixering” innebär att betydelser låses i ett visst läge på samma sätt som t
ex ett brutet ben ”fixeras” i ett visst läge med hjälp av gips eller metall. Med
”strategier” menas handlingar genom vilka betydelserna orienteras, legitimeras och
etableras. En fixeringsstrategi innebär därför att praktiken erbjuder vissa former för att
hantera och genomföra den aktivitet som praktiken syftar till. Individerna erbjuds vissa
möjligheter för betydelseskapande men utesluter andra. Fixeringsstrategierna binder
samman skolan som praktik och de ”objekt” som upprätthålls.385 Strategierna kom till
uttryck på olika sätt i elevernas arbete med energi. Fixeringsstrategierna bottnar i de
idéer som fanns kring vad som ansågs vara relevant eller irrelevant, sant eller falskt,
legitimt eller illegitimt i skolan och de redskap som fanns för att bearbeta
kunskapsområdet. Detta innebär att elever och lärare hela tiden gjorde ett antal
medvetna såväl som omedvetna val genom vilka kunskapsområdet fick sina specifika
betydelser.386
I detta kapitel undersöks hur dessa val såg ut och vad detta kan säga oss om hur
skolan som praktik påverkade hur kunskapsområdet energi kom till uttryck. Jag
behandlar elevernas arbete, hur de själva skaffade sig en bild av vad som skulle
fokuseras och hur de gick tillväga i sitt arbete. I kapitlet behandlas också sådana fall
där lärarna hade nyckelrollen i definierandet av kunskapsområdet. Jag skall ta upp
aspekter som lärarna betonade i sin undervisning och visa att elevernas förförståelse då
fick en mindre avgörande roll för definierandet av kunskapsområdet.
Kapitlet handlar således om hur eleverna och lärarna konstruerade ett
kunskapsområde och förutsättningarna för detta. I processen att konstruera ett
kunskapsområde som energi framkommer för skolan specifika idéer om vad som
kunde räknas som sann och legitim kunskap. I kapitlet analyseras de strategier med
vilka kunskapen om energi inordnades i skolan som praktik.

7.1 Identifiering av kunskapsområdet
De sätt som uppgifterna presenterades på ställde olika slags krav på eleverna. Lärarna
styrde innehållet genom hur uppgiften presenterades och genom vilka pedagogiska
384
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redskap som användes. Niondeklassarna fick en vinjett utifrån vilken de skulle
associera fritt och sedan ordna de begrepp de associerat fram på olika, rimliga, sätt.
Samhällsvetarelevernas ”vinjett” var att åka på studiebesök på det lokala
kraftvärmeverket. Studiebesöket var tänkt att utgöra utgångspunkten för elevernas
arbete:
L Malin: Då vet ni i alla fall vad det handlar om. Ni fick klart för er att gårdagen
var vinjetten till det här nya temat!? Det ni ska göra nu det är att ni helt enkelt ska
göra en brainstorming kring energi och det som sades igår och fundera i de
banorna.387

Studiebesöket skulle ge samhällsvetareleverna de utgångspunkter de behövde för att
sätta igång med arbetet om energi.
Naturvetarelevernas uppgift introducerades av deras två lärare i en
föreläsningsliknande form. Lärarna berättade för eleverna vad ämnet skulle handla om
och hur eleverna skulle gå till väga för att genomföra uppgiften. Även om uppgiften
presenterades olika för de olika klasserna, var samtliga tvungna att för sig själva och i
grupperna identifiera vad ämnet handlade om. Naturvetarelevernas arbete skilde sig
från grundskole- och samhällsvetareleverna genom att de inte hade någon vinjett.
Naturvetarna fick två energikällor per grupp och de blev tillsagda av lärarna att
hitta för- och nackdelar med dessa. För både samhällsvetarna och niondeklassarna
avsåg uppgiften istället att eleverna själva skulle ”tänka till” utifrån vinjetten som
delades ut.388

7.1.1 ”Det som är important…”
I sekvensen som följer är en grupp på Forsskolan i färd med att räkna upp orden de
kommit på under brainstormingen för varandra. Samtalet handlade i stora stycken om
hur de skulle gå till väga för att kunna genomföra momentet. Samtidigt var det här som
eleverna började orientera sig inom kunskapsområdet. Elevernas första tanke var att de
skulle skriva upp allt de kommit att tänka på när de tittat på vinjetten. Det blev en
bökig process eftersom de föreslog många ord. Genom att läsa upp orden de kommit
att tänka på skapade eleverna en första identifiering av området. Detta var också
lärarnas tanke, att döma av första utsagan i sekvensen där eleverna ombads att gå
igenom orden de skrivit upp.
L Kristin: Så snackar ni igenom i gruppen vad ni har skrivit upp för något!
Jonas: Ska vi bara läsa igenom det!
Tove: Ja så skriver du upp vad du inte har skrivit då!
Jonas: Men är inte det lite…
Tove: Jo, så vi samlar allt på ett papper!
Hanna: Ja, men det behövs väl inte!
Tove: Jo, för annars måste vi läsa alla så här…
Jonas: Ja, men okej, börja läsa då.
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Tove: ”Energi, återvinning, motion, sopor, shopping, fiske, fabriker, natur,
dragkamp, snickare, fjällen, ljus, avfall, militären, skogen, miljöförstöring…”
Hanna: Ja, men varför… varför ska alla skriva…? Skriva vad du har skrivit?
Tove: ”…brännskador, båtar, rörigt, samhället, dragkamp, sopsortering, förnyelse”
för att vi ska samla allt på tavlan sedan vet du!
Hanna: Ja, men det är väl bara att liksom…
Jonas: Ja, men läs upp vad du har skrivit Hanna!
Hanna: ”Kraftverk, miljö, shopping, sopor, fabriker, energiförbrukning, natur,
vindkraft, rening av vatten, miljöförstöring, fjällen, oljeutsläpp, landet,
brännskador, sopsortering, miljöfarliga medel, avgaser”.
Jonas: Ja, nu är det din tur!
David: Jag?
Jonas: Ja, vi vill höra vad du har skrivit!
David: Ja, men jag ska skriva rent först…
Hanna: Men det är ju bara att du läser!
David: Allt?
Tove: Ja!
David: ”Samhället, bokstäver, bilder, olika kraftverk, energi, miljö, människa,
berg, timmer, butik, varor, båt, hav, vatten, hus, färger, kretslopp, oxider, fabriker,
eld, hus, emissioner, drog, snö, arbete, böter, storm”.389

Ett uttryck för att eleverna fick möjlighet att själva identifiera fenomenet var att
eleverna fick associera fritt från den vinjett lärarna delat ut. Arbetet innebar att
eleverna tillsammans dels i den enskilda gruppen och dels i klassen bestämde sig för
vad fenomenet handlade om. I momentet som återges ovan samlade eleverna in alla
associationer som gjorts i gruppen för att senare kunna göra ett urval. Redan här syntes
elever som censurerade sig själva genom att tveka vid något de associerat fram eller
genom att hoppa över ordet. Det var som att det fanns ramar för vad som var legitimt
att lyfta fram även om de skulle associera fritt. Jag tolkar t ex Davids tvekan inför att
läsa upp sina begrepp som ett uttryck för detta. Han ville ”skriva rent först”.
Brainstormingen fyllde alltså funktionen att eleverna tvingades ta ställning till
vad de ansåg hörde till det område som skulle studeras – det som var ”viktigt”.
Eleverna fick göra snabba val där vissa begrepp inneslöts som hörandes till ämnet
medan andra uteslöts. I detta skede fungerade förmodligen gruppen som den främsta
referenspunkten för vad som skulle anses som legitimt att ta med eller inte ta med. Vid
uppläsningen av orden brukade de andra eleverna i gruppen reagera om det var något
ord de inte tyckte passade in vilket visar att denna uppläsning av begrepp fyllde en
viktig funktion för att identifiera ämnesområdet.
I följande sekvens från en samhällsvetargrupp förklarar Oskar hur arbetet ska gå
till:
Stefan: Är det bara att skriva ned vad ni säger?
Oskar: Ja, det som är important. Vi säger en massa ord så skriver man dem på
tavlan och så skriver man ned på papper och så delar man in dem i grupper.
L Malin: Du hjälper honom!
Oskar: Jaja!390
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Enligt Oskar fanns det innehållsliga ramar för vad som kunde betraktas som viktigt,
”important”. Å ena sidan var vad som sades av betydelse om eleverna skulle ta med
begreppet, dvs om de ansåg att det hörde till det specifika området. Vad som också var
viktigt var vem som sade ett visst ord.
För naturvetarelevernas del hade lärarna redan identifierat vad som var viktigt
och därför behövde de inte gå igenom motsvarande process som samhällsvetar- och
grundskoleeleverna.

7.1.2 Grader av styrning
Sättet som eleverna identifierade kunskapsområdet på var beroende av de pedagogiska
redskap lärarna valt att arbeta med (brainstorming, välja ut begrepp tillsammans i de
olika grupperna eller att, som naturvetarna, tilldelas två energikällor) och den grad av
innehållslig styrning detta innebar.
För grundskoleelevernas del hade lärarna redan formulerat specifika mål som
måste betraktas som överordnade i förhållande till de frågor eleverna själva kommit
fram till då det var dessa frågor och mål eleverna hade att följa i sitt vidare arbete.
Inom dessa pedagogiska ramar utvecklade dock eleverna egna strategier för att
identifiera ämnesområdet. En sådan strategi var att praktiskt lösa de olika moment och
problem de stod inför inom gruppen utan att bli oeniga. Det kunde till exempel handla
om att på några minuter få fram fem till sex ord som gruppen tyckte var relevanta för
kunskapsområdet.
Tove: Jaha, och då ska vi bara stryka dem som inte har med saken att göra!
Jonas: Okej, men jag får bara läsa upp mina!?
Tove: Ja!
Jonas: Nä, vi tar mina men jag har ju skrivit dem på samma xxxx… Okej:
Barsebäck – stryk eller inte? De ni tycker jag ska stryka säger ni bara snabbt!
Hanna: Nej!
Jonas: Reningsverk?
Tove: Nä, fortsätt bara vi säger till om det är något vi tycker ska strykas!
Jonas: Vindkraftverk, aktier, xxxx
Hanna: Vänta vänta… ”aktier”?
Jonas: ”aktier” ja! Pengarna är ju alltid… Pengarna är drivkraften bakom allt!
[skratt]391

Här enades en av grupperna på Forsskolan om en strategi för hur de skulle gå till väga
när de skulle få fram relevanta begrepp och utesluta ord som inte hörde till ämnet. En
elev läste upp de olika begreppen och så skulle de andra reagera om de inte tyckte att
begreppet hörde till ämnesområdet. Att diskutera varje begrepp för sig skulle ha tagit
alldeles för lång tid. Vissa ord togs för givna och ifrågasattes inte alls medan andra
väckte reaktioner eftersom eleverna av olika skäl inte tyckte att det hörde till ett givet
område. Om gruppen kom överens om att begreppet inte passade in i ämnesområdet
blev det uteslutet.392
391
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Niondeklassarna hade, till skillnad från gymnasieklasserna, ett övergripande mål
som i sin tur var indelat i fem områden som ”alla ska känna till”.393 Målbeskrivningen
lämnades dagen efter att eleverna själva fått reflektera kring lämpliga ”områden” inom
ramen för ”människa-energi-miljö”. Enligt en av lärarna passade de områden som
utkristalliserade sig ur elevernas arbete ganska väl in på de områden lärarna
definierat.394 ”Elever och lärare arbetar med att hitta fruktbara ingångar för att skapa
frågeställningar. Elevernas frågeställningar blir tydligare när de får målet enligt en av
lärarna.”395
Innan målbeskrivningen delades ut till eleverna nästa dag fick eleverna klippa ut de
olika spalterna med ord som de själva kommit på och grupperat dagen innan och
klistra in dessa i sina loggböcker. Detta var ett sätt för lärarna att skapa kontinuitet
mellan elevernas egna definitioner av ämnesområdet med de tankar lärarna haft.
Genom att skriva ner alla ord eleverna tagit upp, ordnade efter elevernas egna
kategoriseringar, ville lärarna att elevernas eget arbete skulle fungera som
utgångspunkt när de gick vidare med de av lärarna definierade områdena.
När naturvetarna började med sina grupparbeten var kunskapsområdet, liksom
uppgiften, mer innehållsligt styrt än för de andra klasserna i studien. De hade redan
tilldelats två energikällor att undersöka per grupp och de visste att de skulle söka föroch motargument kring de olika källorna. I övrigt drevs den innehållsliga
identifieringen av strikta lärobokshänvisningar, lärarledda föreläsningar, laborationer
eller gemensamma räkneuppgifter i fysiken. I en av naturvetargrupperna ställde
eleverna sig frågande inför grupparbetsuppgiften eftersom de menade att uppgiften
hörde till samhällskunskap.396 Eleverna hade alltså en bild av vad som hörde till
respektive ämne i fråga om energi och gruppuppgiften identifierades inte som riktigt
hörandes till biologi och fysik. Under grupparbetets gång kom lärarna ibland och
frågade hur det gick med arbetet. Vid dessa tillfällen hjälpte lärarna ofta eleverna att
identifiera aspekter som ansågs höra till kunskapsområdet energi. Kol- och
biobränslegruppen fick t ex ett ”tips” om att det bildas en hel del giftiga ämnen vid
förbränning av sopor.
Naturvetareleverna hade betydligt tydligare ramar för vad kunskapsområdet
skulle handla om och behövde därför inte på samma sätt undersöka och identifiera
ämnesområdet – detta hade lärarna redan gjort. Naturvetarna diskuterade mer
innehållsliga problem även initialt, vilket de kunde göra genom att de redan fått
”sökorden”. Varje grupp hade tilldelats två energikällor. En av dessa var förnyelsebar
och en var icke-förnyelsebar. Redan utifrån detta, dvs ”energikälla”, ”förnyelsebar”
och ”icke-förnyelsebar”, var området relativt väl avgränsat
Det fanns alltså en påtaglig skillnad i elevernas möjligheter att själva identifiera
kunskapsområdet i de olika klasser som här studerats. Denna skillnad bestod i
huruvida lärarna redan identifierat området åt eleverna eller inte och i vilken mån de
styrde elevernas arbete innehållsligt. Både samhällsvetar- och grundskolelärarna ansåg
att det fanns en pedagogisk poäng med att låta eleverna närma sig kunskapsområdet på
egen hand.
393

Forsskoleelevernas målbeskrivning.
Forsskolan, 000320.
395
Fältanteckningar, Forsskolan, 000320.
396
Naturvetarna, 001106.
394

121

7.1.3 Koordinering
Att konstruera ett ämnesområde handlade mycket om att testa sin egen förståelse mot
andras förståelse. En av de främsta funktionerna med grupparbetena var att eleverna i
dessa kunde validera sin egen förståelse av ämnet med omgivningen. Det var viktigt
att få reda på om man uppfattat saker och ting på rätt sätt. Genom detta test om
giltighet koordinerades elevernas (och förmodligen till viss del även lärarnas)
identifiering av ämnet energi. Genom att läsa upp begreppen som eleverna på
Forsskolan associerat fram för varandra och genom att på olika sätt reagera på de ord
som lästes upp kunde eleverna staka ut det område som betraktades som tillhörandes
energi ganska väl.
Även samhällsvetarna var tvungna att koordinera sin förståelse av
kunskapsområdet. När en samhällsvetargrupp skulle gruppera sina ord hamnade några
av orden de skrivit på tavlan utanför de kategorier eleverna kommit fram till.
Sara: Arbete då, var ska det vara?
Lina: Arbete och värme kanske?
Stefan: xxxx biogas. Arbete, värme och el! Eller, ja, i och för sig…
Perti: Värme kan vara med i kol och olja xxxx
Stefan: Vad säger du? Värme?
Perti: Värme kan vara med i kol och olja på (bränsle)
Stefan: Ja, men…
Perti: Det ger ju värme!
[Tissel, tassel och fnitter i bakgrunden]
Stefan: Ja, det ger värme ja, men…
Lina: Jag tycker att värme och arbete går ihop!
Stefan: Ja men, ja, jag tycker liksom arbete ger värme! Arbete är…397

”Arbete” blev föremål för diskussion och eleverna var inte riktigt nöjda med Linas
förslag att ”värme” och ”arbete” går ihop. ”Värme” skulle ju också kunna höra till
”kol” och ”olja” och hur kommer ”arbete” in i så fall?
Naturvetarna behövde inte på samma sätt koordinera vad kunskapsområdet
handlade om. De behövde inte på samma sätt som de andra klasserna innesluta eller
utesluta saker kring området eftersom det redan var identifierat.

7.1.4 Individuella positioner och relationer
En annan aspekt som hade betydelse för vad som kom att behandlas i de olika
grupperna i samtliga här studerade klasser var elevernas positioner och relationer till
varandra. Vissa elever var mer drivande än andra och vissa hade större inflytande än
andra för vad som behandlades som viktigt.
I följande sekvens ser vi hur en av elevernas (Linneas) förslag ignoreras. Det
ansågs inte tillräckligt bra av framför allt Iris som verkade ha en drivande och ledande
position. Iris eget förslag, däremot, ”pengar” ansågs vara grunden till allt och
betraktades som relevant i sammanhanget.
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L Kristin: Vilka fem sex ord vill ni ha med från er grupp? Snacka ihop er i
gruppen nu!
Ada: ”Miljömärkningar” tycker jag ska vara med!
Iris: Ja!
Hjördis: ”Miljömärkning”!
Iris: ”Hälsa” tycker jag är bra också!
Ada: Ja!
Linnea: ”Miljöförstöring” såna här...
Iris: ”Pengar” då?
Ada: Ja...
Iris: Det måste ju vara grunden till allting!
Hjördis: Jag tyck... luft... såna här ”föroreningar”!
Ada: ”Föroreningar” ja!
Linnea: ”Miljöförstöring”!
Iris: Njaaa... egentligen... Vad har vi mer då?
Linnea: ”Tid” då?
Iris: Näääaa... men det går ju att skriva massor om xx förstås!
Hjördis: ”Kretslopp”!
Ada: ”Bränsle”!
Iris: Ja, ”bränsle” är ju bra! Nu har vi massa ord ju! ...tre, fyr, fem, sex...
Linnea: Det räcker!398

Valet av fem till sex ord var inte helt enkelt för eleverna. De begrepp som i första
skedet lyftes fram av gruppen var ”kretslopp”, ”föroreningar”, ”miljömärkning”,
”bränsle”, ”hälsa” och ”pengar”. De förslag som inte fick vara med, men som nämndes
som förslag, i denna grupp var ”miljöförstöring” och ”tid” vilka båda var förslag som
kom från Linnea. Detta betyder dock inte med nödvändighet att de inte kom med just
på grund av att begreppen sades av Linnea men även i andra situationer där eleverna
var tvungna att fatta beslut var Linneas röst mindre tongivande. Exemplet visar att
eleverna hade olika idéer av vad som hörde till ämnet. Även om ingen av de andra
eleverna argumenterade emot Linneas förslag så pågick en ”tyst” diskussion där bifall
för Linneas förslag uteblev.
I en av naturvetargrupperna var det en elev som hävdade att kol gav farliga
utsläpp. De andra i gruppen menade att så inte var fallet – i alla fall inte med moderna
svenska kolkraftverk. Istället för att lyfta fram koldioxidutsläpp som en nackdel med
kol fokuserade eleverna på de höga skatterna som kol var belagt med. Det var svårt för
eleverna att förstå varför staten belagt kol med denna typ av restriktioner. En annan
nackdel ansågs vara eldning med undermålig teknik i andra länder. Eleven som hävdat
att kol gav farliga utsläpp fick ge med sig till förmån för den dominerande bilden av
kol i gruppen. Hade eleverna i gruppen istället utgått från att kol ger farliga utsläpp
hade de förmodligen ställt andra frågor och kommit till andra slutsatser.
Elevernas olika positioner och relationer hade förmodligen ett visst inflytande
över hur kunskapsområdet kom att identifieras. Den huvudsakliga slutsatsen utifrån
detta är dock att det fanns flera faktorer som påverkade vad som kom att räknas som
tillhörandes kunskapsområdet energi. Det som möjligen talar emot detta var
homogeniteten i elevernas arbeten. En möjlig slutsats för att lösa upp denna
motsägelse skulle kunna vara att det fanns en korrelation mellan vilka elever som var
drivande och vad som uppmuntrades av skolan.
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7.2 Precisering
När eleverna kommit en bit med att identifiera ämnesområdet började de bli mer
orienterade mot att se hur uppgiften skulle lösas. ”Preciseringen” av ämnesområdet
innebar att uppgiften gjordes arbetsbar av eleverna. I detta skede av elevernas arbeten
var det inte bara viktigt att hitta relevanta begrepp utan det blev också viktigt att förstå
hur dessa begrepp förhöll sig till varandra. De olika skolorna hade genom sina olika
målformuleringar, nyckelord och sätt att arbeta givit eleverna olika förutsättningar att
själva precisera sitt arbete.
Efter det att grundskoleeleverna fått möjlighet att sätta sig in i målbeskrivningen
skulle de formulera frågor.
”Eleverna får tio minuter på sig att arbeta med att formulera frågor. ... Flera av
grupperna försöker konkretisera målen och göra dem arbetsbara. De försöker förstå
målen på en mer praktisk nivå. T ex ’Vad bör man veta som konsument?’, ’Vad
tjänar vår kommun på en bättre miljö?’. (Samma elev ställer en mängd frågor av
typen ’Vad tjänar...?’).
Eleverna verkar alltså i hög grad utnyttja orden de fått fram under
brainstormingen.”399

Att begreppen eleverna fick fram kunde utnyttjas även när de skulle formulera frågor
berodde till stor del på att de under genomgången (dagen innan) gavs chansen att börja
reflektera över varför ett visst ord fanns med och varför ett visst ord hörde till en viss
kategori. När målet dessutom var uppdelat i delmål kunde elevernas egna indelningar
oftast rymmas inom något av lärarnas delområden. Genom att ge olika förslag, t ex
”Barsebäck”, identifierade eleverna områden av relevans för att lösa uppgiften.
Förslaget ”Barsebäck” uteslöts utan någon tydlig motivering när en av
grundskolegrupperna gick igenom orden de brainstormat fram. När Jonas i sekvensen
nedan räknar upp de ord eleverna enats om fanns inte ”Barsebäck” med. Förmodligen
upplevdes begreppet ”Barsebäck” som en allt för snäv definition i det skede som
eleverna befann sig i. Begreppet ”Barsebäck” behövde preciseras för att bli arbetsbart.
Jonas: Rikedomar, isolering, livet, döden, framtiden, ”döden” kan man säga det?
Husockupanter, Vietnamkriget, krig, energi kretslopp, xxxx sanitära olägenheter
biocider, kärnkraft shopping fiske fjällen ,livet, döden… Jag tänkte på fisken…
Tove: Ja, ”döden”!
Jonas: Du tänkte på fisken”
Tove: Nä döden!
Jonas: Ska vi skriva ”döden” då? Ska vi ha med det?
Hanna: Nä!
Jonas: Vad ska vi ha med då?
Tove: Barsebäck!
Hanna: Nä, men det är ju så här skitsamma… Värme…
Tove: Vind…
Jonas: Vindkraftverk?
Tove: Ja!
Jonas: Vad ska vi ha mer då?
Hanna: Avgaser!
399
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Jonas Det kan vi ta med!
Tove: Miljöförstöri…Eller annars, istället för avgaser: Miljöförstöring!
Jonas: Ja det är bättre!
Hanna: Samhället! Tycker jag i alla fall…
L Kristin: Tystnaden säger mig att xxxxx… [flera i klassen ropar ”nej”]
Jonas: ”Samhället” så där, nu har vi fem… nu har vi bara en kvar… Det räcker
med en till…
Hanna: Har vi fem? Nä, vi har inte alls fem!
Jonas: Nu tar vi råvaror tycker jag! Nä, det har vi inte vi har fyra! Vi kan ta
råvaror…
Hanna: Tre har vi! ett två tre… fyra…
Tove: Va? Näää…
Jonas: Va? Miljöförstöring, samhället, kärnkraftverk Den där var bara två xxxx
Hanna: Okej då!
Jonas: Ska vi ha med råvaror? Det tycker jag!
Hanna & Tove: Ja!
Jonas: Råvaror, vindkraftverk, reningsverk, miljöförstöring, samhället…
Tove: Nu har vi fyra!
Jonas: Nej! Miljöförstöring, samhället, reningsverk, vindkraftverk, råvaror,
kärnkraftverk!400

I denna fas av arbetet gjordes alltså antaganden om vad som var viktigt att ha med för
att lösa och förstå uppgiften. I detta skede blev begreppens förhållande till varandra
viktigt. Av alla ord eleverna tagit fram var det bara en bråkdel som togs upp och
gjordes något med. Dels fanns det begrepp som eleverna genom olika strategier kom
fram till inte hörde till det identifierade kunskapsområdet. Dels var de olika begreppen
på olika betydelsenivåer. Begreppen fick varken vara för abstrakta eller för konkreta.
Ett ord som ”avgaser” blev alldeles för snävt medan ett ord som döden blev för
abstrakt (och hamnade dessutom utanför det av eleverna identifierade ämnesområdet).
Hanna föreslog att ”avgaser” skulle tas med men Tove kom på ett begrepp på en annan
begreppslig nivå: ”Miljöförstöring”. ”Miljöförstöring” har potential att täcka in flera
av de begrepp som eleverna tagit upp under brainstormingen (t ex ”sanitära
olägenheter”, ”biocider”, ”kretslopp”, ”sopor”). Gruppen enades om att begreppet
”miljöförstöring” var ”bättre” (som Jonas sa). Samma sak gjordes senare med
”vindkraftverk” och ”kärnkraftverk” som blev ”kraftkällor”. Dessa begrepp är vidare
och definierar och preciserar området bättre.
Linnea: Vad ska vi göra nu då?
Iris: Nu ska vi sätta ihop alla de här!401

Att ”sätta ihop” innebar att ordna de olika begreppen i kategorier. Eleverna på
Forsskolan gjorde detta tillsammans i klassen medan samhällsvetareleverna gjorde det
i sina respektive grupper.
L Thea: Ni kommer inte på något mer?
Flera: Nä!
L Thea: Vad är det vi brukar göra sen?
Karro: Ta ihop!
400
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Isa: Plocka ihop dem!
L Thea: Pia, har du varit med om det här förut?
Pia: Nä!
Karro: Kraft eller energi skulle vi kunna ta!
Linn: Energi (under)!
Jesper: El, också402

Gruppen fick hjälp av läraren att gå vidare efter brainstormingen. Hon uppmanade
dem att gå vidare och frågade vad de brukar göra sen. ”Plocka ihop dem!” svarade Isa.
Varpå de började ordna begreppen under olika kategorier.
Genom kategoriseringen blev kunskapsområdet hanterbart för eleverna samtidigt
som begreppen speglade det område som eleverna identifierat. De snävare begreppen
blev viktiga igen när eleverna kom längre i sitt arbete men då snarare som delar i det
preciserade området.
Att kategorisera begrepp var ett viktigt moment i definierandet av uppgiften på
Forsskolan. De olika grupperna gjorde egna kategorier av begrepp för att identifiera
och precisera ämnesområdet. Dessutom skulle de begrepp som eleverna enats om i
grupperna inordnas i nya kategorier. Av de drygt 100 ord som skrevs upp på tavlan i
9b på Forsskolan bildades fem kategorier. Dessa var 1) Solen, 2) Människan, 3)
Miljöförstöring, 4) Kraftkällor och 5) Styrning. Eleverna var i vissa fall oense om
vilka begrepp som skulle höra till vilken kategori och vissa kategorier fungerade bättre
än andra. Vissa av kategorierna var för vida för att precisera ramarna på ett för arbetet
fruktbart sätt. Kategori ”Solen” var den som orsakade störst oenighet bland eleverna
och som innehållsmässigt blev spretigast. Följande sekvens från Forsskolan visar på
problem som eleverna hade med kategorin ”Solen”.
L Kristin: Nu kommer vi till det spännande för nu ska vi se om det är någon
struktur i alla dessa fantastiska ord ni fått med på tavlan [avbrott på bandet]
Elev 1 (odef): ”energi” längst bort!
Elev 2 (odef): Vindkraft!
Elev 3 (odef): Kraftverk!
Jonny: och vad har det med solen att göra?
Elev 4 (odef): Solkraftverk!
Jonny: Ja, men vindkraftverk tänkte jag på… om solen skiner snurrar inte de där
för det! [skratt i klassen] eller är det jag som är dum i huvudet?
Elev 4 (odef): men om det är sol så xxxx
Anki: Alla krafter utom kärnkraft har sitt ursprung i solen!
Jonny: Ja, men nu får du väl… [skratt] Men inte vindkraft! [skratt]
Anki: Om inte solen skiner alls så blir det ingenting…
L Gunnel: Har vi lämnat andra spalten nu?
L Kristin: Nu vill xx säga något!
Elev 5 (odef): Värme!
Elev 6 (odef): Ljus!
Elev 7 (odef): Natur!
L Kristin: Anki?
Anki: Nä, det var samma!
Hanna: Eldning!
L Kristin: ”Eldning!” xx?
Elev 8 (odef): Luften!
402

Samhällsvetare, 000111.

126

L Kristin: Luften! Emil?
Emil: Makt!
L Kristin: Makt! Och nu vill du att någon ska fråga xxxx
Emil: Finns det ingen sol så finns det ingen makt. Jonny sa något bra här förut:
”EU” sa han!
L Kristin: Vi är inne på fjärde spalten!
Jonas: Frisk luft!
Emil: Föklara dig nu!
Anki: Men Emil, lägg av!
Emil: Jo, men tyst nu… xxxx Jonas, varför då?
Jonas: Utan solen kan du inte få frisk luft!
Jerry: Utan solen kan du inte få någonting! [skratt och applåder i klassrummet].
Hanna: Solen var inte bra att börja med!403

Att ”energi” på något sätt har med solen att göra höll de flesta med om och ”vindkraft”
och ”kraftverk” har ju en tillsynes självklar koppling till ”energi” men enligt Jonny
och andra elever var denna koppling inte lika självklar till solen. Att solkraft, som
exempel på kraftverk, har med ”solen” att göra håller Jonny med om men hur hade
vindkraft med solen att göra: ”…om solen skiner snurrar ju inte de där för det!”. Då
säger Anki att ”alla krafter utom kärnkraft har sitt ursprung i solen”. Anki öppnar då
upp för frågan vad som faktiskt inte har med solen att göra. Läraren markerar sedan
förslagen ”värme”, ”ljus”, ”natur” och ”luften”. Men när Emil säger ”makt” visar även
läraren att ”makt” inte har en självklar plats i kategorin ”solen”. L Kristin antydde att
Emil inte sa ”makt” för att hjälpa till att lösa uppgiften utan för att skapa en diskussion
som inte hjälper till att lösa uppgiften. Känslan av att ”Solen” inte var en så bra
kategori (”att börja med”) var tydlig i klassrummet. Ord som bidrog till en viss
uppgivenhet hos klassen vad det gäller kategorin ”Solen” var t ex ”uppfinningar”,
”kunskap”, ”bönder” och ”teknik”.
Att vissa ord fick för smala eller för breda definitioner var uppenbart.
Svårigheterna att komma överens i klassen berodde på bristande överensstämmelse i
elevernas förståelse av ämnesområdet och i vilken mån eleverna ville ställa upp på
skolans premisser (för att lösa uppgiften). Kring kategorierna ”Miljöförstöring”,
”Kraftkällor” och ”Styrning” fanns det en betydligt större överensstämmelse i
elevernas förståelse. Klassen blev inte lika frustrerad när dessa diskuterades. Kategorin
”Miljöförstöring” kallades först ”Faror/Farligheter”. Eleverna tyckte att kategorin
”Miljöförstöring” även täckte in begrepp som ”Miljöorganisationer” och
”Reningsverk”.
En av samhällsvetargrupperna hade problem med att placera begreppen ”prefix”
och ”bredband” i någon kategori.
Sara: Bredband och prefix kan vara det udda så här och så gör vi lite konstigt med
ring runt så att vi fattar att det är lite udda!404

Gruppen hade förutom den nämnda slaskkategorin tre kategorier: ”Bränslen”,
”kraftverk” och ”föroreningar”. De var just i färd med att formulera frågor utifrån
begreppen och kategorierna när lektionen tog slut. På nästkommande arbetspass fick
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samhällsvetareleverna på Björkskolan i uppgift att: ”…arbeta med ett av nyckelorden.
Ni ska ta reda på vad de olika partierna står för.” (L Erik).405 Denna deluppgift innebar
att eleverna inte längre var i behov av att identifiera eller precisera ämnesområdet
eftersom detta redan gjorts av lärarna genom bland annat olika deluppgifter och
föreläsningar.
Grundskoleeleverna gavs utrymme att både identifiera och precisera
ämnesområdet. Den styrning som utövades av lärarna på Forsskolan var på detta sätt
mer elevförståelseorienterad eftersom de tog fasta på elevernas egna identifieringar
och preciseringar genom att bland annat skriva upp dem på tavlan och skriva ut deras
begrepp och kategoriseringar på en stencil.
Samhällsvetareleverna fick visst utrymme att identifiera fenomenet som de skulle
arbeta med men preciseringen sköttes till stor del av lärarna. Den medvetna kontinuitet
som skapades av lärarna på Forsskolan mellan elevernas precisering av ämnesområdet
och lärarnas egen indelning var inte lika påtaglig i samhällsvetarklasserna. Detta
berodde på att samhällsvetarlärarna tog över preciseringen av fenomenet men lät
eleverna själva se den röda tråden mellan gruppaktiviteten och lärarnas undervisning.
Fenomenet preciserades i undervisningen genom att lärarna betonade att eleverna
skulle ta hänsyn till nyckelorden. Detta gjordes vid flertalet tillfällen av de olika
lärarna. Nyckelorden stod på måldokumentet och var ord som eleverna var tvungna att
ta hänsyn till. Nyckelorden täckte in och preciserade vad som var viktigt för eleverna
att ha kunskap om. På Forsskolan använde lärarna sig inte av några nyckelord, utan
delade ut konkreta uppgifter som riktade elevernas arbete innehållsligt. När L Erik,
som i exemplet ovan, delade ut uppgiften att eleverna skulle ta reda på vad de olika
partierna står för hade läraren i och med detta visat för eleverna vad som var viktigt att
ha kunskap om.
Samhälls- och naturvetareleverna hade även undervisning i mer traditionell form
där lärarna via föreläsningar tog upp och behandlade aspekter som ansågs viktigt i
samband med energi. Föreläsningarna kretsade kring olika nyckelbegrepp och hade en
viktig preciserande funktion genom att lärarna vid dessa tillfällen visade vad som var
viktigt inom kunskapsområdet för eleverna.
Till skillnad från samhällsvetarna och grundskoleeleverna behövde naturvetarna
inte identifiera ämnesområdet i samma utsträckning. Naturvetarna kunde därmed
snabbare fördela arbetet mellan sig och betydligt snabbare komma igång med
informationssökning. De visste också att den information de sökte skulle användas i
den kommande debatten. Kombinationen av att få ämnesområdet identifierat av
lärarna och examinationsuppgiften klar för sig i ett tidigt skede låste möjliga
tolkningar av vad energi kunde tänkas handla om.
De olika sätten att identifiera och precisera ämnesområdet som syns i mitt
material var uttryck för olika sätt med vilka lärarna ”styrde” eleverna in mot ett visst
ämnesområde. Hög grad av styrning ledde till tidig låsning av vad energiämnet skulle
handla om. Precisering handlade också om att eleverna fick diskutera hur
kunskapsområdet skulle göras arbetsbart. Detta gjorde samhällsvetar- och
grundskoleeleverna genom att hitta lämpliga kategorier inom vilka deras
föreställningar om vad kunskapsområdet energi handlade om kunde rymmas.
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7.3 Skapande av kunskapshierarkier
En viktig fråga för vad som ger undervisningsinnehållet legitimitet var hur kunskapen
värderades. I mina studier blev det tydligt att både lärare och elever skilde på olika
typer av kunskaper. Den högst värderade av dessa olika kunskapsformer var det som
kunde kallas ”fakta”. Ett ”fakta” var något som gick att skilja från subjektet, ett
värderingsfritt och pålitligt värde om något fenomen i världen. Fakta var något som
”samlades”. När eleverna pratade om ”fakta” lät det som att det fanns ett lager av
”fakta” dit det bara var att gå och hämta det man behövde. I följande sekvens från en
av grundskolegrupperna hade Hanna och Tove problem med sin tidning om energi. De
visste inte vad de mer skulle skriva om miljöförstöring ur ett historiskt perspektiv
eftersom det inte fanns så mycket fakta om just det.
Tove: Det är segt! Det är svårt att hitta om miljöförstöring. Det är utspritt lite här
och där det är inte så mycket!
Hanna: Nä!
L Sanna: Du har ju Antiken då! Har ni hittat där kring Egypten och hur de
avverkade skogarna nere i södra... I Medelhavsområdet hur man i Grekland och
Italien också avverkade skogarna!
Tove: Och sedan vattenledningarna xxxx Men det är inte så mycket... Det är bara
här och där... Hur mycket fakta ska man samla egentligen?406

Det var svårt för Hanna och Tove att hitta material om fenomenet miljöförstöring förr
eftersom det inte fanns något bra ställe att samla fakta på om ämnet i fråga enligt dem.
Tove var dessutom trött på att samla material och frågade därför läraren hur mycket
fakta man egentligen skulle samla. Läraren svarade genom att berätta om Sahara, om
att det växte skog där en gång i tiden och att det på grund av miljöförstöring är öken
idag. Läraren berättade också om trakten kring Medelhavet, om hur skogar höggs ned
och om hur vi förr i Europa släppte ut vårt avlopp och vårt skräp ut på gatan eller ut i
något vattendrag. Hanna och Tove verkade dock tycka att det fanns för lite att gå på.
För att kunna skriva mer ville de ha mer ”fakta” att utgå ifrån. De hittade inte mer
fakta av den typen de sökte.
Med följande exempel vill jag visa att eleverna gjorde en åtskillnad mellan olika
kunskapsformer och att detta avspeglades i deras handlingar. För eleverna och lärarna
innebar ”fakta” material om ett fenomen som beskriver hur fenomenet faktiskt
förhåller sig.
L Malin: Sedan har jag fått här ett papper av L Erik där det står att ni har undersökt
partiernas energipolitik utifrån följande frågeställningar: Hur mycket tas upp? Hur
beskrivs energikällan? Visa på hur man gör för att påverka. Det har ni jobbat med
vad jag kan förstå!
Sara: Nej, vi har bara suttit i datasalen och försökt ta fram fakta och han sa att de
där punkterna är bra att ha om man ville så det gjorde inte vi något med.
L Malin: Nej för det ni ska göra här nu det är att ni ska jämför era resultat i
basgruppen och ett papper från varje basgrupp lämnas in till L Erik senast i
morgon.407
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Denna samhällsvetargrupp valde att ”ta fram fakta”. Hur t ex en energikälla beskrevs
på ett partis hemsida ansågs vara en annan typ av kunskap än t ex hur mycket el som
produceras i svenska kärnkraftverk. På lektionen som refereras var uppgiften att
”...arbeta med ett av nyckelorden. Ni ska ta reda på vad partierna står för.”408
Nyckelordet är ”politiska partiers energipolitik”.409 Att ta reda på vad de olika
partierna står för och varför de står för vad de står för behandlades som en annan typ
av kunskap av både elever och lärare. Det som står på partiernas hemsidor betraktades
som partsinlagor och inte som ”neutrala” fakta. ”L Erik betonar att partiernas hemsidor
är partsinlagor och att eleverna även bör titta på ’neutrala’ sidor. L Erik säger också att
samtidigt som de ska lära sig att argumentera för ett visst energislag ska de ha koll på
’fakta’.”410 Det påpekades åtskilliga gånger för eleverna, framför allt
samhällsvetareleverna, att de måste kunna skilja på olika typer av information och att
de måste lära sig skilja på tyckande och ”fakta”. Flera inslag i undervisningen bidrog
till att åtskillnaden mellan fakta och värderingar upprätthölls. I uppgiften ingick att
eleverna skulle ha goda kunskaper om vad de olika politiska partierna tycker men
också att de skulle veta hur det faktiskt är. För samhällsvetareleverna och
naturvetareleverna ingick deltagandet i en debatt i själva examinationen. Lärarna
påpekade åtskilliga gånger att det var viktigt att de grundade sina argument i ”fakta”.
När det ställs upp som det görs här förefaller det finnas en motsättning mellan
dessa olika syner men detta skulle vara att misstolka skolsammanhanget.
Resonemangen skapade en ordning där kunskapen å ena sidan betraktades som något
objektivt – en slags fast kärna av sanning och säkerhet. Å andra sidan kunde denna
kunskap kopplas till elevernas egna erfarenheter, idéer och åsikter genom den andra
kunskapsformen – ett slags flyktigt skal av värderingar till den hårda kärnan. Samtidigt
visade eleverna i sina grupparbeten att de inte enbart kunde stödja sig på ”tyckande”.
När någon elev i alltför hög grad propagerade för sin ståndpunkt blev de andra
eleverna upprörda. Vid ett tillfälle ansåg t ex Stefan, i en av samhällsvetargrupperna,
att de skulle återgå till skolarbetet när Engla och Oskar uttryckte sina åsikter om
kärnkraften.
Utifrån denna dualism definierades energi. Å ena sidan rörde det sig om uttryck
och beskrivningar av världen som räknades till den sanna kunskapens sfär, till det som
av olika skäl fått status som något oberoende av den som förmedlar utsagan. Å andra
sidan rörde det sig om föreställningar som hörde till värderingarnas sfär. Denna sfär
var beroende av den som förmedlade en given utsaga. Eventuella diskontinuiteter eller
motstridigheter i gestaltandet av energi uppträdde inom värderingarnas sfär och istället
för att hota det ”naturvetenskapliga” idealet stärkte den denna genom att existera
parallellt men samtidigt underordnat. Tyckandets sfär ställde inga sanningsanspråk och
gjorde heller inte anspråk på att vara exakt eller neutral men för att få legitimitet i
skolans värld var även denna sfär tvungen att utgå ifrån det naturvetenskapliga idealet.
I denna mening erbjöd inte heller detta alternativa sätt att uttrycka kunskap en
diskontinuerlig eller motstridig gestaltning av energi. Trots detta fanns det en potential
i detta alternativa sätt att uttrycka kunskap att kritisera skolan och dess grunder för
408
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skolningen och det vetenskapliga kunskapsidealet. När det alternativa kunskapsidealet
uppträdde var det både skolans och det naturvetenskapliga idealets legitimitet som
riskerade att hotas.
Det fanns alltså ett ”mellanlager” där tyckandets sfär kunde kopplas till den
”hårda kärnan” av fakta. Till skillnad från det yttre lagret av rent tyckande kunde
mellanlagret neutraliseras och därigenom passa in i skolans krav om vad som kan
räknas som riktig och sann kunskap. Den naturvetenskapligt orienterade
kunskapssynen var alltså den syn som bäst stöddes skolan - synen på kunskap som
värderingsfria, exakta och neutrala data om världen. Den andra typen av kunskap, t ex
den som L Erik efterlyste med frågan hur de olika energikällorna beskrevs på de olika
partiernas hemsidor, var mer sammanhangsorienterad och var varken exakt eller
mätbar men hade ändå sin giltighet i skolan genom att den neutraliserades på olika
sätt.
Jag har här visat att det ställdes krav på kunskapen om att den skulle vara exakt
och neutral och att det gjordes en distinktion mellan ”fakta” och ”tyckande”. Vissa
typer av kunskaper hölls för sanna och inte möjliga att ifrågasätta medan andra
betraktades som tyckande och spekulationer och inte uppfyllde kraven för att betraktas
som ”riktig” kunskap. Dessa olika kunskapsideal definierades utifrån sina respektive
kunskapsmål. Den naturvetenskapliga kunskapssynen strävade efter exakthet och
universalitet medan den mer hermeneutiskt orienterade kunskapssynen betonade
förståelse och kontextualitet. Båda dessa former av kunskapsideal ingick i elevernas
kunskapsmål. Så länge dessa kunskapsideal inte möttes uppstod ingen friktion mellan
dem, men i de arbeten med energi som studerats här fanns det ambitioner att integrera
de olika skolämnena och därför möttes dessa kunskapsideal i skolarbetet. Utan detta
möte blev inte skillnaderna mellan de olika kunskapsformerna tydlig.

7.4 Upprätthållandet av kunskapshierarkier
I detta avsnitt behandlas handlingar som var sanktionerade av skolan som praktik och
som gjorde att vissa betydelser var möjliga men inte andra. Strategier användes för att
undertrycka betydelser eller handlingar som konkurrerade med i skolan giltiga
betydelser.411 De strategier som redovisas här kan ses som ”hegemoniska
interventioner”. ”En hegemonisk intervention är en artikulation som genom en kraft
(force) återupprättar entydigheten. …kraft hänvisar till undertryckandet av faktiskt
existerande möjligheter.”412 I detta sammanhang innebär Winther Jørgensens och
Pillips’ resonemang att skolan som praktik använde olika strategier, etablerade i skolan
som praktik, för att upprätthålla kunskapsideal och andra strukturer. Dessa strategier
fyllde en viktig funktion för att innesluta för skolan relevant kunskap och utesluta det
som inte ansågs relevant. Genom dessa strategier upprätthölls kunskapernas
hierarkiska ordning genom att neutralisera värderingar.
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7.4.1 För- och nackdelar
Både på Björkskolan och Forsskolan organiserades elevernas förståelse av
energisystemet utifrån identifierandet av ”fördelar” och ”nackdelar” med olika
aspekter i energisystemet. Eleverna på Forsskolan letade, utan lärarnas direkta
uppmaning, fördelar och nackdelar med de olika källorna.
”Som de flesta vet så finns det ju nackdelar med kärnkraft också. Uran är ju som
tidigare nämnts radioaktivt, d.v.s. livsfarligt. Därför är det ytterst viktigt att inget
oförutsett inträffar.”413

Detta betraktar jag som ett sätt att neutralisera de värderingar som förekom på nätet, i
böcker, i broschyrer, hos fackpersoner och av olika politiska partier. Genom att enas
kring vissa fördelar och nackdelar kunde denna typ av kunskaper klättra inom
kunskapernas hierarkiska ordning och kunde därmed framstå som något annat än en
persons privata åsikter till något som verkade som fakta.
Debatten var en viktig examinationsform på Björkskolan både för
naturvetareleverna och för samhällsvetareleverna. Den innebar att eleverna skulle
argumentera för källornas olika för- och nackdelar med hjälp av ”fakta”. I denna
mening skildes alltså för- och nackdelarna från det som räknades till fakta men genom
indelningen i för- och nackdelar fick även denna typ av kunskap legitimitet i skolan.
Även på Forsskolan var det viktigt med för- och nackdelar och även här skildes dessa
från fakta.
Jonas: Åhhh, vad ska jag göra nu för något då? Nu har jag ju svarat på sjuan! Nu
har jag svarat på sjuan.
David: xxxx
Tove: xxxx vindkraftverk, eller fördelar och nackdelar med vattenkraftverk!
Hanna: Vaddå vattenkraftverk?
Tove: Har du skrivit om det?
Hanna: Ja, men du tog ju vindkraft!
Tove: De kan väl också…
Jonas: ”De”? Han är inte färdig, jag är färdig!
Tove: Ja, men ta nackdelar och fördelar med vattenkraftverk!
Jonas: Ja, det kan jag väl göra!
Hanna: Men det är ju inte bara fördelar och nackdelar!
Tove: Vad är det mer då?
Hanna: Du skriver alltså om allt, vad finns det för energi… ja… skriv om den
energikällan.
Tove: För- och nackdelar, det står ju inte att man ska ta upp hela…
Jonas: Ja, men du ska göra det alltså!
Hanna: Mm du ska göra det. Du ska skriva om det här alltså, hur det fungerar och
allting!
Jonas: Mm!
Tove: Var kommer för- och nackdelarna in i så fall?
Hanna: Ja, men det skriver du ju in liksom, det ska ju vara inskrivet i texten!
Jonas: Mmm, precis! Vilka skulle jag skriva om? Vattenverk eller?
Tove: Ja, du har bara det att skriva om!414
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Att skriva om en energikälla innebar att eleven skulle skriva om källans för- och
nackdelar men det innebar också att eleven skulle skriva om ”hur det fungerar och
allting”, dvs något annat än för- och nackdelar. ”Hur källan fungerar och allting”
innebar oftast att eleven gav en teknisk och en historisk beskrivning av energikällan.
Denna ”beskrivning” hade given status som fakta.
Oftast verkade det vara just i förhållande till miljö och miljöförstöring som
fördelar och nackdelar identifierades. Detta gällde även det branschmaterial eller de
Internetsajter som eleverna använde sig av.
”Alla energislag har sina risker för miljön. Fossila bränslen ökar
koldioxidutsläppen med risk för påverkan av jordens klimat. I vissa områden på
jorden är biobränsleanvändningen allt för hög och hotar ödelägga naturen. I vissa
länder är kärnkraftreaktorerna osäkra och kärnkraftavfall lagras där på ett
otillfredsställande sätt.”415

Det döljer sig en mängd idéer och antaganden i utdraget ovan som är hämtat ur
branschtidningen Energikällor. Det avsnitt som detta utdrag kommer från handlar om
(svensk) kärnkraft och rubriken är ”Kärnkraften tänder varannan glödlampa”.416 Till
att börja med slås det fast att alla energislag på olika sätt påverkar miljön, men med
fossila bränslen finns det bara en ”risk” för påverkan av jordens klimat. Biobränsle
framstår som ett betydligt större hot eftersom det ödelägger naturen. Den enda källan
som faktiskt inte tycks påverka miljön är den svenska kärnkraften, då det är på andra
håll, i andra länder, som kärnkraften är osäker och där man inte klarar att ta hand om
uttjänat bränsle på ett tillfredsställande sätt. Genom denna selektivitet i beskrivandet
av olika energikällors nackdelar i förhållande till miljön kan bilden av svensk kärnkraft
som problemfri, säker och riskfri upprätthållas och stärkas. Trots selektiviteten
framställdes och framstod beskrivningen som ”fakta”.
Det förekom åtskilliga diskussioner och åsiktsskiljaktigheter men dessa var i
skolsfären åtskilda från så kallade ”fakta” – åtskilda från föremålet för
”kunskapsproduktionen”. Det som var fördelar eller nackdelar med t ex en viss
energikälla var inte värderande utan betraktades av både lärare och elever som ”fakta”.
Fördelarna eller nackdelarna var så att säga inbyggda i fakta. Hela detta resonemang
byggde dock på antagandet om att det fanns något som kunde kallas ”fakta”. Eftersom
både lärarna och eleverna gjorde en distinktion mellan fakta och icke-fakta blev
gränsen som gjordes viktig.
Samhällsvetarnas lärare gav eleverna i uppgift att undersöka vad de olika
partierna tycker kring de olika källorna:
”Läraren betonar att partiernas hemsidor är partsinlagor och att eleverna också bör
titta på ’neutrala’ sidor. L Erik säger också att samtidigt som eleverna ska lära sig
att argumentera för ett visst energislag ska de ha koll på ’fakta’. ... L Peter: ’Vad
ska ni då göra med materialet om de olika partierna som ni samlar in?’ L Peter
börjar rita ett rutnät på tavlan:
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L Erik: ’Vad tycker landet Sverige?’”417

Samhällsvetareleverna gjorde främst indelningen utifrån vad de olika partierna tycker
vilket innebär att de följde L Eriks råd att samla argument från de olika partiernas
hemsidor. Vad partierna tyckte var ”partsinlagor” och därför inte pålitligt som ”fakta”.
Däremot kunde dessa partsinlagor jämföras med fakta för att se i vilken mån
partsinlagorna stämde.
I en elevs debattartikel gjordes ett försök att definiera vad han menade med
”fördelar”:
”Som det ser ut nu i Sverige, tycker inte jag att våra energikällor räcker fullt ut.
Fastän det finns ju en del bra energikällor redan nu. När jag skriver bra, menar jag
bra med hänsyn till naturen, t. ex. vindkraftverk och biogas. Jag tänker redovisa för
de olika energikällornas för- och nackdelar.”418

Precis som i branschmaterialet definierades för- och nackdelar i förhållande till något
annat. Det kunde t ex vara i förhållande till miljöaspekter - som ju görs gällande i
debattartikeln ovan – eller till andra energikällor.
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”Det finns nackdelar med all elproduktion vare sig den sker med vindkraft,
vattenkraft, kolkraft, kärnkraft eller annat. Men el behövs. Den ger ljus, kraft och
värme på ett effektivt och bekvämt sätt.
Jämfört med andra produktionsmetoder står sig modern kärnkraft mycket
väl.”419

Denna typ av påståenden var vanligt förekommande i branschmaterial av olika slag.
Det fanns ofta en polemisk ton vare sig det gällde vindkraft, kol, biobränsle, kärnkraft
eller vilken energikälla det nu var fråga om. Påståenden och argumenteringar får oftast
stå oemotsagda.
Nedan följer ett utdrag ur en av naturvetargruppernas skriftliga underlag inför
debatten. De har hämtat underlag från Internet, broschyrer och i viss mån från sina
läroböcker.
”Naturgasens egenskaper gör den lämplig att ersätta i stort sett alla fasta och
flytande bränslen. Övergång till naturgas medför: • Radikalt minskad
miljöpåverkan • Höjd verkningsgrad • Möjlighet till förenklade industriprocesser •
Lägre drift- och underhållningskostnader • Bättre reglerbarhet. Utomlands finns
det redan tvättmaskiner och torktumlare som går på naturgas. I Sverige är vi långt
framme att använda gasen som fordonsbränsle. [...] Naturgasen ger inga utsläpp av
tungmetaller, stoft eller aska. Att ersätta olja och kol med naturgas inom industrin
samt för produktion av el och värme ger snabbt positiva effekter för miljön.”420

”Normen” i utdraget verkar vara strävan mot minskade utsläpp, ökad effektivitet och
att samtidigt upprätthålla samma materiella standard.421 Trots att framställningen låg i
linje med hur eleverna förväntades presentera fakta byggde deras resonemang på en
norm om vad som var eftersträvansvärt (miljövänlig energiomvandling, samma
materiella standard). Om något är en fördel eller en nackdel bestämdes utifrån en
norm. Denna norm existerade implicit (även om den ibland uttalas men då inte i
samband med fördelar och nackdelar).422 Genom strategin att dela in
energiproblematiken i för- och nackdelar kunde värdeladdade påståenden passera som
giltig kunskap i skolan.

7.4.2 Vetenskapligt ideal
I detta avsnitt ska jag visa på en fixeringsmekanism med vilken den hårda kärnan,
”faktakunskapen” legitimerades och upprätthölls. På lite olika sätt var vetenskapens
värld närvarande i klassrummet.
När eleverna skulle samla information och material om något fenomen kallade de
detta för att ”forska”. När de samlat materialet gick de igenom det och gjorde referat
som de kunde använda i sina arbeten. En av samhällsvetargrupperna satt och
diskuterade vad kunskapsområdet energi kunde tänkas handla om. De hade skrivit upp
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en formel och att förstå vad formeln handlade om och att räkna med den var att
”forska”.
Kent: Skall vi lära oss… relativitetsteorier eller?
Tina: Ja, att förstå den…
Krister: Ja, det där är liksom bara formeln… ska vi försöka forska lite?
Tina: ska vi genomföra den… se om vi kan få…
Kent: Ja, stå och kör bara mot tavlan och stå och räkna ut det där - allt det där. Det
är bara och räkna ut… hastighet osv.423

Att ”forska” innebar inte bara att samla information utan även om att kunna förstå vad
något handlade om. I det återgivna samtalet fanns en innehållslig koppling till fysik
och naturvetenskapliga teorier som också kan ha gjort att Krister associerade till
forskning.
Eleverna kunde även skapa begreppslig auktoritet genom att använda
vetenskapliga begrepp. I samtalet ovan där Kent nämner ”relativitetsteorin” visade han
att han hade kunskaper inom fysik (eller kunskapsområdet energi) utöver av skolan
givna ramar (utifrån måldokument, och vad som togs upp på studiebesöket). Han
förklarade för de andra eleverna i gruppen att om man t ex ”…får upp en penna i
ljusets hastighet… så skulle den ge energi”.424
Det kunde också röra sig om ord som ”energiprincip”, ”verkningsgrad” eller
”sannolikhet” med vilka resonemang kunde stödjas och legitimeras. Ibland kunde
dessa termer och resonemang avfärdas av de andra eleverna som lite väl ambitiösa.
Dessa resonemang fick inte avvika för mycket från vad eleverna kunde hantera i sina
grupparbeten. Relativitetsteorin blev t ex för svår och efter en kortare diskussion
lämnade eleverna det spåret.
Auktoritet kunde också förknippas med enskilda personer (som t ex en elev i
klassen), med något känt namn (Newton eller Einstein) eller vara förknippat med en
auktoritativ roll (lärare).
En elev på Forsskolan utnyttjades av en annan grupp för att få stöd i ett
resonemang kring kärnkraft. Den tillfrågade eleven betraktades allmänt som ”duktig”
av de andra eleverna. Stödet gick dock inte hem hos alla i gruppen eftersom de
avfärdade grunderna för språkbruket (se kapitlet om de civilisationskritiska
diskurserna). Oftast fann dock dessa resonemang och argument stort gehör bland både
lärare och elever. En åsikt eller ett argument som i form av just åsikt var vag och
okontrollerbar kunde göras giltigt genom stöd från någon av dessa former av
auktoritet.
Både elever och lärare hänvisade också direkt till vad forskare har sagt i
anknytning till visst fenomen. Detta var även vanligt förekommande i
branschmaterialet men saknades helt i de mer traditionella läromedel jag gått igenom.
Detta var ett uttryck för att dessa redan hade den status som eftersträvades i t ex
broschyrerna.
Eleverna hade få kontakter med forskarna eller ”experterna” men hade tillgång
till vad experterna sade via olika typer av material som användes (t ex från Internet
eller branschmaterial). Dessutom fungerade lärarna som experternas budbärare,
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språkrör och översättare. Det var forskarna som ställde diagnosen och det var
forskarna som löste problemen men framför allt var det till forskarna som eleverna
”vände sig” för att bekräfta antaganden och resonemang. I de två följande utdragen
från broschyren ”Energikällor” tycks stödet från vetenskaplig expertis användas som
strategi för att göra resonemangen trovärdiga.
”Numera vet man förhållandevis väl hur fisken påverkas [av vattenkraft] och har
metoder för att upprätthålla fiskbeståndet. Exempelvis fisktrappor som gör det
möjligt för fisken att passera förbi olika hinder på sin uppströms vandring. […]
Ännu finns inga entydiga vetenskapliga svar på frågan om elektromagnetiska fält
är farliga. Många forskningsprojekt pågår. Parallellt med forskning om eventuella
faror kring elektriska och magnetiska fält pågår arbeten för att minska magnetfälten
kring högspänningsledningar.”425

Att man ”numera vet” var en tydlig markering om att detta har vetenskaparna
undersökt och funnit praktiska lösningar på. I det andra citerade stycket syns vilken
stor vikt och legitimitet som forskningen gavs då det inte tycktes finnas någon tvekan
om att det snart kommer finnas entydiga svar som ger tydliga direktiv om hur man
lämpligast bör handla (i likhet med fisktrapporna). Genom hänvisning till forskning
och vetenskap upprätthölls bilden av objektivitet och framställningar kunde framstå
som avskilda från det subjekt som låg bakom yttrandet.

7.4.3 Den kvantifierade världen
Den numeriska exaktheten hade hög status som säker och objektiv kunskap. I
debatterna på Björkskolan var denna typ av argument vanligt förekommande. ”På 15g
bearbetat uran blir det 200 kg slagg!”426 Eleverna ställde upp hur mycket el som en
viss källa producerar och jämförde detta med andra källor, de räknade ut hur många
vindkraftverk som skulle behövas för att ersätta kärnkraften, de jämförde mängden
koldioxid från olika energikällor, de tittade på medeltemperaturen på jorden, osv.
Tabeller och statistik var viktiga vid konstruerandet av kunskapsområdet energi.
I samtalet nedan skapade sig en naturvetargrupp en bild av biobränsle och hur
mycket energi som kan utvinnas efter att förlusterna räknats bort.
Kassim: Kolla! Det går inte åt så mycket energi när man framställer det här - när
man tar fram biobränsle. Det är bara 3 procent som … som är hjälpenergi om man
säger så. Som hjälper till och framställa det. Sen är det 97 procent blir själva
energin.
Johan: Men transporter och sånt … (jaa) men alltså, det blir säkert bra.
Kassim: HÄR. Den energin man får (Hm) från biobränslet, då är det ändå bara
alltså 3 procent som absorberas. (Jaha!) Då har man 97 procent som minst används
…
Sten: Ja, får jag se - 97 procent blir energi och 3 procent blir förlust i transporter.
(Jaa)
425
426

Energikällor, 1997, s. 8.
Naturvetargrupp, 001120.
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Så 97 procent blir…427

Kvantifieringen gav precisionens auktoritet och var svår att ifrågasätta. För att förstå
skillnaderna mellan ett kärnkraftverk och ett vindkraftverk pratade eleverna om TWh
och GWh, de pratade om mängden utsläpp från den eller den kraftkällan eller om
sannolikheter för att en olycka ska hända. Ofta användes kvantitativa mått som
argument. I sekvensen som följer ironiserar Tore över Centerns energipolitik.
Tore: Centern vill ha energiskog istället! Det funkar ju jävligt bra eftersom det går
åt 9 hektar för att elda i en timme.
Bert: Elda upp hela Sveriges skog!
Tore: ”Sveriges skog är guld!” Så eldar vi upp allt som ved!428

Nio hektar per timme är enormt mycket skog och blev ett starkt argument för att inte
elda skog. En siffra hade dessutom ett högt faktavärde då en siffra tillsynes inte var
något som någon känner eller tycker utan var något som var oberoende av sitt subjekt
eller sin kontext. I en grundskolegrupps arbete står det angående vindkraft att:
”Ur miljösynpunkt så är vindkraften väldigt bra. T.ex. ett 200kW vindkraftverk
producerar i ett bra vindläge ca: 500000 kWh per år utan föroreningar. Samma
mängd elenergi producerad i ett vanligt kolkraftverk skulle ge bl.a. följande
föroreningar: 4 ton svaveldioxid, 500 ton koldioxid, 25 ton slagg och aska.”429

Genom siffrorna skapades ”proportioner” med vilka energikällorna blev jämförbara.
Genom dessa proportioner eller värden blev energikällorna jämförbara. Följande
utdrag är från en samhällsvetargrupps arbete:
”[Kraftvärmeanläggning] som ligger i [Walköping] tar varje år emot ca 230 000
ton avfall från många kommuner i Mellansverige, det är avfall från över en halv
miljon människor. Det motsvarar ca 70 000 ton olja per år. Efter förbränningen
bildas aska, ungefär 50 000 ton varje år. Man sorterar bort magnetiskt skrot och
kan i och med det återvinna ungefär 4000 ton järn per år.”430

Även på studiebesöken var kvantifiering det främsta sättet för att skapa förståelse för
anläggningen. Samhällsvetareleverna fick höra hur många mil fjärrvärmerör det lokala
energibolaget hade. De fick höra hur mycket energi som omvandlas på ett år, hur
många stödanläggningar som finns i Walköping, hur mycket företaget omsätter, osv.
En snarlik presentation fick Forsskoleeleverna med många kvantifierade detaljer:
”1 ton olja = 1,6 ton kol eller gummi = 4,5 ton träflis = 4 ton avfall.
Blandat avfall: 20% trä, 50% brännbart, 10-15% metallskrot och 20%
deponi. Guiden berättar att det är skatt på deponi och lite om hur detta fungerar.
Han visar också hur mycket energi som försvinner i procent vid frakt av bränslet
och att det lönar sig att transportera sopor ganska långa sträckor.”431
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Guiden gav framför allt eleverna en ”teknisk” beskrivning av energisystemet. En av
lärarna kommenterade guidens presentation som ”oerhört detaljerat men bra” och
undrade lite över vad eleverna kan ha fått ut av detta.432 Lärarna hade väntat sig en mer
allmän beskrivning av energisystemet. Guiden berättade t ex vad som händer med
mjölkpaket som återvinns och talade om för eleverna att det med dagens teknik
knappast är energimässigt motiverat att återvinna mjölkpaketen. Guiden beskrev
processen i termer av hur mycket energi det går åt vid transport av förpackningarna till
den enda anläggningen i Sverige som klarar av att skilja plasten från pappen och att de
får tillbaka si och så många ton plast som inte går att bränna när det skiljts från pappen
för att det blir alldeles för koncentrerat. Men om man blandar en viss procent av
mjölkpaketsplasten med en viss procent annat bränsle, t ex papp, går materialet ändå
att utnyttja till viss del. Eleverna fick också ta broschyrer där det gick att få en del av
det guiden berättade i skrift.
Eleverna anammade detta sätt att behandla kunskapsområdet energi. Siffrorna
blev till och med viktiga i sig och inte för sin innebörd.
Ada: Jamen det är jättebra. Mitt är jättebra … du skall bara ha en massa årtal och
siffror hela tiden.
Iris: Fast där skulle …
Ada: Jamen, jag tycker ditt låter bättre än mitt.
Hjördis: Jaaaaaaaaaaa jag tycker …
Iris: Jamen då måste det va bra, eller hur?
Ada: Ja. jaa … det här har ju blivit tjockare.433

Det fanns en bild av hur ett arbete, elevernas egna texter, skulle se ut. I samtalet
framgår att mycket siffror i ett arbete var något väldigt positivt.
En av samhällsvetarlärarna menade att det var oerhört viktigt att skolan hanterade
t ex statistik eftersom det var så lätt att luras av statistiken, speciellt med tanke på den
frekventa användningen av Internet och av branschmaterial.434
Under en naturvetargrupps arbete förklarar en lärare för eleverna vad de behöver
tänka på inför debatten.
L Malin: Anteckningar och så där, får ni ha med er också! (Jaa) Så ni behöver inte
ha alla siffror i huvet eller nåt sån där. Ja visst, det får ni ha. Men inte sitta och läsa
innantill så där, (neej) men ni har det som stöd. Så säg att ni har stödord så här.
Och sen kanske det är nåt diagram ni vill ha och visa eller så där … så det är fritt
fram.435

Visserligen behövde inte eleverna kunna alla ”siffror i huvudet” men i och med att
läraren påpekade detta för eleverna talade hon också om att siffror ska finnas med i
deras argumentering och att siffror därmed var något viktigt i samband med att energi
behandlades.
Frågan som måste ställas här är varför den typ av kontextualisering (dvs med
hjälp av siffror och tabeller), som framför allt användes i branschbroschyrer mm,
432
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ansågs ha så stort informationsvärde när det gällde att beskriva ett energisystem. Oftast
gjordes inte någon problematisering av detta utan kunskapen betraktas som neutral
oberoende av vem som producerat den. Men det var egentligen bara
samhällsvetarlärarna som, vad jag kunde se, medvetet problematiserade statistikens
roll. Lärarna i de naturvetenskapliga ämnena såg möjligheter med mer tematiska
ämnesområden som energi och miljö eftersom de då fick möjlighet att sätta in siffrorna
i ett sammanhang.

7.5 Sammanfattning
Att identifiera ämnesområdet handlade mycket om att eleverna utnyttjade gruppen för
att undersöka vilka betydelser som var rimliga i de olika sammanhangen. Både
grundskoleeleverna och samhällsvetareleverna fick initialt ganska stort utrymme att
identifiera området energi själva utifrån de vinjetter lärarna givit till dem. Redan här
var det tydligt hur eleverna koordinerade sina idéer om vad ämnet energi handlade om.
Naturvetareleverna fick en betydligt mer innehållsstyrd uppgift av lärarna, nämligen
att förbereda sig för en debatt. Varje grupp fick två energikällor som de skulle
argumentera för i debatten. Här hade alltså lärarna redan identifierat vad en
energidebatt skulle handla om – den skulle handla om olika energikällor.
Koordineringen gällde dels hur de skulle dela upp arbetet, dels hur arbetet skulle
presenteras men var kanske framför allt ett uttryck för hur eleverna förstod uppgiften.
Identifierandet av fenomenet gjorde alltså dessutom att eleverna i viss grad var
tvungna att precisera fenomenet. ”Identifieringen” gav ledtrådar till vad eleverna
menade med fenomen som ”energi” och ”miljö” medan ”preciseringen” var inriktad
mot de aspekter inom det identifierade området som eleverna ville eller borde
specialisera sig inom.
Preciseringen var, till skillnad från ”identifieringen”, orienterad mot hur eleverna
faktiskt skulle gå till väga för att lösa uppgiften. Detta innebar att vissa val gjordes
vilka gjorde uppgiften arbetsbar. Det gällde framför allt att hitta arbetsbara och
rimliga kategorier med vilka arbetet kunde föras vidare genom att formulera frågor och
områden de skulle undersöka. Men ”arbetsbar” innebar också att uppgiften ordnades så
att eleverna kunde dela upp uppgiften mellan sig. För naturvetarna innebar det att
samla för- och nackdelar om olika energikällor eller att utföra de uppgifter de fick av
lärarna vart efter (läsa i läroboken, göra laborationer, göra räkneuppgifter, osv).
Samhällsvetarna hade egentligen bara lärarnas målformulering, studiebesöket och ett
fåtal lärarledda lektioner att utgå ifrån. Grundskoleeleverna fick en för sitt arbete
ganska styrande målformulering andra dagen av sitt arbete med energi. De hade dock
givits chansen att själva identifiera området dagen innan. Preciseringen blev viktig för
grundskoleeleverna eftersom de själva fick välja hur deras arbete skulle presenteras.
I själva arbetet med energi fanns andra mekanismer som fixerade betydelserna.
Bakgrunden till ett antal sådana fixeringsmekanismer var den kunskapssyn som gjorde
sig gällande i klasserna. På ett mycket märkbart och tydligt sätt gjorde både lärare och
elever en åtskillnad på fakta och värderingar. Fakta var skilt från värderingar, dvs från
subjektivitet. Fakta sågs som något objektivt och sant. Värderingar hade också en plats
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men bara i den mån som de utgick från fakta. I annat fall betraktades inte individuella
värderingar som relevanta. Värderingar kunde neutraliseras på olika sätt och därmed
öka sin status som kunskap även om de inte riktigt fick full status som fakta. Ett
påtagligt sådant sätt var att dela in materialet om de olika energikällorna i för- och
nackdelar vilket t ex var fallet i debatterna och i samhällsvetarnas debattartikel. Föroch nackdelar identifierades i förhållande till något, t ex idéer om vad som är bättre
eller sämre ur miljösynpunkt. Koldioxid ansågs inte bra för miljön och därför var det
en fördel om en energikälla hade lägre koldioxidutsläpp än en annan energikälla.
Det var viktigt att det som sades eller skrevs inte ”bara” verkade vara ogrundade
värderingar och därför gjordes på olika sätt kopplingar till bilden av vetenskaplig
praktik och vetenskapliga sätt att uttrycka sig. Denna bild innebar att kunskapen skulle
vara mätbar och exakt. På grund av detta fick kvantifierade beskrivningar av världen
hög status och skapade därmed begränsningar såväl som möjligheter för vad som var
giltigt att uttrycka ifråga om energi.
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Del II – Energins diskurser
Energi som kunskapsområde erbjöd många ingångar och perspektiv med vilka energi
kunde förstås. Vad som är intressant här är att se vilka dessa var och hur de kom till
uttryck. I denna del kommer jag att undersöka hur kunskapen kring energi var
organiserad och vilken problematik med energi som lyftes fram. Skälen till att just
vissa kunskaper lyftes fram var inte alltid kunskapsmässiga, om man med
”kunskapsmässiga skäl” menar att kunskapen uppfyller krav om saklighet och
allsidighet.436 I denna del är alltså avsikten att undersöka vilka diskurser som kom till
uttryck i skolan.
Denna del börjar med ett kapitel som jag kallar ”den vetenskapliga diskursen”
som hade en given plats i skolan genom sin koppling till vetenskapliga begrepp och
metoder. I det andra kapitlet behandlas en diskurs som fokuserade på energikällorna
och som definierade sina problem utifrån dessa. Jag kallar därför denna diskurs för
”tillförseldiskursen”. Efter detta kapitel kommer ett kapitel som behandlar
användandets problematik. Detta kapitel börjar med att behandla användningen och
vad detta innebär i förhållande till tillförseldiskursen. Kapitlets andra del behandlar
användarna som individer, med ansvar och valmöjligheter. Det sista kapitlet i denna
del behandlar diskurser som hela tiden trängdes undan av de andra diskurserna och jag
kommer i detta kapitel försöka svara på frågan varför dessa diskurser inte fick något
riktigt fäste i skolan som praktik.
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Vilket skolan uppmanas eftersträva i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94, s.6).

143

8 Den vetenskapliga diskursen
I detta kapitel behandlas framställningar av energi som utgick från en i huvudsak
vetenskapligt orienterad begreppsvärld. Kännetecknande för denna var inte bara den
vetenskapliga begreppsapparaten utan även de sätt med vilka denna diskurs kom till
uttryck. I t ex elevernas grupparbeten hade eleverna större möjlighet att definiera
innehållet i sitt arbete genom att de i större utsträckning själva fick formulera frågor
och leta material. I dessa sammanhang kom den vetenskapliga diskursen sällan till
uttryck. Den vetenskapliga diskursen utgjordes istället av sådant som lärarna ansåg att
eleverna måste ha kunskap om innan de går vidare. Denna diskurs innehöll begrepp,
teorier och metoder där lärarna på ett eller annat sätt agerade för att hjälpa eleverna att
”hitta” kunskaperna och att förstå dem i högre utsträckning. För samhällsvetarna var t
ex vissa föreläsningar inlagda, Forsskoleeleverna skulle göra en laboration i varje
grupp och naturvetarna hade en hel del räkneuppgifter i fysik och kemi.
Rubriken på detta kapitel är ”den vetenskapliga diskursen”, men jag kommer att
behandla ett par olika uttryck av denna. Här behandlas dessa uttryck som grenar på
den vetenskapliga diskursen. Det gemensamma för dessa uttryck, eller grenar, var det
jag anser kan gå under namnet ”vetenskapliga”, att de var kopplade till en teoretiskt,
begreppsligt och metodologiskt vetenskapligt grundad förståelsevärld – de var alltså
oftast mer abstrakta i den meningen att de tog upp begrepp, formler, teorier och
principer rörande det fenomen som studerades. Framför allt framställdes naturen som
ett mätbart och lagbundet objekt.437 Den vetenskapliga diskursen var också starkt
knuten till en disciplinär uppdelning i olika ämnen där de olika disciplinerna hade sina
speciella förklaringsmodeller och områden. Den vetenskapliga diskursen behandlade
naturen som ett lagbundet objekt som stod i människans tjänst.
För naturvetarnas del var den vetenskapliga diskursen betydligt mer omfattande
än för samhällsvetarna. Forsskoleeleverna, i sin tur, berörde denna diskurs i ännu lägre
grad. På Forsskolans måldokument fanns, som vi sett, inga nyckelbegrepp kring vilka
kunskapen var tänkt att formuleras. Istället fick eleverna ett antal frågor som var
inriktade mot de områden som ansågs relevanta. Forsskoleeleverna hade heller inga
lärarledda undervisningstillfällen där lärarna lyfte fram en mer vetenskapligt
formulerad begreppsvärld.
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8.1 Biologigrenen
Det jag här kommer kalla biologigrenen av den vetenskapliga diskursen fick lite olika
utrymme i de klasser som här studerats. Jag räknar här in (vilket framgår senare) även
sådana aspekter från kemi som hade eller antogs ha biologisk relevans. Eftersom
Forsskoleeleverna inte hade vare sig nyckelbegrepp eller speciella
föreläsningstillfällen kom inte den biologiska diskursen in annat än om det återfanns i
de texter som eleverna använde sig av och i deras egna arbeten. Det fanns alltså ett
tydligt samband mellan de redskap som användes och vad som kom att behandlas.
Samhällsvetarna hade en stor mängd nyckelbegrepp. Av dessa räknar jag sex stycken
till den biologiska grenen: ”...[F]otosyntes, cellandning, kolets kretslopp,
växthuseffekt, försurningseffekter [och] miljömässiga effekter”.438 Detta var begrepp
som togs upp och behandlades av naturkunskapslärarna. Den biologiska grenen utgick
främst från vetenskapliga och begreppsliga abstraktioner utifrån vilka bilder eller sätt
att förstå världen på målades upp. Denna bild återfanns främst i läroböckerna och i
lärarnas föreläsningar men ibland även i elevernas egna diskussioner. Nedan kommer
ett utdrag från de fältanteckningar som gjordes i samband med att en av
naturvetenskapslärarna hade lektion för samhällsvetarna. I detta utdrag syns det att det
som behandlas inom denna diskurs byggs upp kring specifika begrepp.
”’Energi är mer än bara produktion! Vad är liv?’, frågar läraren klassen.
E: ’Det som växer!’
E: ’Sånt som andas!’
Läraren: ’Allt levande behöver energi! Hur får växterna sin energi?’
E: ’Genom fotosyntes!’
Läraren: ’Vad är ’fotosyntes’? Vad behöver en växt för att leva?’
E: ’Solljus!’
E: ’Vatten!’
E: ’Koldioxid!’ Eleverna räcker upp handen för att svara på lärarens frågor. Om
ingen räcker upp handen väljer läraren ut någon.
Läraren: ’Vad gör växten av detta?’
E: ’Syre!’
E: ’Druvsocker!’
Läraren: ’Var kommer de olika sakerna ifrån, som t ex koldioxid?’
E: ’Människor!’
E: ’Bilar!’
...
Läraren: ’Människan då?’
E: ’Cellandning!’ Läraren skriver sakerna på tavlan och fortsätter ställa frågor.
TAVLAN: ’SYRE + DRUVSOCKER Æ KOLDIOXID + VATTEN + ENERGI’
Läraren: ’Vi måste ha energi för att göra saker! Vad är energi? Kan man ta på
energi? ... Det finns olika energiformer. Vet ni fler former av energi?’
TAVLAN: ’RÖRELSE, LÄGESENERGI, KEMISK, VÄRME, EL, LJUS’
Läraren: ’Om vi pratar om energiförsörjning... Tar vi bort solljuset – vad skulle
hända då? Allt rasar!’
...
Läraren: ’Vad är en näringskedja?’
TAVLAN: ’ÆÆVÄXTPLANKTON Æ DJURPLANKTON ÆFISKAR Æ
FÅGLAR Æ NEDBRYTARE ÆÆ’
438
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Läraren: ‘Vad händer med energin?’
TAVLAN:
‘SOL
Æ(ENERGI)Æ
VÄXTPLANKTON
Æ(ENERGI)Æ
DJURPLANKTON Æ(ENERGIÆ OSV’
Läraren: ‘Det ‘försvinner’ energi, men kan man säga så?’
E: ‘Omvandlas!’
Läraren: ‘Hela tiden energiförluster. Därför måste energi tillföras! Vad är
energiprincipen? [ingen elev svara trots att läraren ger dem chansen] Vi kan inte
skapa eller förstöra energi – bara omvandlas!’”439

Jag har markerat de begrepp som fanns med bland elevernas nyckelbegrepp i
målbeskrivningen. Men i utdraget syns att dessa var knutna till ett biologiskt teoretiskt
tankesätt. Begreppet ”cellandning” knyts till begrepp som ”energi”, ”syre” eller
”druvsocker”. Läraren ritar också upp formelliknande förklaringar av energins flöde
vilket var ytterligare ett sätt att abstrahera och systematisera den värld som skulle
göras begriplig för eleverna. Lärarna pratade också om t ex ”nedbrytare”, om
”producenter”, om ”förluster” och om ”näringskedjor”. Inget av dessa begrepp
använde sig eleverna av under samtalen i t ex grupparbetena.
Organiseringen av kunskaperna kring vetenskapliga begrepp gällde även, och
kanske i än högre grad, för naturvetarna. På första lektionen gjorde lärarna en
uppdelning mellan biologi och fysik då de berättade för eleverna att ”’Det finns en
miljöbit och en energibit uppdelad på fysik – energi och biologi – miljö.’”440 Detta
visar dels att det fanns en ganska snäv förståelse av vad fenomenen energi och miljö
skulle handla om och dels att den vetenskapliga förståelsen fick vara definierande för
de olika fenomenen. På första lektionen för naturvetarnas energitema tog läraren fram
en glasflaska som hon kallade ”Hugo” och eleverna fick också en stencil med tre
likadana enkla tecknade bilder på och som rubrik stod ”Kretslopp”. Bilderna
föreställde en liten glasflaska med kork, i burken fanns en växt och denna var
planterad i jord – alltså ett ”slutet” system. Eleverna fick i uppgift att skriva vad som
händer på sidan av varje bild.
”L Lilly visar en stor glasflaska, ’Hugo’, som är tillsluten.
L Lilly: ’Hur fungerar detta?’
Eleverna sitter och tänker på hur processen fungerar.
L Lilly: ’Kan ni komma på olika processer? Det finns utrymme på pappret att fylla
i vad som händer i burken!’
Eleverna får svara på vad som händer i burken och läraren skriver upp på den bild
hon ritat upp på tavlan vad eleverna säger.
PÅ TAVLAN:
¾ Vatten
¾ Koldioxid: cellandning
¾ Näringsämnen
Läraren fyller i de olika begreppen i figuren. TAVLA: ’koldioxid’, ’vatten’,
’vattenånga’, ’syre’ och ’bakterier’ och ritar pilar mellan dem.”441
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”Kretslopp” är ett abstrakt begrepp som avser att beskriva världen på ett visst sätt. I
detta fall visade läraren hur energi förs runt i kretsloppet. Det enda som tillfördes i
lärarens exempel var ljus och värme. I övrigt var burken förseglad och systemet skötte
sig själv. Utifrån Hugo drog läraren paralleller till jorden som kretslopp. Med
kretsloppsbilden försökte sedan läraren visa vad som händer om någon del i
kretsloppet förändras. Läraren frågade t ex hur kol, olja och gas blir till. När de
resonerat kring detta en stund lade läraren på en overhead som skulle visa hur
energiomvandling påverkar kretsloppet. Kretsloppet illustrerades med pilar och själva
kretsloppet innebar att det alltid går en pil tillbaka dit där kretsloppet började (eller
rättare sagt: började beskrivas). På lärarens overhead fanns två bränslen beskrivna:
”Olja Æ Förbränning Æ Koldioxid
Biobränsle Æ Förbränning Æ Koldioxid Æ Fotosyntes Æ Biobränsle”442

Poängen med detta exempel var att koldioxiden från olja inte kan bindas inom ramarna
för dagens kretslopp och att förbränningen av olja rubbar balansen eftersom
koldioxiden från flera miljoner år gamla växtdelar frigörs i atmosfären. Enligt
exemplet gällde detta inte för biobränsle – koldioxiden från förbränning av biobränsle
förblev inom ramarna för kretsloppet och återfördes via fotosyntesen till växterna igen;
inte till att öka mängden växthusgaser i atmosfären.
När det handlade om den vetenskapliga diskursen var de främsta
kunskapskällorna läroböckerna och laborationer (lärarledda eller de som eleverna
själva fick utföra). Följande utdrag är fältanteckningar från en av lektionerna.
Lektionen var uppdelad så att två grupper i taget följde med läraren för att göra en
laboration och den andra halvan fick stanna i klassrummet för att läsa på om
övergödning i sina läroböcker. Jag satt först kvar i klassrummet med ena halvan av
klassen och när de första två grupperna kom tillbaka följde jag två nya grupper bort till
laborationssalen.
”Ska prata om övergödning. Övergödning inte så mycket med energi att göra, sa
läraren och tittade ursäktande på mig. Läraren tar med sig två grupper i taget för att
labba efter att ha instruerat dem om att läsa på om övergödning.
Läraren vill ha in labbrapporter från bakterielabbarna.
...
Eleverna sitter och småpratar och letar efter saker som står om kväve.
E: ’Vad står det om övergödning?’
E: ’Sid tjugo!’ svarar någon.
E: ’Det finns alltså i marken och vattnet. Nu är det inte syrerikt heller!’
Prat om annat.
...
E: ’Vad är det vetenskapliga begreppet för övergödning? Eutrofiering!’
E: ’Vad leder övergödning till?’
E: ’Det leder till att fiskar blir missbildade!’
E: ’Ja, men det är ju gifter!’
E: ’Dom blir större!’
E: ’Ja, dom blir större!’
E: ’Blir det bara mindre syre i vatten?’
442
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E: ’Nä, överallt!’
Många som frågar: ’Var står det?’
Annan grupp:
Eleverna läser i böckerna och småpratar då och då.
E: ’Trafiken släpper ut mycket kväveoxider.’
E: ’Näring försvinner när man skördar och därför måste man tillföra näring med
konstgödning.’
E: ’Övergödning har väl inget med försurning att göra!’
E: ’Bilar släpper ut koldioxid som leder till försurning!’
E: ’Bilarna släpper ut kväveoxider också!’
E: ’Lång tid för vattnet att bytas ut och det hinner inte ta hand om det som
kommer!’
Väldigt bokbunden diskussion...
Följer med två grupper till labbet.
L Lilly: ’Har ni hört talas om klyvöppning? Vet ni vad det är för något?’ Läraren
förklarar att klyvöppningar är porer genom vilka en växt tar upp koldioxid och
släpper ut vatten.
Alla elever sätter sig vid ett mikroskop. Eleverna får ett barr var att lägga i
mikroskopet. På tavlan har läraren gjort en illustration av vad eleverna kommer att
se. Eleverna skruvar och mixtrar med mikroskopen för att hitta en bra bild och
läraren går runt och hjälper några. Salen ser verkligen ut som min sinnebild av ett
labb: Kritvitt, en hel del instrument, provrör, väldigt rent och sterilt...
När alla hunnit titta tar läraren fram ett annat barr och säger: ’Så här ser
tyvärr många barr ut idag!’ På detta barr växer en massa grönalger som täpper till
porerna och kväver trädet.
L Lilly: ’Var kommer kvävet ifrån?’
E: ’Till exempel bilar!’
L Lilly: ’Det beror alltså inte bara på bönderna utan även på bilarna!’
Eleverna får stoppa ner barr i destillerat vatten och de ska mäta pH innan och
efter de stoppat i barren. 5,7 innan och 4,5 efter att barren legat ett litet tag i
vattnet.”443

Jag följde dessa elever tillbaka till klassrummet där de fortsatte att diskutera
övergödning och leta information i ”Biologi 1”.444 Detta utdrag visa på flera saker. Det
visar hur eleverna arbetade i samband med den biologiska diskursen. De var oerhört
bundna till sina läroböcker. Eleverna hämtade inte inspiration och information från
sina egna erfarenheter och diskussionerna handlade inte om vad eleverna tyckte om det
ena eller andra fenomenet utan mer om tolkningar och definitioner av olika begrepp.
De försökte visserligen koppla, eller kanske pröva, sin egen förståelse med fenomenet,
t ex att övergödning skulle leda till att fiskar blir större. Det viktiga är dock att de
resonerade utifrån ett kretsloppstänkande där en ändrad länk i kedjan antogs få
konsekvenser i kedjans andra länkar.
En annan sak som utdraget visar på är elevernas medvetenhet om ämnets
vetenskapliga samhörighet. En elev frågade efter det ”vetenskapliga begreppet för
övergödning”. På vilket sätt skulle kunskapen om att övergödning också kallas
”eutrofiering” öka förståelsen för fenomenet? ”Biologi 1” (1994) nämner olika termer
av detta slag med kursiv vilket förmodligen avser att visa på begreppets centrala
karaktär och som därmed förstärker de vetenskapliga begreppens vikt.
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Ett annat uttryck för den vetenskapliga samhörigheten var laborationens roll och
labbets närvaro. På laborationen fick eleverna studera barr i mikroskop. Eleverna fick
använda mikroskopen för att iaktta skillnader, eller variationer, i sin omgivning. På
samma gång som laborationen gjorde det fenomen som läraren ville visa på väldigt
konkret genom att eleverna faktiskt kunde se hur något täckte klyvöppningarna,
vetenskapliggjordes världen genom att den måste betraktas via ett instrument, genom
att världen på så sätt inte såg ut som den brukar se ut och genom att det eleverna såg
beskrevs med biologiska teorier och begrepp.
Som diskuterats tidigare visar Latour hur olika (vetenskapliga) instrument bygger
på konstruerad och förhandlad kunskap för hur det som ”syns” med hjälp av
instrumentet och dess ”inskriptioner” ska förstås.445 Att se hur klyvöppningarna på
barren satts igen till följd av försurning förutsätter en mängd föreställningar om
världens beskaffenhet för att slutsatserna om försurning och dess mekanismer ska
kunna dras. På detta sätt gjorde instrumenten (mikroskop och lackmuspapper) att
eleverna kunde ”se mer”. Samtidigt kunde de ”se mindre” genom att fenomenet
försurning reducerades till ett litet antal, högst manipulerbara, variabler (t ex antal
barr, mängden vatten, skärpan på mikroskopet, lärarens förklaring av vad eleverna
skulle titta efter, osv.).
När en av Forsskolegrupperna behandlade ”miljöförstöring”, dvs försurning,
växthuseffekt, övergödning, oljeutsläpp och ozonproblematiken, kom de också in på
den mer vetenskapligt begreppsorienterade diskursen. Bortsett från oljeutsläpp så
överensstämmer det gruppen tog upp i sitt arbete med det som naturvetarna
behandlade. I sin redovisning använde sig gruppen av liknande terminologi. Samtidigt
fanns starka bilder av ett pågående hot som handlade om bilar som spyr ut avgaser,
träd och fiskar som dör, isar som smälter och sopberg som växer som också var starkt
förknippade med miljöförstöringens problematik.446 Dessa byggde på en annan typ av
metaforik som inte nödvändigtvis var kopplad till en vetenskaplig diskurs utan kanske
snarare till hur dessa hotbilder framställs i media.447 Vissa av dessa ”bilder” var dock
kopplade till en mer vetenskapligt orienterad förståelse. ”Växthuseffekt”, ”försurning”,
”ozonproblematik” och ”övergödning” var definierade inom en vetenskaplig diskurs
men representerades samtidigt genom t ex människor som får cancer eller träd som
dör. Det har krävts olika vetenskapliga verktyg för att identifiera och ”se” dessa
problem och de är nära knutna till vetenskapliga teorier och förklaringsmodeller för
hur världen fungerar. Så här beskriver en Forsskolegrupp vad ozon är:
”Ozonlagret kom inte till när jorden bildades, utan alla UV-strålarna träffade till en
början jorden. Men sen så började plankton med klorofyll göra fotosyntes;
koldioxid + vatten --- energi Æ syre + kolhydrater. Egentligen är ozon alltså en
form av syre. Det är tre-atomigt (kemisk beteckning O3). Så det fungerar inte som
det två-atomiga syret (O2) som vi behöver för att andas, utan istället irriterar
ozonet ögon och slemhinnor. Men efter att ozonlagret bildats så började växter leva
uppe på land. Nu träffade heller inte all UV-strålning jorden. Så länge människan
funnits på jorden har alltid ozonlagret varit där.”448
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I utdraget använder eleverna vetenskapliga teorier och begrepp för att beskriva ozonets
tillkomst och funktion. Den fortsatta beskrivningen av ozon handlade om hur ozon
mäts och vilka enheter som används. Sedan beskrev de vad som var skadligt för ozonet
i stratosfären. Den ganska utförliga beskrivningen av ozonproblematiken följs av
illustrationer som visar hur kloratomer bryter ner ozonmolekyler.
Den biologiska diskursen kretsade kring ett antal begrepp utifrån vilka vissa
förklaringsmodeller byggdes upp, t ex för att förstå övergödning, ozon eller försurning.
Den biologiska diskursen stöddes både av lärarna och av de (traditionella) läroböcker
eleverna använde sig av. Begreppen – t ex fotosyntes, övergödning, kretslopp – var de
centra utifrån vilka förståelsen skulle formas. Även laborationen var ett viktigt
pedagogiskt redskap för att visa på de fenomen som den biologiska diskursen gjorde
anspråk på att förklara. Genom laborationen stöddes bilden av naturen som något
mätbart och kontrollerbart.
Forsskoleeleverna kom inte in så mycket på den biologiska grenen som de övriga
klasserna. Det som ändå låg närmast var den fältstudie som varje grupp skulle utföra.
De olika grupperna var väldigt fria att, tillsammans med sin mentor, bestämma vad
den skulle gå ut på. För några av grupperna kom då fältstudien att handla om att med
olika typer av instrument mäta mängden av något ämne i något sammanhang.449 Det
gällde att få fram något värde på det fenomen som skulle undersökas, men detta var
inte alltid så lätt:
”I våra mål som vi fick innan det här projekt började stod det bland annat att varje
grupp skulle göra en fältstudie. Våran grupp visste till en början inte vad vi skulle
göra tills en kom på att vi kunde ta och jämföra luften i [Forslunda] (Förorten där
de flesta av oss bor), nere i [centrum] och Köland (Köpcentrum). Utrustningen vi
skulle använda var som en slags "sugare". Man hade med sig några rör som man
fäste i den här "sugaren" och som det sedan visades ett utslag på. Vi hade tänkt att
börja med att ta bussen ner till stan och göra undersökningen där. Men självklart
började det med att vi inte kunde få fram några rör som fungerade. De här rören
måste man nämligen använda innan en viss tid dvs de har bäst före datum
märkning. Men tillslut fick vi fram några som verkade fungera och då tog vi bussen
ner till stan. Och när vi sedan kom dit blåste det tydligen för mycket eftersom vi
inte kunde få fram resultaten men till slut gick det. Men en i våran grupp (icke
namngiven) trodde att det var något fel på rören. Så för att testa dem så beslöt vi
oss för att ta ett test på avgaserna från en bil. Vi fick inte någon frivillig och medan
vi stod och diskuterade om vem som skulle göra det så kom det en bil på gåbanan.
En i våran grupp tyckte ju att det var ett strålande tillfälle att ta ett prov så han
kutar iväg efter bilen. Och så hör det ju till saken att den här "saken" vi använde till
lufttestet var av en äldre modell så man var tvungen att trycka in en sak på den och
det var inget man gjorde snabbt. Men när den frivillige kommer fram till bilen så
börjar den att gasa och då finns det ju ingen annan sak än att kuta efter med
"sugaren". Så vi ser på hur bilen accelererar och våran gruppmedlem jagar på och
accelerera också. Men han klarar tyvärr inte att ta ett luftprov så allt går åt pipan.
Men efter den här incidenten så åker vi vidare med siktet inställt på Köland. Där
fungerar allt och sen var det bara [Forslunda] kvar. [Forslunda] går också bra och
så var det med...
Va… vill ni veta resultaten också?
449
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Okej, då är det så här att vi fick fram resultaten men vi har dem inte nu. För det var
nämligen så att undertecknade råkade gå och tappa den lappen vi hade alla
testresultat på. Så vi kunde tyvärr inte jämföra hur det gick. Men vi "mailade" till
en [i kommunen] som skulle kunna veta svaret. Men när vi skriver detta så har vi
inte fått något svar än.”450

Det var alltså inte helt lätt att få de resultat de var ute efter. Eleverna konfronterades
med en hel del problematik i samband med att mätningarna skulle utföras.
Mätningarna krävde speciella förhållanden, så som ingen blåst, ”färska” instrument
och mod att fråga om det var okej att utföra ett test. Instrumentet ”sugaren” skulle ge
dem värden som de skulle kunna jämföra för att få en uppfattning av hur bra eller dålig
luften var på respektive ställe.
En annan grupp hade åtminstone lite bättre tur med sina mätningar. De skulle
mäta avgaserna på en Saab 900. I sin redovisning skriver de:
”När vi gjorde fältstudie så testade vi avgaser. Vi testade på en Saab 900. Först
testade vi NO2, men provröret var för gammalt så det fungerade inte. Så vi testade
CO (kol). Det gav däremot utslag. Det blev svart i hela röret. Så det var mycket kol
i avgaserna på Saab 900:an.
Efter det testade vi O3 (ozon). Först syntes det nästan ingenting men efter en
stund såg vi att det blev lite ljusblått. Det betyder att det gav utslag, men det gick
inte att mäta på sifferskalan, men det gav ju utslag så det är lite ozon i avgaserna på
Saaben.”451

Detta var allt som stod som redovisning men under textstycket var det en bild på den
utvalda Saaben och där registreringsplåten skulle suttit hade eleverna redigerat in
”Miljöbov”. Denna slutsats drog eleverna utifrån att ett av deras rör blev svarta vid
mätningen och att de fick ett ozonutslag som dock inte var mätbart. Inte i något av de
presenterade utdragen fanns några exakta värden presenterade. Detta berodde dels på
att eleverna misslyckades med sina mätningar men kan också bero på att eleverna hade
problem att förstå och relatera de resultat de fick fram. Att ett rör blev svart var en
starkare indikator på att Saaben var en miljöbov än ett eventuellt värde.452 Trots att
instrumenten inte fungerade som de skulle tolkade eleverna de utslag (t ex sotigt rör)
inom ramarna för den biologiska diskursen. Aspekterna eleverna sökte efter var
fragmenterade delar av denna men ur dessa kunde de ändå knyta an till vetenskapliga
termer och begrepp. Det var svårt för dem att relatera dessa värden till sin egen
konkreta vardag och därför utelämnades värdena helt i båda här återgivna fältarbeten.
Istället tog, åtminstone den senare gruppen, fasta på det mer konkreta, till exempel att
röret blev svart. Som vi sett gick ändå även Forsskoleeleverna in mer detaljerat på
ozon och andra termer och behandlade dem på ett sätt som väl passar in i den
vetenskapliga diskursen. Att binda denna abstrakta vetenskapliga förståelsevärld till
den konkreta, eller snarare vardagliga, värld eleverna mötte i sina fältstudier med hjälp
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av olika, ganska undermåliga, instrument tycktes mer skapa förvirring än insikter kring
bilavgaser eller luftkvalité.
Inom den biologiska grenen av den vetenskapliga diskursen blev
nyckelbegreppens definitioner viktiga. Det blev uppenbart via både lärarnas och
läromedlens försorg att det var viktigt att dessa definitioner var så exakta som möjligt.
Lärarna frågade t ex vad det eller det begreppet innebär för att sedan förklara vad som
menas med begreppet. Läroböckerna utgick ifrån begreppen och förklarade dem i
texten och i slutet på varje avsnitt kom frågor kring begreppen liksom listor över de
viktigaste begreppen. Fenomenen som begreppen avsåg att beskriva var också
beroende av olika typer av mätningar för att kunna påvisas. Eleverna fick lära sig att
om ett pH-värde sjunker från 5,7 till 4,5 så är det en ganska stor förändring som säger
något om vad som händer när olika ämnen och oxider sprids okontrollerat i naturen
och blandar sig i olika kretslopp. ”4,5” betyder något och är svårt att ifrågasätta och
det visar på det som de vetenskapliga begreppen avser att beskriva. Dessutom är det en
ganska exakt beskrivning av en förändring. Den biologiska diskursen användes även
för att förklara ett större sammanhang än det som rimligen rymdes inom dess egna
begreppsliga ramar. Som vi såg i utdragen tidigare drogs slutsatser om var de skadliga
ämnena kom ifrån och underförstått kunde en kritik mot bilism eller ett
överanvändande av gödningsmedel i jordbruket skönjas.
På en av naturvetarnas biologilektioner behandlades ”Klimat och moral” och
syftet med denna stencil var att eleverna skulle ta ställning till olika modeller för
fördelning av koldioxid på jorden.453 Denna frågeställning kan tyckas bryta ganska
rejält med den biologiska grenen men kunde ändå legitimeras genom att den
biologiska grenen faktiskt hade ganska vida förklaringsanspråk. Stencilen började
också med att
”Vid IPCC (en internationell organisation av klimatforskare) har man beräknat, för
att förhindra att koldioxidhalten i atmosfären ska fortsätta att öka måste utsläppen
av koldioxid, globalt sett, minskas till hälften av nuvarande utsläpp.”454

Detta var alltså något som forskare ägnar sig åt och det måste göras vissa val utifrån
vad forskarna beräknat. Nederst på stencilen fanns en fråga som löd: ”Vilken av dessa
modeller tycker Du är mest rättvis?”455
”A. Proportionella modellen
Alla länder minskar sina utsläpp till hälften. En amerikan skulle minska från 20
000 kg/år till 10 000 kg/år, en svensk från 6 000 kg/år till 3 000 kg/år och en indier
från 900 kg/år till 450 kg/år.
U-länderna motsätter sig denna modell eftersom den anses skapa stora
klyftor i utsläppsrättigheter mellan rika och fattiga
B. ’Per capita-modellen’
Alla människor får rätt att släppa ut lika mycket. Enligt beräkningar skulle alla
människor då få släppa ut 1 200 kg/år. I-länderna skulle då minska sina utsläpp

453
454
455

Stencilen ”Klimat och moral”, naturvetareleverna.
Stencilen ”Klimat och moral”, naturvetareleverna, understrykning i original.
Stencilen ”Klimat och moral”, naturvetareleverna.

153

mycket kraftigt (för Sverige med ca 80%) medan en del u-länder skulle få öka sina
utsläpp.
C. ’Ackumulerad per capita-modell’
Enligt denna modell beräknar man hur mycket koldioxid som totalt skulle kunna
släppas ut från ex vis år 1950, sedan fördelas denna mängd enligt capita-modellen.
Det visar sig då att människorna i många i-länder redan överskridit sin kvot, vilket
innebär att dessa länder inte skulle få släppa ut någon koldioxid alls i
fortsättningen, medan de flesta u-länder skulle få öka sina utsläpp betydligt.
D. ”Marknadsmodellen”
Den innebär att någon global organisation, ex vis FN, får rätten att fördela över det
tillgängliga utsläppsutrymmet.. FN skulle sedan sälja utsläppsandelar till de länder
som betalar mest. Det kapital som FN erhåller på detta sätt skulle läggas i en
utvecklingsfond för tredje världens länder.”

Eleverna fick diskutera utifrån de olika modellerna för att komma fram till vilken av
dem de ansåg var rättvisast. Den biologiska grenen gav alltså visst utrymme för en mer
etisk diskussion kring mänskligt handlande. Modellerna var dock förankrade i en
vetenskaplig sfär liksom målet att minska koldioxid-utsläppen till hälften men valet
mellan modellerna tillhörde en annan sfär. Eleverna hade en omröstning kring vilket
alternativ som de ansåg var rättvisast men jag skrev inte ner resultatet av deras
omröstning i mina fältanteckningar. Det gavs ändå förhållandevis lite tid till denna typ
av etiska diskussioner. Trots att biologigrenen utöver den vetenskapligt rationella fåran
även gjorde en del moraliska anspråk förblev naturen ett objekt för människan att
förvalta.456
I nästa avsnitt ska ett snarlikt uttryck av den vetenskapliga diskursen men som
ändå var uppbyggd kring en annan begreppslig värld än den biologiska grenen även
om synsättet och principen för hur kunskapen formerades var den samma.

8.2 Fysikgrenen
Liksom den biologiska grenen var fysikgrenen uppbyggd kring vetenskapliga begrepp.
I viss mån handlade denna gren även om kemi, men kemin hade inte en lika
framträdande roll.
Samtliga klasser kom på ett eller annat sätt in på fysikgrenen. Denna var väldigt
knuten till laborationerna men för naturvetareleverna ingick också en hel del
räkneuppgifter både i helklass under ledning av läraren och individuellt.
Räkneuppgifter under ledning av läraren gick till så att läraren skrev upp uppgifter på
tavlan, hon lät sedan eleverna tänka lite och räkna på sina miniräknare.
”PÅ TAVLAN:
’3) Beräkna rörelseenergin för en bil som väger 1,2 ton och kör i 50km i timmen.’
Eleverna får en liten stund att räkna ut uppgiften.
PÅ TAVLAN:
456
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’Wkinetisk = m * v2’
2
Medan eleverna räknar skriver läraren upp en b-uppgift:
PÅ TAVLAN:
’3b) En kloss med massan 350g släpps från 1,5 m höjd. Vilken hastighet har bollen
när den når golvet?’
Läraren säger att hon genom b-uppgiften vill få in energiprincipen. Eleverna
sitter och räknar.
L Anna: ’Lägesenergi vad är det? Lägesenergi ska omvandlas till rörelseenergi. Vi
räknar med ett idealiskt tillstånd. Hur bestämmer man rörelseenergi?’
E: ’Jag vet inte!’
PÅ TAVLAN:
’Wp1 = Wk2
mgh = m*v2’
2
Läraren stryker över förkortningen för massa på båda sidorna.
L Anna: ’Ni som är naturvetare ska kunna det här utan och innan – gör formlerna
lite enklare’”457

Överlag verkade eleverna tycka att det var ganska roligt och till och med lätt att sätta
in olika värden i formlerna.458 Det blev däremot svårare när de tvingades att tänka ut
vilken formel de skulle använda sig av själva.459 En viktig aspekt av uppgifterna var att
eleverna skulle lära sig att räkna med vissa formler som betydde vissa speciella saker i
vissa sammanhang, t ex förhållandet mellan rörelseenergi och lägesenergi. De skulle
alltså kunna räkna med olika former av energi och översätta relativt vardagliga
företeelser till fysikaliska termer och siffror. En annan uppgift var att eleverna skulle
räkna ut en bolls mekaniska energi: ”En boll kastas med 12m/s från ett 140 meter högt
torn. Bollen väger 250 gram. Hur stor mekanisk energi har bollen?”460 Det var viktigt
att förstå var i en formel ett värde skulle sättas in. Vilka värden som var relevanta för
uträkningen var redan definierat i själva uppgiften. Som vi såg i utdraget ovan
påpekade läraren att det rörde sig om ett ”idealiskt tillstånd”. Detta krävdes för att
underlätta uträkningarna. Annars skulle de behöva ta hänsyn till friktion, vind och
andra omständigheter. Överhuvudtaget var övningarna abstrakta trots de relativt
konkreta exemplen som uppgifterna utgick ifrån. Liksom den biologiska grenen
innebar fysikens gren att vissa begrepp och principer var styrande för innehållet. Här
handlade det om energiprincipen, energiomvandling, olika energiformer (t ex kemisk
energi, rörelseenergi och muskelenergi) och, inte minst, om formler.
Naturvetar- och samhällsvetareleverna gjorde snarlika laborationer – många var
identiska. Dessa laborationer hade dock en mer påtaglig roll för samhällsvetareleverna.
För samhällsvetarna stod laborationerna hela tiden uppställda i deras basklassrum.
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Lärarna var mer delaktiga i laborerandet och de drev på eleverna mer i vad de skulle
göra, men framför allt skulle eleverna inte glömma att göra samtliga.
Samhällsvetareleverna ställde också fler frågor kring vad laborationerna handlade om
och hur de skulle gå till väga.
För naturvetarnas del talades det inte så mycket om dessa laborationer utan
lärarna tycktes förvänta sig att eleverna skötte dem själva. Det enda som sades var att
”Ni ska skriva en kort kort redogörelse för laborationerna men såpass mycket att ni
förstår själva vad som menas.”461 I övrigt lät lärarna eleverna sköta laborationerna
själva i betydligt högre utsträckning än i fallet med samhällsvetareleverna. Det tycks
som att det var mer självklart att dessa laborationer var sådant som en naturvetare
skulle klara av.
”Följer med en grupp och labbar – ser ut att vara ungefär samma som
samhällsvetarna (men kanske färre). Eleverna går metodiskt till de olika
laborationerna och försöker förstå vilka energiomvandlingar det är fråga om.
Experimenten ger exempel på kemisk energi, rörelseenergi, muskelenergi, mm och
dessutom är experimenten utformade så att eleverna måste lära sig att förstå en del
instrument t ex en stor svartvit låda som ger ström (med vilken de ska värma upp
en blyertspenna), elmätare, strålningsmätare, högtalare, cykelhjulsgenerator,
solceller och klockor. Dessutom finns en hel del andra attiraljer så som
leksaksbilar, batterier, lampor, olika kemiska ämnen osv.”462

Oftast frågade eleverna varandra om det var något de inte förstod och lärarnas roll blev
därmed inte så påtaglig i detta laborationssammanhang (som vid t ex laborationen om
klyvöppningar).
Som nämnts tidigare fick laborationerna ett mer påtagligt utrymme för
samhällsvetarna (åtminstone för en iakttagare). Trots detta var inte sambandet mellan
laborationerna och de övriga momenten i temat självklara, eller snarare, förklarade och
tydliggjorda.
”Läraren berättar att eleverna ska göra labbar. Man får labba i grupp eller enskilt.
Labbarna står uppställda så att det bara är för eleverna att gå och labba under
övningstillfällena.
L Martin: ’Om jag säger ’energikällor’ vad tänker ni på då?’
Eleverna svara ’kärnkraft’, ’vindkraft’ osv.
L Martin: ’Vad är energiformer?’
Eleverna svarar ’elektricitet’, ’värme’, ’ljus’, ’kemisk energi’, ’lägesenergi’,
’rörelseenergi’...
L Martin: ’Vad är energiprincipen?’
Elev svarar och sedan berättar läraren om energiformer och om energikvalité. L.
ger exempel på olika kvalitéer. Sedan förklarar läraren att lägesenergi måste mätas
ifrån och i förhållande till något. Läraren går och håller ut en sak genom fönstret.
’Mäts i Newton!’, säger en elev.
L Martin: ’Hur fungerar ett vattenkraftverk?’ Elev svarar att ’vatten går in i en
turbin, läges energi!’ L Martin och eleverna diskuterar lägesenergi utifrån ett
bergodalbaneexempel. Bland annat diskuterades ’energiförlust’.
L Martin: ’Med vilken enhet mäter man energi?’
461
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E: ’KWh!’
E: ’Joule!’
De diskuterar skillnaden.
Rörelseenergi:
L Martin: ’ Vad avgör hur stor rörelseenergin är?’ Eleverna säger ’massa’,
’hastighet’ och ’friktion’. På tavlan står formeln:
E2 = m * v 2
2
De räknar några räkneexempel.”463

Kopplingen till laborationerna gjordes aldrig explicit av läraren även om formlerna
som togs upp på lektionen även var formler eleverna skulle komma att använda sig av
på laborationerna. Liksom för naturvetareleverna var undervisningen centrerad kring
vissa centrala begrepp och formler. Jag uppfattade det dock inte som att det ställdes
samma krav på samhällsvetareleverna att kunna hantera formlerna. När
samhällsvetareleverna gjorde laborationerna fanns en stencil utlagd så att eleverna
skulle kunna se vilka olika formler de behövde ha kunskap om.464 Eleverna skulle
skriva ned sina iakttagelser vid varje laboration – de skulle skriva vad som hände och
vilka energiomvandlingar som skedde. Till en början tycktes eleverna tycka att
laborationerna var ganska roliga men efter några laborationer hade de flesta tröttnat
rejält.465 Flera ifrågasatte syftet med laborationerna. Speciellt var missnöjet stort när
eleverna fastnade vid något moment (i synnerhet fastnade de vid momentet där
verkningsgraden skulle räknas ut).466 Trots att läraren tog upp formler och
nyckelbegrepp på ett par föreläsningstillfällen hade eleverna svårt att sätta
laborationerna i ett sammanhang.467
Fysikgrenen, liksom biologigrenen, stod för ett synsätt där naturen går att mäta,
räkna på och kontrollera. Synsättet innebar också att naturen ansågs vara lagbunden.
Naturen blev ett objekt för mänskliga ändamål. Fysikgrenen hade inte motsvarande
koppling till t ex miljöproblematik som biologigrenen, utan blev genom formler och
laborationer ett mer ”isolerat”, och därför möjligen ett mer abstrakt, område i
förhållande till de andra aspekterna som lyftes fram kring energi.

8.3 Sammanfattning
En påtaglig diskurs vid behandlandet av energi som kunskapsområde i skolan var den
vetenskapliga diskursen. I detta kapitel har två grenar av denna diskurs behandlats,
nämligen en kring biologi och en kring fysik. Det gemensamma för dessa var
manifesterandet av ”fakta” och deras starka koppling till vetenskapliga teorier och
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begrepp. Det handlade om begrepp som t ex ”energiprincip”, ”fotosyntes” och
”verkningsgrad”. Dessa begrepp utgjorde den innehållsliga kärnan för denna diskurs
utifrån vilka kunskapsinnehållet organiserades. Eleverna skulle lära sig innebörden i
de olika begreppen och kunna sätta dem i sitt sammanhang.468
Både för biologi- och fysikgrenen var laborationen ett viktigt inslag. Laborationen
bidrog till vetenskapliggörandet av kunskapsområdet energi och gjorde naturen till
något mätbart och kontrollerbart. Förutom laborationen kom biologi- och fysikgrenen
främst till uttryck på föreläsningar och i läroböcker och väldigt sällan i t ex
grupparbeten. Detta tyder på att dessa delar av den vetenskapliga diskursen inte var
något eleverna själva med automatik associerade till i samband med energi utan att
dessa områden tillkom ”ovanifrån”.
En skillnad mellan dessa två delar av den vetenskapliga diskursen var att den
biologiska grenen var sammankopplad med en miljödiskussion som inte alltid kunde
hanteras inom den biologiska diskursen men som ändå behandlades ibland. Ett
exempel på detta var växthuseffekten där det inte bara handlade om själva den
biologiska process som växthuseffekten innebär utan även om etiska överväganden
kring vad som borde göras åt ett sådant globalt problem.
Eftersom den vetenskapliga diskursen gavs stort utrymme både av lärare och i
undervisningsmaterial var det utan tvivel så att denna diskurs gavs hög relevans och
status för hur energi som kunskapsområde behandlades. Vissa av lärarna ansåg att
dessa ”grundkunskaper” krävdes för att eleverna skulle kunna gå vidare.469
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9 Energi som tillförseldiskurs
Min avsikt med detta kapitel är att lyfta fram en diskurs som jag kallar för ”tillförsel”
och att beskriva hur elevernas arbete organiserades utifrån denna. Jag har funnit att
tillförseldiskursen var det dominerande sättet att behandla energi på och jag vill visa
att den begränsade möjligheten för andra diskurser att komma till uttryck.
I första avsnittet behandlas de förutsättningar som gavs för de olika uppgifterna
och hur detta styrde vad eleverna kom att ta upp i sina arbeten. Det andra avsnittet i
detta kapitel går in på vad tillförseldiskursen innebar innehållsligt. Därefter behandlas
ett ”historiskt perspektiv” som visserligen var en någorlunda separat del men som
behandlade historien på ett speciellt sätt där teknologisk utveckling kom i fokus.
Därigenom kom energikällorna att fokuseras. Sist lyfts en för tillförseldiskursen viktig
avgränsning av energisystemet. Tillförseldiskursen erbjöd främst ett ”nationellt
perspektiv” på energisystemet.

9.1 Energikällor i fokus
Energikällorna sattes i fokus på många olika sätt. Redan i målen fick energikällorna
stort utrymme. Det var dock inte bara i målen som energikällorna fick stort utrymme
utan även i undervisningsmaterialet, undervisningen, elevernas egna arbeten och
examinationen.

9.1.1 Målen
Lärarna hade formulerat kunskapsmål för de respektive temana eller kurserna. I
kunskapsmålen formulerades de aspekter som lärarna krävde att eleverna skulle ha
kunskaper om vid avslutad kurs. Det var alltså ett dokument som visade vad lärarna
tyckte var viktiga aspekter vid behandlandet av energi. I naturvetarelevernas mål stod
det bland annat att de ”översiktligt ska kunna beskriva olika energikällor”.470 Det stod
också att de ”muntligt och skriftligt [ska] kunna beskriva minst en ändlig och en
förnyelsebar energikälla”.
I samhällsvetarelevernas mål stod det att ”…du skall tillägna dig de kunskaper
som behövs för att förstå och kunna föra en såväl muntlig som skriftlig argumentation
i energifrågor”.471
470
471
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Grundskoleeleverna hade inte argumentationen som ett mål på samma sätt som
gymnasieeleverna men i målformuleringen framgick att eleverna skulle känna till
”minst tre olika energikällor och deras konsekvenser för människan och miljön...”.472
Med avstamp i målen som formulerats av lärarna kunde grundskoleeleverna sedan
ganska fritt ta sig an uppgiften.
En samhällsvetarlärare berättade under en intervju om hur energitemat var
upplagt och vilka aspekter som var viktiga för eleverna att ha kunskap om. Utdraget
visar att energikällorna fick stort utrymme och att energikällorna fungerade
definierande för hur andra aspekter togs upp, t ex miljö och ekonomi.
”På energitemat, som pågick under två och en halv vecka tog vi upp olika
energikällor, fossila bränslen, sol, vind, vatten, kärnkraft, bio och de [eleverna] fick
två [...]och en halv vecka att själva, utifrån de olika begreppen och målen, läsa in så
mycket [...] som möjligt om de här energikällorna: de ska läsa energiomvandlingar,
de ska läsa om energibegreppen - jag hade någon lektion också – de ska lära sig om
miljökonsekvenser, för och nackdelar, ekonomiska osv... [...] De skulle också gå på
minst ett studiebesök, vi bokade studiebesök på biogasanläggningen på vatten,
vind, och så något mer, men inte kärnkraften och sol fanns inte heller med och så
fick de teckna sig på det de tyckte var intressant, alltså alla var på ett studiebesök –
vi var på värmeverket också, så det skulle de göra.
När det var tre dagar kvar till examinationen fick de reda på vilken källa
de skulle företräda i debatten på onsdagen [...]: ’Du ska företräda fossila bränslen
och du ska företräda vattenkraft och prata för det och det - för detta är framtiden
och det här måste ni hålla fast vid’ [...]473

Genom studiebesök och genom att behandla de olika källorna i den introducerande
undervisningen fick eleverna tydliga signaler om att energi i första hand skulle handla
om tillförsel. Detta gällde både samhälls- och naturvetareleverna. De fick reda på att
deras egna arbeten i grupp skulle handla om att förbereda sig inför debatten. Det var
också klart att debatten skulle kretsa kring källorna och problematiken kring dessa.
Grundskoleeleverna behandlade de fem områdena474 i lärarnas måldokument som
separata delar vilket visade sig i deras arbeten. Deras arbeten var innehållsligt indelade
efter de olika områdena.
Naturvetareleverna hade en liknande innehållslig uppdelning där grupparbetena
handlade om energikällorna medan de andra momenten (laborationer och
föreläsningar) inte alls kopplades till energikällorna. Det som behandlades i de andra
momenten var inget de förväntades använda sig av under debatten.
Även samhällsvetarna hade en dylik uppdelning men i betydligt lägre grad. I
föreläsningar gjordes en del kopplingar till energikällor och problematiken kring dessa
(bl a ur ett historiskt perspektiv). Inte heller för samhällsvetarna gjordes dock några
kopplingar mellan laborationerna och de aspekter som lyftes i samband med
energikällorna.
Källorna hade alltså stor betydelse för uppgiftens utformning och var därmed
definierande för hur eleverna skulle närma sig problematiken kring energi.
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9.1.2 Examination
För både samhälls- och naturvetarna fungerade examinationen som en viktig ledstjärna
för vad som skulle betraktas som viktigt eller oviktigt. Eleverna försökte åtskilliga
gånger pressa lärarna mer exakt på vad som krävdes av dem för att klara
examinationen. De ville ha svar på hur mycket de skulle läsa, konkreta uppgifter om
vad examinationen skulle gå ut på, hur många sidor de skulle skriva eller hur många
minuter de skulle prata och varför det ena eller det andra ansågs så viktigt av lärarna.
Vad som togs upp vid examinationen, liksom vad som togs upp på måldokumentet,
visade för eleverna vad lärarna betonade och vad lärarna betraktade som relevant
kunskap. I synnerhet när eleverna skulle organisera sitt arbete sökte de väldigt aktivt
information om vad examinationen skulle komma att handla om.
I det återgivna samtalet nedan förklarar en av samhällsvetarlärarna vad eleverna
skulle kunna inför examinationen. Lärarna ville inte avslöja för mycket om
examinationsuppgiften för då skulle eleverna inte söka kunskaper om annat som också
ansågs viktigt. Läraren menade att examinationen inte kunde täcka allt och att eleverna
skulle nöja sig med att göra det som behövdes för att klara examinationen om de fick
reda på dess innehåll för tidigt. Men även om läraren inte ville avslöja för mycket om
vilka kunskaper som krävdes av eleverna visade hon tydligt att det var energikällorna
som var viktiga att ha kunskap om.
Lina: Måste vi kunna alla fossila bränslen eller räcker det med att kunna det vi ska
prata om i debatten?
L Annika: Det kan ni göra tycker jag!
Peter: Men när vi ska skriva provet eller uppsats om det i aulan?
L Annika: ja, då ska ni behärska alla energikällor!
Peter: Så vi ska kunna alla energier utantill?
L Annika: Ja ni ska kunna för- och nackdelar med olika energislag, det hör ni väl
på måndagen också då! Ni har väl läst det här nu under två veckor!
Peter: ja, men jag kommer ju inte ihåg för och nackdelar med alla energikällor.
L Annika: Ja, men då kanske du inte behandlar det så mycket som annat! Räkna
inte med att ni får skriva om en energikälla på tisdagen utan ni kommer få skriva
om energi. Uppgiften kommer beröra energi och då kommer det vara xxxx
Ella: På debatten ska man bara vara för där?
L Annika: Då ska du tala för kol, olja, naturgas och torv, det ska du vara för men
ni ska också räkna med att ni ställer upp frågor då och argumenterar emot de
andras förslag. Ni får försvara er energikälla… Säg att ni utgör ett kraftbolag som
levererar energi från de här energislagen – tänk er in i den situationen – då talar ni
för varan så att säga, och om ni vill göra en viss indelning inför talet så är det bara
bra!475

Eleverna skulle behärska alla energikällor. De skulle kunna försvara dem, ställa frågor
och argumentera mot andras förslag. Detta innebar att eleverna skulle söka efter
argument för och emot de olika källorna.
Naturvetareleverna fick, till skillnad från samhällsvetareleverna, direkt veta vilka
energikällor de skulle företräda. Eleverna fick själva välja en förnyelsebar och en
ändlig energikälla i de respektive grupperna. Dessa skulle de kunna beskriva både
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muntligt och skriftligt. Huruvida eleverna nådde dessa kunskapsmål skulle eleverna
visa genom debatten.
Grundskoleeleverna hade inte debatt eller debattartikel som examinationsform
men elevernas arbeten organiserades ändå till väsentlig del kring energikällorna. I
följande sekvens är Hanna osäker på vad hennes uppgift består i mer exakt. Eleverna
hade själva formulerat frågor utifrån de mål som lärarna delgivit. Gränserna mellan
frågorna var inte helt klara. Energikällorna hade dock en given plats i deras arbeten
och utifrån dessa organiserade eleverna sina frågeställningar.
Tove: [...]”Vad finns det för energikällor?” du behöver bara skriva upp de där!
Hanna: Ja, men jag måste ju skriva vad det finns för…
Jonas: Ja, du ska skriva vad det finns för några energikällor!
Hanna: Ja, och vad det är för för- och nackdelar!
Tove: Nä! Det skriver ju han!
Jonas: Ja, försök inte sno mina grejer!
Tove: Du ska ju bara skriva upp vad det finns för energikällor han ska ju skriva
upp för och nackdelarna!
Jonas: Har du sexan?
Hanna: Ja!
Jonas: Ja, jaha okej!
Tove: Då skriver du för och nackdelarna!
Jonas: Då måste hon faktiskt skriva alla energikällor!
Tove: Ja, jag kom på det nu!476

Att fokusera på energikällorna ingick i uppgiften och elevernas egna frågor var ett sätt
att dela upp arbetet mellan sig. Uppdelningen av energikällornas egenskaper i för- och
nackdelar visar att det var energikällornas olika egenskaper som utgjorde både
problemen och lösningarna på problemen.

9.1.3 Studiebesök
Fokus på energikällorna stöddes också av att eleverna fick göra studiebesök på de
lokala kraft- och värmeanläggningarna. Både samhällsvetareleverna och
grundskoleeleverna gjorde studiebesök på tillförselsidan, dvs produktionsanläggningar
av olika slag (naturvetareleverna gjorde inga studiebesök). Studiebesöken på
produktionsanläggningarna präglades av detaljerade tekniska beskrivningar där guiden
ingående berättade om ”försörjningsområden”, om olika bränsletyper och hur dessa
skulle kunna ”mixas”.477
En av samhällsvetarelevernas lärare berättade för mig att de bett det lokala
energibolaget om en mer generell beskrivning av ”energiläget” i Sverige.478 Det
energiläge som presenterades måste ändå ses som tillförselorienterat vilket följande
utdrag ur fältanteckningarna visar. Anteckningarna gjordes under en introduktion av
energibolagets guide på energibolagets huvudkontor för samhällsvetareleverna.
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”Guiden frågar: ’Vad är energi?’ När ingen elev svarar berättar guiden att det är
rörelse. Guiden: ’Hur mäter man energi?’ En elev svarar ’Kilowatt!’ Sedan undrar
guiden om eleverna vet hur mycket energi det går åt i Sverige på ett år. Då ingen
svarar berättar han att det går åt 484 TWh i Sverige på ett år. Av dessa går 100
TWh till uppvärmning. Guiden fortsätter: ’[...]Barsebäck ger 8TWh el på ett år av
totalt 140TWh el.’ [...] ’Vi måste ersätta det vi tar bort ur systemet. Vi får köra kol
istället om vi lägger ner Barsebäck.’479

Energisystemet beskrevs som bestående av två sidor, tillförselsidan och
användarsidan, där användarsidan sågs som avskild och opåverkbar och problem
definierades utifrån ett tillförselperspektiv.480 Eventuella förändringar i energisystemet
(t ex avveckling av kärnkraft) måste alltid hanteras och kompenseras på tillförselsidan.
Användarsidan sågs som konstant eller ökande och eventuell minskad användning
ansågs oftast som alldeles för marginell för att den skulle göra någon större skillnad.
Det fanns dock en motsättning i synen på användarsidan eftersom det samtidigt
argumenterades för att el- och värmeproducenterna bara tillhandahåller det som
kunden efterfrågar, men detta återkommer jag till i nästa kapitel.

9.1.4 Branschmaterial
Den tillförselorienterade diskursen fann kanske sitt största stöd i olika typer av
branschmaterial. I dessa broschyrer stod alltid kraftkällorna i fokus och utgjorde
utgångspunkten för vad som togs upp. Det statligt ägda kraftbolaget Vattenfall ger ut
broschyrer som behandlar varje kraftkälla för sig. En heter ”Vindkraft”481, en annan
”Vattenkraft”482, osv. Även Kraftverksföreningen ger via samarbetsprojektet (mellan
olika kraft- och värmeintressenter) ”Energi i skolan” ut en av eleverna mycket frekvent
använd broschyr som heter ”Energikällor”483. Denna behandlar alla idag kända
energikällor samt fusionskraft, bridreaktorer och bränsleceller (vilket alla är tekniker
som är under utveckling). I introduktionstexten till broschyren med rubriken ”Den
eviga reaktorn” står att läsa:
”Målet för mänskligheten måste vara att skapa ett uthålligt energisystem för
framtiden: Att fånga solenergin med minsta möjliga miljöingrepp. Men för att klara
detta krävs både utveckling av dagens energisystem och kanske nya spännande
lösningar, med hjälp av vanliga och ovanliga energikällor.”484

Både problemen och lösningarna stod alltså att finna på tillförselsidan. När de olika
källorna presenterades - vare sig det var i en broschyr enbart om en energikälla eller i
broschyrer som behandlade flera - så framställdes energikällan i en speciell narrativ
ordning. I grova drag kan denna berättarordning delas in i tre rubriker: Källans
479
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historik, tekniska beskrivningar av artefakter och av omvandlingsprocessen och
energikällans miljöpåverkan eller risker. Denna narrativa ordning anammades även av
eleverna i deras egna arbeten. Detta sätt att strukturera beskrivningarna gjorde att
energikällorna blev jämförbara genom formalisering och kvantifiering av källorna. I
och med detta var det inte bara energi som fenomen som inordnades i
tillförseldiskursen utan även miljöproblem, framtidsmöjligheter, global rättvisa och
fördelning, osv. Tillförselperspektivet blev alltså ett raster utifrån vilket diskussioner
organiserades och problem förstods.

9.2 Kriterier för jämförelse
I detta avsnitt ska jag behandla tillförseldiskursens speciella perspektiv genom att visa
vilken typ av problem som identifieras och hur problemen skulle kunna bli lösta
utifrån denna diskurs’ speciella logik. Det tillförselorienterade perspektivet skapade
således vissa sätt att tala om energi och de problem vi kan tänkas stå inför. Det mest
påtagliga sättet att organisera förståelsen av energi var att se val av energikälla som
sättet att lösa de problem som energisystemet står inför. För att ”välja” energikälla
krävdes att eleverna hade olika kriterier utifrån vilka energikällorna kunde jämföras.
Dessa kriterier förstods och organiserades utifrån den narrativa ordning med vilken
energikällorna beskrevs. Att ”välja” energikälla innebar att eleverna utifrån dessa olika
kriterier argumenterade för att vissa energikällor var bättre än andra. Oftast
diskuterades valet som ett problem inom de nationella gränserna och frågorna kom
alltså att handla om vilka källor vi i Sverige ska satsa på. Både för samhälls- och
naturvetareleverna blev detta fokus förstärkt av att de skulle debattera utifrån olika
källors respektive för- och nackdelar. Men grundskoleeleverna följde också detta sätt
att resonera kring energikällorna. På Björkskolan uppmanades både naturvetarna och
samhällsvetarna att dela in energikällornas egenskaper i för- respektive nackdelar men
Forsskolans elever sökte efter för- och nackdelar utan uppmaning från lärarna.
”Som de flesta vet så finns det ju nackdelar med kärnkraft också. Uran är ju som
tidigare nämnt radioaktivt, d.v.s. livsfarligt. Därför är det ytterst viktigt att inget
oförutsett inträffar.”485

Framför allt var det viktigt för eleverna att hitta kriterier med vilka de olika källorna
kunde ställas mot varandra. Dessa kriterier blev nödvändiga för att det skulle bli
möjligt att avgöra vilka källor vi (oftast menat vi i Sverige) bör välja. Följande utdrag
ur en av grundskolegruppernas arbete visar hur eleverna väger de olika källornas
förutsättningar mot varandra.
”De energikällor som förstör mest för naturen är i särklass de fossila bränslena.
Men de fossila bränslena kommer ta slut till slut om man inte sänker användningen.
Och man kan ju tänka sig OPEC-ländernas svar om man skulle föreslå att man
började använda mindre fossila bränslen och till slut sluta med det. Hela deras
ekonomi är ju uppbyggd av "det svarta guldet". Men om man lindade in det lite
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skulle det kanske gå men då har vi de tre problemen pengar, teknologins
begränsningar och makten i korridoren. Och det skulle krävas biljarder och åter
biljarder för att få fram ett kretslopp för energi som miljön kunde leva med. Därför
måste man börja med små förändringarna och minska produktionen mer och mer.
Och hoppas att vi kommer på nya energiformer. Men vi i Sverige har en större
chans än de flesta att klara detta. Mycket tack vare att vi har en bra vattenkraft och
en säker kärnkraft men så har vi beslutat att vi ska ta bort den och importera elen
från några ryska reaktorer som inte har lika stor säkerhet. Men om de nu smäller
kommer det i alla fall inte bli någon härdsmälta på svensk mark, men frågan är ju
om det ändå inte kommer att påverka oss kraftigt. Och så en annan sak med det här
med energi och miljö. De fossila bränslena är nog bland de största miljöbovarna
om man jämför dem med de andra energiformer. Vattenkraft är både miljövänlig
och billig i drift men problemet är ju att älvarna förstörs och fiskarna mister sina
vandringsleder. När man bygger ett vattenkraftverk måste man ha någonstans där
man kan lagra vattnet. Och av en följd av detta är ju att stora arealer läggs under
vatten. Kärnkraften kräver inte stor plats men riklig tillgång av vatten. Därför
brukar man bygga dem vid havet. Problemet är väl att man måste lagra det
använda kärnbränslet någonstans. Det kommer nämligen att vara radioaktivt i
många tusen år till. Och så finns ju risken att en härdsmälta skulle uppstå.486

Jonas och David tog upp en mängd kriterier487 med vilka källornas för- och nackdelar
kan värderas. Att användningen skulle minska betraktar de som högst osannolikt
eftersom flera länders ekonomier bygger på att sälja fossila bränslen. Att deras
förståelse av energi var starkt tillförselorienterad visar deras pessimistiska alternativ
för lösning av problemen. Den minst pessimistiska gick ut på att det bildas en enorm
ekonomisk union som fördelar och ransonerar bränslet rättvist och det andra
alternativet gick ut på att människor gör som ”människor brukar göra”, nämligen
”…förklara krig här och förklara krig där och slåss om de sista små resterna av
bränsle”488 I citatet syns också att elevernas syn på energisystemet var format efter att
olika energikällor kan jämföras utifrån olika kriterier.
Samhällsvetareleverna uppmanades att undersöka vad som stod på de olika
politiska partiernas hemsidor. Som vi såg i avsnittet ”För- och nackdelar” skulle
eleverna organisera vad de olika partierna tyckte om respektive energikälla i ett rutnät
så att det enkelt gick att se både vad partierna tyckte och vilka för- och nackdelar dessa
tog upp kring källorna.
Genom detta rutnät kunde eleverna även få argument till debatten och
debattartiklarna. Lärarna gav alltså eleverna verktyg att organisera och bearbeta energi
ur ett tillförselperspektiv som dessutom bekräftades av de sätt som de olika partiernas
hemsidor behandlade energi på. Oftast var olika argument uppradade på hemsidorna
för de olika källorna.489
Jämförandet av olika energikällor blev extra tydligt i samhällsvetarnas
debattartiklar. I följande utdrag från en samhällsvetares debattartikel syns hur eleven
tar fram kriterier med vilka olika källor kunde värderas.
”Sedan 70-talet har två energikällor dominerat elproduktionen, det är vattenkraft
och kärnkraft. Detta är de två billigaste källorna. Kärnkraften har med åren blivit
486
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säkrare och idag, när avvecklingen har börjat, känns det nästan overkligt med en
kärnkraftskatastrof.”490

De kriterier som eleven lyfte fram här var en viss källas kostnader och hur säker källan
var. Debattartikeln innebar att eleverna skulle ställa de olika källorna mot varandra.
Samma elev lyfte fram en mängd andra kriterier med vilka energikällorna blev
jämförbara. Här kan t ex nämnas graden av miljöpåverkan, att källan ”snabbt kan
ställas om efter behov” (jag förstår inte vad som menas, men som tydligen var ett
kriterium för eleven), mängden energitillförsel, grad av utvecklingsbarhet och
farlighet. Även de andra debattartikelskrivarna sökte kriterier med vilka energikällorna
kunde värderas och vägas mot varandra. Debatten och debattartikeln som
examinationsform skapade alltså ett visst sätt att tänka kring energi där frågor och
problem definierades utifrån tillförseldiskursen.
I det följande kommer de viktigaste kriterierna som eleverna använde sig av för
att värdera och diskutera energikällorna att behandlas. De främsta kriterierna som
eleverna använde sig av var energikällornas olika miljöpåverkan, tekniska potential,
forskning som problemlösare och energikällornas ekonomiska omständigheter.

9.2.1 Miljöproblemet ur ett tillförselperspektiv
”Miljöproblemet” behandlades framför allt på tre sätt. Det ena sättet var att betrakta
miljöproblemen som biologiska och ibland kemiska förändringar i naturen som
åsamkats av människan. Det andra sättet var att se miljöproblemet som ett
livsstilsproblem. Dessa båda sätt att se miljöproblemet på innebar ett annat sätt att
definiera ”objektet” energi på än det sätt som gjordes inom tillförseldiskursen. Ingen
av dessa sätt ifrågasatte det sätt att behandla miljöproblematiken som gjordes inom
tillförseldiskursen utan verkade parallellt. Dessa fungerade som helt fristående
ingångar.
Det tredje sättet innebar att se miljöproblematiken på var att isolera olika former
av utsläpp från respektive källa. Utifrån de värden som då framkom kunde
energikällorna jämföras. Energikällor som hade låga värden var bättre än de som hade
höga.
En elev i en av samhällsvetarklasserna beskrev i sin debattartikel vikten av att ta
hänsyn till miljön men hon ställde samtidigt detta mot kostnaderna för energikällor
som inte ger lika mycket energi. Hon tyckte att vi måste vänta med allt för stora
förändringar i det svenska energisystemet tills vi har källor som kan omvandla lika
mycket energi som de nuvarande utan att det kostar för mycket.
”Om man studerar diagrammen så ser man att i diagrammet med titeln ’Sveriges
energitillförsel uppdelad på olika energislag’ kan man se att från 1970-85 så var
råolja och oljeprodukter den energin man använde och ser man på diagrammet med
titeln ’koldioxid per energienhet för olika bränslen’ så ser man att olja ger ifrån sig
rätt mycket koldioxidutsläpp och det är ju absolut inte bra för naturen och miljön.
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Efter 1985 blev vattenkraft och kärnkraft dom energikällorna man försörjde sig på.
Vattenkraft är ju en rätt så bra energikälla, det enda är att vattenkraftverken hotar
livsmiljön för djuren som lever i vattnet. Kärnkraft hör inte till dom bästa
energikällorna, man vet att den inte är bra men ändå använder man den.
För en framtida hållbar energiutveckling tycker jag att man ska ha kvar kärnkraften
tills man har forskat vidare på något som skulle vara miljövänligare och när man
gjort det då tycker jag att man kan avveckla kärnkraften. Jag tycker också att man
ska satsa lite på vindkraft och vattenkraft och så tycker jag att man ska bygga
vattenkraft vid någon av de orörda älvarna uppe i norr. Att hitta en bättre eller den
bästa energikällan krävs nog mycket och intensiv forskning och det skulle säkert
kosta en hel del pengar.”491

Elevens argumentering för en ”hållbar energiutveckling” (som var rubriken på
examinationsuppgiften) förutsätter att energianvändningen inte minskar utan till och
med ges möjlighet att öka, men med vad hon anser vara de miljövänligare
energialternativen. När debattartikelförfattaren diskuterade vattenkraft fick
vattenkraftens mer lokala miljöpåverkanseffekter stå i ljuset av global försurning och
växthuseffekt. En annan av samhällsvetareleverna tog också fasta på att det var genom
valet av energikälla som vi i längden kan bli miljövänligare.
”Sedan 1970 har Sveriges energitillverkning utvecklats. Den har på många sätt
blivit mer miljövänlig och effektivare. Vad ska vi då göra för att få en ännu bättre
och miljövänligare energitillverkning i Sverige? Vilka källor ska man satsa på?
Att satsa miljövänligt är det bästa. Även om det ofta är dyrt att utveckla en
miljövänlig metod vinner man på det i längden.”492

Den viktigaste frågan ur tillförselperspektivet blev vilka källor som egentligen var de
miljövänligaste.
Även i samhällsvetarelevernas diskussioner under grupparbeten och i
klassrummet var valet av energikälla det främsta sättet att lösa miljöproblemen. I en av
grupperna var kärnkraften ett hett ämne och kärnkraftens olika fördelar och nackdelar
ställdes mot andra energikällor. Framförallt hävdades av de som var mot en avveckling
att detta kommer innebära att vi får in smutsig dansk kolkraft och om det är det de har
att välja på så föredrog de den svenska kärnkraften.
I en liten text som en av naturvetargrupperna satte ihop inför deras energidebatt
där de hade i uppgift att argumentera för naturgas står det att läsa:
”I Sverige utnyttjar vi många olika energikällor. Vi använder kärnkraft, vindkraft
och vattenkraft. Vi använder olja, kol och naturgas. Vi utnyttjar bioenergi och
avfall som bränsle. Vilken energikälla vi än väljer kommer vi att vara beroende av
fossila bränslen som olja, kol och naturgas. Ur miljösynpunkt är det viktigt att välja
vilka bränslen vi ska satsa på och hur vi kan utnyttja dem på bästa sätt.”493
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Enligt denna grupp gällde det att göra det bästa möjliga av den situation vi befinner
oss i. Vi är redan beroende av fossila bränslen och därför måste dessa källor användas
på ett förståndigt sätt. I samma text skriver eleverna att
”[Vi] måste komma åt själva källan d.v.s. utsläppet av försurande ämnen.
Övergödning av skog, mark och vatten är förknippat med utsläpp av
kväveföreningar. Den huvudsakliga anledningen är ökad tillförsel av kväve och
fosfor. Kalkning av sjöar och skogar är ett tillfälligt alternativ. Vi måste minska
utsläppen av tungmetaller och sot i vår miljö. Att använda naturgas är ett effektivt
sätt. Den ger inga svavelutsläpp och halverar utsläppen av kväveoxider jämfört
med kol och olja. Naturgas ger inga utsläpp av tungmetaller, stoft eller aska. Att
ersätta olja och kol med naturgas inom industrin samt för produktion av el och
värme ger snabbt positiva effekter på miljön.”494

Naturgasens förträfflighet definierades utifrån att denna energikälla släpper ut mindre
av något ämne än t ex olja och kol. Det var också detta som avgjorde om det var en bra
källa för miljön.
Betraktandet av miljöproblemet ur ett tillförselperspektiv förstärktes både av
lärarna och av det material som eleverna använde sig av. Samhällsvetarna använde sig
t ex ofta av de politiska partiernas hemsidor och på dessa jämfördes ofta källorna
utifrån olika ”isolerade” värden av utsläpp och miljöpåverkan.
På grundskolan var miljöproblematikens samband och bindning till källorna
redan definierade i de krav som eleverna fick för vad de skulle känna till vid kursens
slut.495 Det var dock inte bara gentemot andra energikällor som dessa ”miljövärden”
relativiserades.
Ada: Jag gillar siffror. Det här tycker jag var bra. … Kring kärnkraftverken så …
Neeeeej! bla bla bla… De närboende får en årlig extra stråldos som är mindre än
den från tandröntgenbilden.
Iris: Det är bra! Det är bra! Det var bra…
Ada: Det är djävligt bra!
Linnea: Otroligt bra!496

Strålningen från kärnkraften framställdes som mycket låg för de närboende genom att
jämföras med den dos man får hos tandläkaren.
Miljöproblematiken var inom tillförseldiskursen något mätbart och något som
gick att relativisera i förhållande till ett annat värde, men bara så länge det var ett mått
på samma fenomen (t ex radioaktivitet eller koldioxid). Visserligen fanns det elever
som tyckte att t ex radioaktivitet var värre än försurning. Denna typ av jämförelser
betraktades dock som värderingar och kunde antingen leda till upprörda diskussioner,
avfärdas med tystnad eller med att det var värderingar och att de istället skulle hålla
sig till uppgiften. Denna typ av jämförelse har jag inte funnit i något av elevernas
arbeten. Däremot värderade de riskerna med olika miljöproblem olika. Utan tvekan var
växthuseffekten betraktad som det i särklass största hotet då de flesta elever på lite
olika sätt menade att användningen av fossila bränslen måste minskas. Som enskilda
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utsläppsvärden var dock inte utsläpp av t ex kväve jämförbart med utsläpp av
koldioxid.

9.2.2 Energikällornas tekniska potential
Vid sidan av att energikällorna jämfördes utifrån olika ”miljövärden” diskuterade
eleverna valet av energikälla utifrån deras tekniska potential. Med detta menas inte
bara utveckling av artefakten som sådan utan även av samhället redan gjorda
ekonomiska, teknologiska och kunskapsmässiga investeringar, dvs en viss artefakts
”momentum”497. Ur ett tillförselperspektiv var det framförallt energikällorna som rent
tekniskt ansågs behöva förbättras ifall de skulle utgöra någon typ av risk för
medborgarna eller om de på något annat sätt inte uppfyllde de krav som ansågs rimliga
att ställa på energikällorna. Tekniken skulle alltså lösa de problem som energisystemet
ansågs stå inför.
Kassim: Här står ju, att det är ganska nytt! Nytt och har goda möjligheter till
utveckling. (Hm,ja ja)
Johan: Så om dom säger så här, varför använder inte alla det … Det är för att det
är så nytt säger vi då. Det dröjer ett tag innan alla fattar hur bra det är.
Kassim: Än så länge står vi i början av denna utvecklingen. Hmhm… Det är ett bra
argument, vi kan utveckla det till mycket bättre. (Jaa) Det skriver vi.
Sten: Så ni visste ju inte att det var bra! säger man till dom. Eller så säger dom,
neej. Och vi säger…
Kassim: Det kan utvecklas! Utvecklas till ännu bättre…
Johan: Är under utveckling, och blir bara bättre och bättre.
Kassim: Det kommer att bli bättre, jaa.
Göran: Är under utveckling och blir bara bättre och bättre.
Johan: Energigrejer blir bara bättre och bättre!498

Pojkarna i denna grupp förberedde sin argumentering för biobränsle. De fann i sitt
material att biobränsle var en mycket miljövänlig teknik och att den höll på att
utvecklas ännu mer. Att tekniken inte användes i större utsträckning berodde, enligt
eleverna, på bristande kunskap om hur bra tekniken var. I en senare sekvens av
grupparbetet diskuterade eleverna olja och kom fram till att tekniken för olja var väl
utvecklad och att påverkan på miljön var liten. Problemet med olja var istället att den
kommer ta slut snart och därför borde det satsas mer på biobränsle.
I samhällsvetarnas debattartiklar fanns det också gott om exempel på hur
tekniken betraktades som en problemlösare.
”Om man tittar på solenergi nu så måste ju den utvecklas ganska mycket. Man har
ju inte kommit på något sätt att lagra den men om man forskar mycket så tror jag
att man kan komma på det. Jag tror likadant när det gäller vind och vatten. Man
kan nog också komma på ett sätt som man kan utvinna energi på och ett sätt som
gör att det inte tar så stor plats, och att solenergin kan bli billigare. Jag tror också
att man kan utveckla biobränsle mera och göra den mer effektiv och bättre på alla
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sätt och att den kanske kan ta över kärnkraftverken. Den är ju förnyelsebar,
miljövänlig, mm.”499

Eleven menade att vi genom forskning kunde hitta bättre och miljövänligare tekniker
att producera el och värme på. Hon valde dock bara vissa källor som möjliga att
utveckla. Fossila bränslen avfärdade eleven tidigare i uppsatsen och i det ovan
återgivna ställdes de tekniskt utvecklingsbara, som biobränsle, sol- och vindkraft, mot
kärnkraft. Kärnkraften sågs alltså inte som långsiktigt utvecklingsbar.
”Tyvärr kan vi inte använda solenergi med ett bra resultat om vi inte får bättre
solceller. De vi har nu tar inte tillvara solenergi på ett tillfredsställande vis. Men i
vårt samhälle betyder elen oerhört mycket och vi har inte tillräcklig teknologi,
pengar eller kanske viktigast inte tillräckligt stort samarbete eller förståelse för
varandra.”500

Det var alltså ”teknologin” som måste utvecklas för att problemen ska bli lösta. Men
teknologin ansågs inte kunna utvecklas utan ekonomiska resurser, samarbete och
förståelse mellan människor.
Naturvetareleverna trodde också på tekniken som medlet för att lösa (bland
annat) miljöproblemen. En av grupperna trodde att solenergin var framtidens
energikälla men att det krävdes en hel del utveckling av dess komponenter först.
Vad som också var en viktig faktor för vilka energikällor eleverna ansåg att
samhället bör satsa på var de olika källornas ”tröghet” i systemet. En tekniks
momentum skulle inte bara kastas bort och läggas ner (som diskussionen handlade om
i fallet med kärnkraften) utan den skulle köras och kanske till och med utvecklas. Vad
det gäller kärnkraften var eleverna oense om dess tillförlitlighet och huruvida den
borde läggas ner eller inte. Men oavsett om eleven tyckte att kärnkraften var förkastlig
eller inte så rörde diskussionen problemet med att hitta eventuella ersättare till
kärnkraften i fall den skulle läggas ner. Fossila bränslen behandlades inte som ett lika
stort ”problem” som kärnkraften av eleverna när det gällde dess systemiska tröghet
trots att fossila bränslen mycket väl kan betraktas som en energikälla med betydligt
högre momentum än kärnkraften. Anledningen till detta var just tillförseldiskursen och
dess fokusering på ”produktionsanläggningar” och de fossila bränslena utgör bara en
marginell del av elproduktionen I Sverige. Det handlade således främst om tillförseln
på nationell basis eftersom de främsta källorna för elproduktion i Sverige är vattenkraft
och kärnkraft. Nedan följer en replik ur ett samtal i en samhällsvetargrupp. Repliken
visar hur eleverna diskuterade kärnkraftens momentum och varför de ansåg att den
borde avvecklas eller inte.
Oskar: Det är därför jag säger kärnkraft! Det är lika bra att vi fortsätter med
kärnkraften så behöver vi inte dra ned ett träd någonstans! Det är lika bra att vi
utnyttjar kärnkraften så länge vi kan!
[…]
Oskar: Jag fattar det inte varför dom skall stänga Barsebäck, det är så djävla
onödigt! Vi har det… vi använder det, vi behöver det. Varför ska dom stänga?
Sara: För att det kan va… vad skall vi ta då? ska vi ta kol…
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Tore: Alltså, jag vill inte elda med grejer… jag tycker det fan räcker!501

För några av eleverna i denna grupp måste varje kWh som tas ur systemet ersättas, och
det enda realistiska alternativet enligt dem var kolkraft om inte hela Norrland skulle
”vara fyllt av vindkraft” och står det mellan kolkraft och kärnkraft så väljer de
kärnkraft eftersom de ansåg att den var renare och dessutom ansågs den redan
utvecklad och tillgänglig.502 Det skulle därför både vara för dyrt och, ur
miljösynpunkt, förkastligt att satsa på något nytt som skulle kunna tävla om samma
kvantiteter elproduktion.

9.2.3 Forskning som problemlösare
Att arbeta med energi i skolan innebar, för de elever som studerats här, att energi sattes
i ett sammanhang där energi som område var allt annat än oproblematiskt. Energi
medförde olyckor, transportproblem, beroende, utsläpp, orättvisor och att beslut måste
fattas där man måste ta ställning för eller emot olika källor och alla de olika val som
görs ger olika konsekvenser. Trots medvetandet om alla dessa problem fanns det en
tydlig tillförsikt just i vår förmåga att hitta lösningar på problemen. Ett vanligt
förekommande tema i samhällsvetarelevernas debattartiklar var att mer forskning
skulle lösa energiproblemen. Dessa problem knöts, som visats, även tidigare till
energitillförsel och energikällan.
”Framtidens energikälla tror jag är solenergi. Eftersom vi håller på att lägga ner
kärnkraften, vilket jag tycker är mycket dumt eftersom det inte finns någon bra
anledning, så måste vi ha något att ersätta den med. Solenergin är ett bra alternativ,
den är en relativt ny energikälla som har mycket forskning framför sig. Än så länge
finns det inget sätt att utvinna elektricitet från solen som är både effektivt och
billigt. Men med de rätta teknikerna finns det möjlighet för solenergin att ersätta
stor del av kärnkraften. Eftersom solen kommer lysa så länge vi lever kommer det
alltid gå att utvinna energi från den.”503

Med förståndiga och kloka val så kommer vetenskapsmännen lösa problemen med
energi. Det ansågs snarare vara en tidsfråga än en fråga om möjlighet. Samma
fenomen syns i ett utdrag från en annan elevs debattartikel.
”Kärnkraften får man inte forska vidare på i Sverige utan den har redan kommit så
långt i utvecklingen, men om man däremot kunde använda lite forskning till att ev.
kanske bygga ut en av de orörda älvarna så skulle vattenkraften täcka hela Sveriges
elproduktion. Ju bättre elproduktion man har i ett land desto billigare blir ju
varorna och produkterna i affärerna, t ex en bil att tillverka här i Sverige kostar inte
lika mycket som det skulle göra om man tillverkade en likadan i ett u-land där de
har lägre elproduktion. [...] Jag hoppas att man vet vad man gör när man avvecklar
kärnkraften och att man får en bra och miljövänlig energikälla, för med lite mer
forskning på mindre energikällor kanske man även kommer på något stort där. Ett
alternativ som jag tycker verkar bra är vattenkraft, solenergi och biobränsle. Lite
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mer forskning på dem och vi har en hållbar energiutveckling i framtiden, tror
jag!”504

Vetenskapen och forskningen löser problem och de uppkomna problemen härleds
aldrig till forskningen. En annan elev frågar sig om behovet av el och annan energi
kommer att öka i framtiden.
”Att döma av den beräknade befolkningsökningen måste svaret bli ja. Om 100 år
kommer vi kanske att vara 12 miljarder människor på jorden, samtidigt som
livslängden kommer att öka. Men andra faktorer spelar också in, den tekniska
utvecklingen bidrar ständigt med nya prylar men också med energisnålare
produkter. Trots det, så måste vi anta att det totala energibehovet kommer att öka,
om än inte så mycket som man vid första anblicken kan tro.”505

Experter och forskare ansågs ha möjligheten att lösa de problem människan i väst står
inför, men framför allt verkar det som att forskarnas och experternas resultat och
teknikutveckling i sig alltid skulle vara något gott. Problemet ansågs alltså snarare vara
vad vi människor använder tekniken till. Det ansågs finnas en mekanism i
teknikutvecklingen och i forskningen som skulle leda till allt bättre teknik och bättre
förstånd i hur tekniken skulle användas.
Nästan alla elever nämner forskning som främsta verktyget att lösa de problem vi
står inför i miljö- och energifrågorna. Detta sätt att se på vetenskapen och tekniken
fann också stöd i en del av den litteratur eleverna hade tillgång till. Kunskap beskrivs
som något kumulativt. Olyckor (så som Harrisburg) och felsatsningar (så som PCB
eller freon) var sällan eller aldrig den västerländska vetenskapens eller teknikens fel.
Eventuella brister ansågs istället ligga i att vi inte ännu upptäckt eller utvecklat de
kunskaperna eller den tekniken. Harrisburgolyckan 1979 förklaras med just bristande
kunskap hos personalen.506
”Efter haveriet konstaterade man att liknande förlopp hade inträffat två gånger
tidigare på andra håll i världen, men att man där hade lyckats få igång kylningen i
tid. Erfarenheterna från dessa händelser hade dock inte nått personalen i
Harrisburg.”507

Hade det varit ett ökat utbyte av erfarenheter hade olyckan inte inträffat, resonerade
flera elever. Olyckan sågs istället som en viktig erfarenhet för att förbättra
kunskaperna om hur människor agerar i situationer som den som uppstod i Harrisburg.
Den tid där sådana olyckor sker var alltså förbi. Tjernobyl togs i samma broschyr
också upp som exempel där det gått fel. Här var det dock inte längre fråga om
västerländsk teknik och därmed inte alls jämförbar.
”I västvärlden har vissa egenskaper hos Tjernobyls reaktorkonstruktion länge
bedömts som oacceptabla. Den inställningen finns för Sveriges del dokumenterad
genom att den färdigbyggda experimentreaktorn i Marviken aldrig togs i drift.
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De många grundläggande skillnaderna mellan Tjernobylreaktorn och de
svenska gjorde att en expertkommitté som granskade olyckan inte ansåg att vi kan
dra några tekniska lärdomar av det som skett.”508

I detta fall var det alltså teknikens fel - inte kommunikationsproblem eller rent av
personalens okunnighet och bristfälliga handlande. I båda fallen framstår den
västerländska tekniken och den västerländska kunskapen som den bästa, tillförlitligaste
och säkraste.
Sättet att argumentera återfanns även hos eleverna. I en Forsskolegrupp
diskuterade de kärnkraftens säkerhet och då jämfördes den svenska tekniken med den
ryska.
Tove: Men kärnkraftverk, vet du hur stor fara det är eller? Det är ju jäkla…
Jonas: I Sverige är det ingen stor fara med kärnkraftverk däremot i Ryssland
kanske de smäller titt som tätt.509

Trots den uppenbara oron för att något kan gå fel med någon eller några av de
energislag vi har idag fanns en tillförsikt om att problemen skulle bli lösta med hjälp
av forskning och teknisk utveckling. De ”fel” som kan uppstå beror – i så fall – på
mänskliga faktorer t ex att vi väljer att satsa på ”fel” källa eller att vi inte ger
tillräckliga resurser till forskning. Det kan också bero på att det finns alternativ
forskning och alternativ teknik som är kontraproduktiv (t ex den som fanns och finns i
före detta östblocket). Den västerländska vetenskapen och tekniken betraktades som
rationell och god av eleverna.
Detta kriterium appellerade till den vetenskapliga diskursens framhävande av
vetenskapens förmåga att analysera, förstå och lösa problem. En diskurs som hade
starkt stöd i skolans praktik. Även om det rörde sig om olika diskurser som gav olika
definitioner av objektet energi förenades deras (dvs den vetenskapliga diskursen och
tillförseldiskursen) giltighetsanspråk på denna punkt.
En annan aspekt som bör nämnas i detta sammanhang är att den bild av teknik
och vetenskap som eleverna gav uttryck för och som sanktionerades av skolan var
högst teknokratisk.510 Konstruerandet av ”sanningar” (t ex som fakta) i skolan gjorde
att det fanns val som var mer ”rätt” än andra. Om detta ”rätta” inte insetts beror det
snarare på avsaknad av kunskap, eller fakta, kring problemet. Om någon inte ansåg att
det skulle vara på det ena eller andra sättet hade detta, såsom värdering, ingen
legitimitet som kunskap. Debatten ter sig i ljuset av detta som en underlig gökunge där
skenet ges av att eleverna får uttrycka sina åsikter, men egentligen är något helt annat:
Ett teknokratiserande av själva åsikten. Hur rimmar detta med ”fostran i demokratisk
anda”?
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9.2.4 Ekonomiska omständigheter
Energikällornas kostnader var en viktig aspekt för energins gestaltning. Olika tekniker
jämfördes utifrån dess kostnader i kWh. I broschyren ”Energikällor”511 stod t ex att
läsa:
”El kan också produceras i kraftvärmeanläggningar, oljekondenskraftverk och med
gasturbiner. Dessa har idag högre produktionskostnader än kärn- och vattenkraft.
[...] Med nuvarande efterfrågan är det inte aktuellt med några nya kraftverk.
Dagens elproduktion med vatten- och kärnkraft var dyra att bygga men kostar nu
lite i drift.”512

På samma sida som detta skrivs finns en tabell med ”Sveriges elproduktion 19701995”, en med ”Sveriges elproduktion under ett år (1994)” och en som kallas
”Elproduktion 1994”. De första två tabellerna visar tydligt att svensk el främst
kommer från vatten- och kärnkraft. Den sista tabellen består av myntstaplar som visar
hur många öre/kWh de respektive energislagen kostar. Staplarna för vattenkraft och
kärnkraft är röda och ska representera dagens elproduktion. Staplarna för ny
vattenkraft, vindkraft, biobränsle, naturgas och kol är gula och står för ”ny
elproduktion”. Staplarna visar tydligt att priset på el skulle öka med 50-100 procent
om vi började använda något av energislagen under ”ny elproduktion”.513 Staplarna
visade för eleverna att en omställning av energisystemet skulle bli mycket kostsam.
Samtidigt argumenteras det för att den svenska elen (som den ser ut nu) ger en bättre
miljö.514 Det står också att ”Sverige tillhör de länder som förbrukar mest el per
invånare.”515 Detta sätts dock inte i relation till elpriset (där t ex Tyskland har dubbelt
så högt elpris som Sverige) utan till det kalla klimatet och till elintensiv industri.516
En vanlig uppfattning bland eleverna var att en energikälla inte fick vara för dyr.
Om energikällan kostade för mycket så betraktades den som ett orealistiskt alternativ.
Kassim: Superdyrt! … super? (Neej)
Johan: Nej, skriv bara dyrt.
Kassim: Jag har skrivit - dyrt som stryk! (Njaaa?)
Sten: Skitdyrt - strykdyrt …Finns det nåt mer ord vi kan…
Johan: Ja, för fan solen måste ju bli…
Kassim: Ja solen, beroende av solen!
Johan: Jaa…
Kassim: Ja, i dag är det både dyrt och utrymmeskrävande. Samtidigt som (vinsten)
är låg! Alltså ineffektivt…517

Eleverna höll här på med att hitta argument mot andra energikällor än de som de själva
skulle argumentera för. Kostnaden för en energikälla vägdes ofta mot hur mycket el
eller värme som producerades. Om källan var dyr i förhållande till mängd omvandlad
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energi så betraktades källan som ”ineffektiv”. Omvänt var källan ”effektiv” om den
producerade mycket el i förhållande till kostnaden.
”Vattenkraft är den billigaste energikällan när man väl byggt ett vattenkraftverk.
Nackdelen med vattenkraft är att en stor del av naturen måste offras för att dammar
ska kunna byggas. Annars är vattenkraft en ganska effektiv energikälla som står för
ca 50 TWh/år.”518

”Effektivitet” innebar alltså hur stor mängd energi som omvandlades i förhållande till
kostnaden. Ju effektivare desto mer positivt.
I följande sekvens diskuterar en av Forsskolegrupperna kärnkraft och dess
kostnader i förhållande till drift och producerad el.
Jerry: Det går inte… om man skall bygga ett kärnkraftsverk så behövs det
dessutom stort kapital och stor teknisk kunskap! Ett kärnkraftverk det är dyrt att
bygga men billigt i drift! … Sverige har försörjt ungefär hälften av elproduktionen.
Idag har vi har 12 kärnkraftreaktorer i Sverige. I Sverige…
Tora: I Sverige och i Sverige och i Sverige - vi är ju i Sverige vi har 12…
Jerry: ja, 12! Ja, kärnkraftverk! (Ja) Kärnkraftverk finns i alla…
Julia: Hmhm - mycket kärnkraftverk och mycket Sverige men…
Tora: jaa, och mycket djävla siffror…519

De initiala kostnaderna för kärnkraft ansågs som mycket höga men, liksom
vattenkraften, vägdes detta upp av den stora mängd el som produceras.
Det fanns dock en och annan röst som ifrågasatte denna dominerande syn:
”Som det har varit fram till nu så har priset styrt vilka källor som leder marknaden.
Vi måste sluta tänka så och tänka på vår omgivning och miljö.
En annan miljövänlig energikälla är vindkraft. Den är dyr och tar mycket
plats, men den är ändå ett alternativ”520

Trots ifrågasättandet av ekonomins betydelse för vilka energikällor som blir valda så
var det inom tillförseldiskursen som energiproblemen skulle lösas. Skillnaden var
alltså att författaren till den citerade debattartikeln ansåg att det borde få kosta mer.
Både elever och en hel del av det material som användes betonade vikten av att
valet av källor måste vara ekonomiskt realistiskt. Vad som var ”en realistisk” kostnad
specificerades aldrig. Istället sågs kostnaden i förhållande till mängden producerad el
och värme. Detta ställdes i sin tur i relation till, framför allt, den mängd el som
producerades totalt i Sverige. Det gick då att jämföra t ex hur många vindkraftverk
som behövdes för att täcka kärnkraftens elproduktion och vad detta skulle kosta.
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9.3 Historiskt perspektiv
Av stor betydelse för samhällsvetareleverna och Forsskoleeleverna var att behandla
energi med ett historiskt perspektiv. Lärarna på både Björkskolan och Forsskolan
framhävde vikten av den historiska beskrivningen. På båda skolorna hade lärarna t ex
lyft fram för eleverna att miljöförstöring inte var något nytt. Skog har skövlats i flera
hundra år för att elda, bygga skepp eller helt enkelt få fram jordar för bete och odling.
Framför allt större städer förr hade sanitära bekymmer som ofta ledde till sjukdomar
och drog icke önskade eventuellt smittbärande djur in i städerna. Även förr fick
människor tampas med energiförsörjningen på olika sätt.521 Människor var i kallare
länder beroende av ved för att ha en chans att överleva eller i varmare klimat för att t
ex bryta malm. Eleverna fick lära sig att energi påverkat människans möjligheter och
begränsningar så länge hon funnits.522 Fokus låg dock väsentligen på ”modern”523
historia även om de ibland gick tillbaka till t ex Antiken.
”Redan under 1200-talet använde man sig av de första vattenkraftverken. Det
bestod av ett hjul som placerats i ett vattenfall. När vattnet kom och forsade
igenom hjulet började hjulet snurra som oftast drog en mjölkvarn. Under 1600-talet
kom Kristoffer Polhem på att man inte behövde ha själva verket precis bredvid
vattenfallet utan det kunde hållas ihop med hjälp av stänger. Denna konstruktion
kallas för "Stånggången". Den kunde räcka en så där 2 km ifrån själva källan
(vattenfallet). När man sedan uppfann generatorn så kunde man transportera
kraften långa sträckor.”524

Många av de beskrivningar eleverna gjorde av energins historia handlade just om hur
olika problem löstes vilka på olika sätt gjorde livet lite enklare för människorna. Detta
innebar att tekniken fick en oerhört central plats i de beskrivningar som gjordes.
Eleverna gick dock inte så långt tillbaka i tiden utan oftast gällde det att beskriva en
energikällas historia, vilket egentligen innebar att beskriva den tekniska utvecklingen.
När en annan Forsskolegrupp skulle beskriva kärnkraftens historia var det just den
tekniska aspekten av historien som lyftes fram.
”Klyvningsprocessen upptäcktes 1938 av tyskarna Ott Hahn och Fritz Strassman.
Möjligheten att utnyttja processen för energiproduktion blev på teoretiska grunder
uppenbar för ett antal fysiker i USA, bland dem LeoSzilard och Paul Wigner, vilka
insåg att man stod inför en energikälla av gigantiska mått. Fruktan för
Hitlertyskland skulle hinna först i utvecklingen av kärnvapen och dess militära
tillämpning drev bl. a. Einstein att vädja till Franklin Roosevelt om en kraftig
amerikansk forskningsinsats med syfte att bekräfta teorierna.
Den slutliga bekräftelsen på att en storskalig energifrigöring genom
kärnklyvning var möjlig fick man 1942, då en arbetsgrupp i Chicago lyckades
starta en självunderhållande kedjereaktion i världens första reaktor.”525
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Just årtal kring olika tekniska upptäckter tycks ha varit viktiga för att skapa ett
sammanhang kring det specifika fenomenet. Även i det branschmaterial eleverna hade
tillgång till fanns denna typ av tekniskt orienterade beskrivningar.
”Den första som effektivt lyckades flytta energi från vattenfallens närhet till
anläggningar flera kilometer bort var svensken Christoffer Polhem. Han utvecklade
i slutet av 1600-talet så kallade stånggångar av trä för att transportera energi från
vattenhjulen vid fallen till pumpverken i gruvorna.”526

Det var alltså vissa saker i historien som var extra viktiga och som därför återkom på
flera ställen. Istället för nyckelbegrepp (som i den biologiska eller fysiska grenen av
den vetenskapliga diskursen) verkar det i det historiska perspektivet finnas vissa
speciella nyckelhändelser, nyckelårtal eller nyckelpersoner. Oftast rörde det sig alltså
om (nyckel-) personer (män) som löst ett visst problem vid en viss tidpunkt. Genom
dessa beskrivningar skapades en röd tråd till hur det ser ut idag. Det handlade
uteslutande om hur olika energikällor användes och utvecklades. Tekniken och hur den
utvecklats fram till våra dagar blev den viktigaste delen i beskrivningen. Tekniken
skapade kronologin och logiken för varför en energikälla såg ut som den gjorde –
genom lyckade lösningar på kontinuerliga tekniska problem.
Detta gällde inte bara Forsskoleeleverna utan även samhällsvetareleverna.
Samhällsvetareleverna hade en föreläsning där energi betraktades ur ett historiskt
perspektiv. Det ansågs viktigt av lärarna att eleverna var insatta i de olika problem
med energi som människan stått inför under olika perioder i historien och att dessa
behov uppstått i en process av teknisk utveckling. Bland annat delade en av lärarna in
”energihistorien” i fyra perioder. ”1) Vedperioden som sträckte sig fram till 1850, 2)
Kolperioden 1850-1950, 3) Oljeperioden 1950-1975 och 4) Kombinerad olja och el
1975Æ”527 Även på samhällsvetarelevernas föreläsning hamnade alltså tekniken i
centrum. Följande utdrag är anteckningar från samma föreläsning.
”Det händer något under industrialiseringen Æ elektrifiering Æ utvecklandet av
turbiner men fortfarande beroende av att ligga i närheten av kraftkällan. Löser detta
genom ångkraft. Anledningen till att denna källa utvecklades var just den fysiska
flexibiliteten. Men det går åt mycket bränsle.
TAVLAN:
ÅNGKRAFT

Tåg
Ångfartyg
Såg

Läraren berättar om hur ångkraften användes och hur den slog igenom.”528

Historien beskrevs dock inte bara som teknisk kontinuitet och framåtskridande utan i
samband med att miljöförstöring behandlades tonades framåtskridandet ner.
Miljöförstöring var något som alltid funnits som ett problem som människor i olika
tider tvingats hantera till följd av mänskliga behov, teknisk utveckling, mm. Möjligen
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rörde det sig ibland om andra typer av miljöproblem men budskapet var att människor
i alla tider på olika sätt utnyttjat eller manipulerat naturen.
Dagens energiproblem eller miljöproblem relativiserades genom det historiska
perspektivet. Miljöförstöring var t ex inget nytt och energikriser hade alltid
förekommit till och från.
”Romarna hade huggit ner all sin skog eftersom de behövde timmer till sina många
krigsfartyg. … Romarna bidrog också till miljöförstöringen genom slaggprodukter
som bildades när de hettade upp malmen som de bröt i Romarriket. …
I Europa skövlade man skogen, och till slut kom det en energikris under
1200-talet. De kunde inte elda för att laga mat och hade svårt att tillverka en del
varor. På 1300-talet minskade befolkningen och bränslet räckte därför bättre. På
1500-talet ökade befolkningen igen och en ny energikris kom…”529

Här kopplades energiproblemen ganska starkt till befolkningsutvecklingen. Kausala
samband byggde upp de historiska ”fakta” som var viktiga, som t ex att ökad
befolkning ger energikris. Det fanns också en tydlig vilja att eleverna skulle förstå
dagens problem utifrån historiska händelser.
L Sanna: Det är ju inte så... man kommer ju inte åt så hemskt mycket om
miljöförstöring från forntiden... hela Sahara hade ju skogsområden tidigare med
stora floder men den skogen försvann ju också! Så det är ju numera ett ökenområde
och hungersnöden nu i Afrika beror ju mycket på förstöringen av skogen och det är
det man är så rädd för i Brasilien för då blir det ju också samma öde där! Så det
som hände för flera tusen år sedan påverkar ju också hur det är idag!
Tove: Ja just det! Ska vi göra det här med miljön... hur det är i olika länder måste
vi göra så?
L Sanna: Nä, ni kan ta det globalt att...
Tove: Bara Sverige och så?
L Sanna: Men man kan också bara ta Europa som är närmast hur det är i
öststaterna på grund av deras dåliga ekonomi – de har inte skött sin miljö utan de
har bara släppt rakt ut! Och det gjorde man i Sverige också förut från toaletterna
gick allt rakt ut i sjöarna!
Tove: Liksom ”miljön förut” är också att man slängde soporna på gatan, att de bara
öppnade fönstren och slängde ut soporna – det är ju äckligt!
L Sanna: Mh530

Läraren menade att en del av de problem vi har idag kan spåras till åverkningar på
naturen som gjordes långt tillbaka i tiden. Dessutom menade hon att problemet
upprepats, eller åtminstone riskerar att upprepas, i t ex Brasilien.
En av lärarna frågade samhällsvetareleverna vad det fanns för energikällor innan
1800-talet. Eleverna svarade att man då fick ”göra det mesta själv”, att människorna
använde sig av hästar och oxar, av vindkraft och vattenkraft och av andra ”enkla
redskap”.531 Historien som beskrevs var vägen bort från det ”enkla” till ett
kunskapsmässigt och tekniskt mer avancerat samhälle. På samma historielektion fick
eleverna lära sig att ett problem förr var att människorna var tvungna att befinna sig i
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närheten av kraftkällan men att detta ”problem” löstes genom ångkraften.532 Själva
anledningen till att ångkraften blev så framgångsrik antogs vara just dess flexibilitet.
Ett viktigt element i det historiska perspektivet var att förstå händelser som resultat
av ”kausala” förhållanden. Kausaliteten gjorde att förhållanden i dagens samhälle
kunde förstås som en logisk följd av ett antal historiska händelser (t ex ”uppfinnandet”
av ångmaskinen). Kausaliteten byggdes inte bara upp kring specifika händelser utan
även kring årtal och personer. Det som eventuellt skulle tala emot antagandet om en
kausal historieskrivning är framhävandet av enskilda individer och deras uppfinningar
(t ex Polhem). Heroiserandet av enskilda individer (”genier”) var dock även det en del
i den kausala logiken eftersom dessa personer kanaliserade och löste problem som
deras samtida samhälle stod inför.
Genom att historiska företeelser lyftes fram som delar i en underförstådd kausal
logik skapade även historieämnet ”fakta” i synnerhet som denna underliggande logik
aldrig problematiserades. Här finns tydliga likheter med Latours diskussion kring
instrumentens betydelse, som diskuterats tidigare, nämligen att de resultat som
instrumenten producerar bara kan förstås utifrån den ”image” som vetenskaparna
redan har för att resultatet ska kunna förstås som rimligt och som ”fakta”.533 Historiska
”fakta” blev ”fakta” genom att det fanns en given struktur inom vilken de enskilda
årtalen, händelserna och personerna kunde placeras. Denna struktur bestod, förutom
kravet om kausalitet, av en idé om att ”utvecklingen” går ”framåt” genom en
kumulativ kunskapsmässig och teknologisk process. En annan sådan viktig struktur
bottnade i framhävandet av enskilda individer (som alltid var män i elevernas och
lärarnas beskrivningar) och deras erövringar – att framåtskridandet berodde på
mänsklig genialitet. En annan viktig del i denna struktur var att framåtskridandet
avgränsades till en västerländsk idésfär.

9.4 Systemgräns Sverige
Inom tillförseldiskursen fanns också en viktig distinktion som gällde gränsdragningar i
energisystemet. Visserligen går det att se flera nivåer i systemet och avgränsa dessa,
vilket också gjordes till viss del, men det viktigaste var uppdelningen mellan det
nationella systemet och en omvärld, en ganska oprecis omgivning (ibland
exemplifierad med enskilda stater). Det nationella perspektivet var dominerande för
hur problemen med energisystemet definierades. På något sätt kan detta tyckas
märkligt eftersom ingen av de målformuleringar som energiarbetena utgick ifrån
specifikt lyfter fram nationen som en primär utgångspunkt. Ändå blev nationen en
viktig avgränsning för hur eleverna organiserade sina frågor. I följande sekvens från
ett grupparbete på Forsskolan tas denna avgränsning upp mycket konkret. Eleverna
och lärarna går gemensamt igenom de frågor som eleverna kommit fram till
(bandspelaren står på Davids, Hannas, Jonas och Sofias bord).
David: ”Hur är skillnaderna mellan olika länder?”
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L Gunnel: ”Hur är skillnaderna mellan olika länder?”? Hur ska vi formulera den?
David: Jaa…
Elev: Hur skiljer sig de olika energikällorna åt mellan länderna!
L Gunnel: [skriver på tavlan] Japp!
Jonas: Hur skiljer sig de olika miljölagarna och miljömärkningarna åt mellan de
olika länderna?
L Gunnel: Ska jag bygga på den här uppe tycker ni. Hur skiljer sig miljölagar och
miljömärkningar åt i världen? Jaha…
Tove: [viskar] xxxx
Jonas: ”Hur äter och lever människan i Sverige?”
L Gunnel: ”Hur äter och lever människan i Sverige?” Okej då tar vi gruppen längst
ner nu då!
Hanna: [viskar] xxxx
L Gunnel: xxxx
Erik: ”Hur ser svenska miljölagar och miljökrav ut i förhållande till andra länder?”
L Gunnel: xxxxx ”Vilka miljölagar och miljökrav finns i andra länder
Anki: Lägg till skillnader!
Erik: Du kan ju skriva om mina frågor om du vill!
Anki: xxxx
L Gunnel: xxxx
Erik: ”Vad görs i Sverige för att försöka bevara naturen?”
L Gunnel: ”Vad… görs… i.. Sverige…”
Emil: Och i skolan!
L Gunnel: ”för… att… bevara… naturen…” Okej nästa!534

Sekvensen visar att det gjordes en avgränsning i energisystemet mellan Sverige som
nation och omvärlden (”andra länder”). Det kan kanske tyckas som en självklar
utgångspunkt och avgränsningen är lätt att motivera.535 Både natur- och
samhällsvetarna gjorde denna ”vi och dem”-indelning. Den naturvetargrupp där en av
källorna de hade var kol gjorde en tydlig avgränsning mellan Sverige och andra länder
för att förklara varför kol hade dåligt rykte. Koleldning må vara ett problem
annorstädes men inte i Sverige för här är anläggningarna så moderna och säkra.
Kassim: Ska vi säga att Sverige har det renaste koleldade anläggningarna?
Johan: Ja, det tar vi!
Kassim: Har världens renaste koleldade anläggningar!
Sten: Vad sa du för nåt?
Kassim: Sverige har väldens renaste koleldade anläggningar!
Johan: Koleldade!536

Det nationella perspektivet existerade underförstått med ett ”vi och dem”. Det
handlade om att jämföra svenska energikällor med utländska (oftast kärnkraft) men
också om att utgå ifrån den svenska energimixen och dess brister och förträffligheter.
Nationen blev, så att säga, allting annats referens.
Detta gällde även när ett mer lokalt system skulle förstås. Det lokala
energisystemet relaterades till den nationella energimixen. På det lokala energibolaget
fick eleverna t ex veta hur mycket el som producerades i det lokala verket i förhållande
534
535
536

Forsskolegrupp, 000321.
Till exempel genom att det finns speciella regler i olika nationer.
Naturvetargrupp, 001106.

180

till den totala elproduktionen i Sverige.537 De fick också reda på hur mycket el som
producerades i Barsebäck och åter jämfördes detta med Sveriges totala
elproduktion.538 Guiden sade att ”vi måste ersätta det vi tar bort ur systemet”539 och
med ”systemet” menades det svenska systemet.
I broschyren Energikällor står det i inledningen att ”[v]i i den rika världen tar
energin för given. Det är en del av välfärden. En självklarhet. I utvecklingsländerna är
situationen en helt annan. Där är den vanligaste energikällan ved. El hör definitivt inte
till vardagen.”540 Detta mer globala perspektiv överges sedan helt till förmån för ett
nationellt perspektiv.
Det nationella perspektivet var dominerande även i annat branschmaterial som
eleverna använde sig av541 liksom på olika hemsidor.542 För samhällsvetarnas del kom
det nationella perspektivet i hög grad in genom att de fick i uppgift att utgå från vad de
olika partierna tycker. Detta innebar alltså inte bara att energikällorna fokuserades utan
också vad landet Sverige ska tycka kring energi och hur nationen bör handla.

9.5 Sammanfattning
Den mest dominerande diskursen i skolan var tillförseldiskursen. Den kom till uttryck
både i lärarnas måldokument, i hur examinationerna var utformade, i studiebesöken
och i det mesta av det undervisningsmaterial eleverna använde sig av.
Tillförseldiskursen kom till uttryck genom att energiproblematiken främst kom att
handla om val av energikälla. ”Val av energikälla” innebar att energikällorna vägdes
mot varandra – det gällde att välja den ”bästa” källan. För att kunna välja den bästa
källan användes ett antal kriterier med vilka källorna kunde jämföras. Dessa kriterier
isolerades både från varandra och från ett bredare sammanhang. På så sätt kunde varje
enskild ”variabel” jämföras med samma ”variabel” hos en annan källa.
Koldioxidutsläpp var en sådan variabel och eleverna kunde genom denna isolering
jämföra t ex kärnkraftens koldioxidutsläpp med koldioxidutsläppen från olja. Det
fanns flera sådana ”miljökriterier” att värdera de olika källorna i förhållande till
varandra. Samtidigt kunde kravet om att den ideala kunskapen bygger på ”fakta”
upprätthållas genom att de olika kriterierna gick att kvantifiera. Tillförseldiskursens
sätt att behandla kunskapsområdet energi låg på detta sätt väl i linje med
skolpraktikens krav och ideal om vad som var legitim kunskap.
Ett annat viktigt kriterium att jämföra de olika källorna med var källornas
”tekniska potential”. Detta kriterium präglades av en stark tekniktro som kom till
uttryck genom att eleverna satte stort hopp till att vetenskapsmännen skulle lösa de
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tekniska ”flaskhalsar” som en viss källa stod inför. Detta kriterium avvek från de andra
genom att det var svårare att kvantifiera en energikällas tekniska potential. Istället
anknöts källans tekniska potential till att ”forskarna” håller på att utveckla källan. Det
ansågs finnas källor som det inte var så stor idé att utveckla mer. Det rörde sig då om
källor där bränslet antogs kunna ta slut inom en inte allt för avlägsen framtid. Till
dessa hörde fossila bränslen och uran. Kärnkraften avvek dock något från denna bild
eftersom flera elever ansåg att kärnkraften redan var så utvecklad att den inte behövde
utvecklas mer.
Ytterligare ett kriterium var en källas ekonomiska förutsättningar och
omständigheter kring dessa. Kostnaderna för att bygga en produktionsanläggning, dess
drift och underhåll sattes i relation till mängden energi som omvandlades (handlade
nästan uteslutande om el). Låga kostnader och mycket el och värme innebar att källan
sågs som ”effektiv”. Vattenkraft och kärnkraft var de källor som betraktades som mest
effektiva även om deras initiala kostnad var hög. Solceller och vindkraft är exempel på
vad som betraktades som ineffektiva källor.
En viktig del för konstruerandet av tillförseldiskursen var att anlägga ett
historiskt perspektiv på energikällorna. Det historiska perspektivet upprätthöll vissa
former för hur historien skulle betraktas. Inom dessa former konstruerades historiska
”fakta”. Genom detta konstruerande av fakta anknöt det historiska perspektivet till den
vetenskapliga diskursen.
Historieskrivningen handlade främst om den västerländska utvecklingen som ett
framsteg. Detta framsteg bestod av teknologiska och vetenskapliga framsteg utförda av
män och handlade främst om utvecklingen av olika energikällor eller sätt att
transportera energi. Det fanns en kausal logik i berättelsen där ett samhälle i en viss tid
står inför ett problem som någon löser och på så sätt går utvecklingen framåt. Som
exempel kan nämnas att ångmaskinen löste problemet med att vissa kraftbehov
dessförinnan ofta varit geografiskt bundna till t ex strömmande vatten. I och med
ångmaskinen fick människan en flexiblare kraftkälla.
Tillförseldiskursen innebar också en tydlig fokusering på det nationella
energisystemet. Elever och lärare fokuserade den svenska energimixen och med detta
menas energikällor som ingick i det svenska systemet. Omvärlden beskrevs i betydligt
mer diffusa termer och oftast för att framhäva den svenska tekniken eller de svenska
lösningarna som bättre.
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10 Energianvändandets problematik
Detta kapitel ska handla om hur eleverna diskuterade och behandlade
energianvändandets problematik. Kapitlet kommer att fokusera det aktiva intresse som
fanns kring energins användning och dess användare. Jag kommer att försöka svara på
frågor som hur användandet gestaltades, vilken problematik identifierades och hur ska
problematiken förstås i förhållande till den diskursiva ordningen.
Även om det tydligt går att urskilja det aktiva intresset för användandet så tycks
det ändå finnas två skilda diskursiva ingångar till denna problematik: Två ingångar
som skapade ganska olika sätt att se på och förstå användandet. Den ena av dessa
ingångar såg användarna som aktörer. Aktörerna behandlades som aktiva subjekt med
möjlighet att göra val och fatta beslut. Med den andra ingången problematiserades inte
denna roll i någon djupare mening utan det kom mer att handla om användningen i
termer av mängd ”förbrukad” el eller värme vilket resulterade i en annan syn på
användandets problematik. Detta senare perspektiv hade istället en nära släktskap med
den i förra kapitlet behandlade tillförseldiskursen.
När användandets problematik sattes i fokus gjordes alltså inte detta utifrån ett
enhetligt ”användarperspektiv” i dess vanliga mening. Tillförselperspektivet var
uttryck för en förhållandevis homogen diskurs medan fokuseringen på energins
användning och användare skedde utifrån skilda diskurser. Trots att diskussionen kring
användandets problematik skedde utifrån olika diskursiva raster anser jag att både
sättet som användarna kom till uttryck på och den styrka som ligger i epitetet
”användare” gör att fenomenet måste lyftas fram för sig, med en egen strukturerande
effekt. Det som skiljer ut användandets problematik från t ex tillförseldiskursen var
just det aktiva intresset för användaren eller användningen. Utifrån tillförseldiskursen
var användningen något som eventuellt förändrades på ett eller annat sätt, men det var
knappast där som energins problem skulle lösas.
Inom användningsdiskursen problematiserades inte användarens roll utan utgick
egentligen från samma syn på användaren som dominerade tillförselperspektivet.
Användarna sågs som opåverkbara och inneslutna i en ”svart låda”. Potentiella
förändringar låg inte på förväntningar om beteendeförändringar utan snarare på
möjliga tekniska lösningar eller ekonomiskt förändrade villkor. Det relevanta i
användningsperspektivet var mängden output och input i dessa svarta lådor. Men i och
med att problematiken lyftes fram började den svarta lådan brytas upp och det är detta
jag ska försöka visa i detta kapitels första del.
Bortsett från den diskurs där användningen sattes i fokus fanns det alltså även ett
helt annat sätt att gestalta aspekter av användandets problematik. Detta perspektiv
kommer jag att kalla användardiskursen. Med denna diskurs lyftes användaren fram
och sågs som aktiva och ansvariga individer och aktörer som på olika sätt kunde
påverka, påverkas och medvetandegöras om sin användning för att på så vis minska
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energibehovet. I detta sammanhang rörde det sig alltså inte om någon svart låda som
behövde brytas upp utan ett helt annat sätt att se på problematiken.
Gränsen mellan användning och användare var dock inte skarp. Eventuella
konfliktpunkter kunde hanteras genom att de olika diskurserna behandlades i olika
sammanhang utan att göra implikationer på varandras domäner – de identifierade och
löste olika problem som inte ställdes mot varandra utan blev istället olika delområden
inom kunskapsområdet energi.

10.1 Användning och den svarta lådan
Inom fältet teknikstudier talas det inte sällan om tekniken som en ”svart låda”. Bruno
Latour skriver att begreppet svart låda ”...is used by cyberneticians whenever a piece
of machinery or a set of commands is too complex. In its place they draw a little box
about which they need know nothing but its input and output”.543 Oftast åsyftas
tekniska system av olika slag vars innanmäte inte behöver förklaras eller förstås för att
de ska kunna komma till användning.
”Vi tänker oss ett system som mottar någon form av input (en elektrisk ström, en
mekanisk svängning, en ångstråle, en ström av nollor och ettor...), och ger ifrån sig
en output (av likartat, eller helt annat slag). Vi är intresserade av att veta hur output
följer av input. Men vi behöver inte veta allt, och vi vill helst få reda på det utan att
behöva plocka sönder systemet och härleda dess egenskaper från grunden, ur
komponenter och samband. Detta är en typiskt ”systemisk” frågeställning: vi vill
veta något om hur systemet uppför sig och utvecklas, men struntar egentligen i
varför det uppför sig som det gör.”544

Jag vill i detta sammanhang vända på metaforen om den svarta lådan. Ur en
tillförselhorisont, eller, kanske hellre, ur ett tillförselsystemperspektiv, är det
användaren som är den svarta lådan. ”Användaren” som system uppför sig på vissa
specifika sätt, men frågan om varför användningssystemet uppför sig som det gör
saknar relevans utifrån tillförselsystemets utgångspunkter.545 Det var istället en fråga
om graden av tillförsel och efterfrågan hos olika användare vid olika tidpunkter. Det
rörde sig om aspekter som tillförselsystemet delvis eller helt kunde reglera och
kontrollera och som egentligen utgjorde den enda viktiga informationen mellan de
båda systemen. Detta förstärktes ytterligare av sättet som användarna organiserades på
utifrån tillförselperspektivet. Användningen delades in i ”tre sektorer”:
”I Sverige brukar man fördela energianvändningen på de tre sektorerna industri,
bostad och service samt transporter. Till sektorn bostäder och service förs
energianvändningen i hushåll, handel, allmänna lokaler mm. Härutöver
särredovisas utrikessjöfart och energi för icke energiändamål.”546
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Detta utdrag är hämtat ur en branschtidning som användes flitigt av eleverna och
denna bild av användningen som lådor för input och output förekom också hos
eleverna. En fråga som bör ställas är varför denna indelning var så viktig. Den återkom
både på de studiebesök eleverna fick göra, i branschmaterial och i elevernas egna sätt
att diskutera kring ”användarsidan”. Indelningen fanns bl a också i tabellerna som
samhällsvetareleverna skulle använda sig av när de skrev sina debattartiklar. Av
resonemanget ovan är indelningen viktig beroende på att de olika
användningssektorerna ansågs variera i input och output. Det var alltså viktigt ur ett
tillförselperspektiv att göra en distinktion mellan bostäder, transport och industri. I
följande sekvens resonerar en samhällsvetargrupp både engagerat och irriterat kring
problemen med energi. De hade ett tillförselperspektiv och jämförde två av de olika
användningssektorerna.
Engla: Tänker de avveckla Barsebäck II i juli…
Oskar: 2010!
Engla: … 2001? Om de hittar något att ersätta det med!
Perti: Men ettan har ju gått rätt smidigt att stänga!
Oskar: Jag fattar inte varför vi ska stänga den, det är så jävla onödigt - vi har redan
byggt det, vi använder det, vi behöver det – varför ska det stängas?
Engla: För att vi…
Lina: Vad ska vi ta då, ska vi ta kolkraft från Danmark?
Oskar: Alltså, jag vill inte elda mer grejer – jag tycker det räcker!
Engla: Sverige har ett energiöverskott!
Tore: Men då får vi ju elda mer. Då måste vi elda mer och då blir det koldioxid
och då blir det mer växthuseffekt.
Engla: Vågkraft, vindkraft, vattenkraft…
Tore: Vindkraft! Då skulle hela Norrland vara fyllt av vindkraft.
Engla: Det vore rätt snyggt!
Oskar: Men det största problemet i vårt samhälle är ju bilavgaserna! Det kan vi
väl enas om!
Engla: Nej, det är avgaserna från industrin faktiskt!
Oskar: Nä, det är inte det vet du!
Engla: Jo!547

Här ställdes ”bilavgaserna” (transport) som användningssektor mot andra
användningssektorer i fråga om vilken sektor som ansågs skräpa ner värst. På samma
sätt förklarades den ökade produktionen utifrån ändrade förhållanden i de respektive
användarsektorerna.
”Av Sveriges elproduktion 1970 stod vattenkraften för ca 40 TWh av totala 60
TWh. Kondenskraft och kraftvärme stod för resten. När det började användas
kärnkraft så minskade användningen av kondenskraft, fast vattenkraften fortsatte
att tillverka lika mycket el. Det ledde till att i början av 80-talet så hade
elproduktionen fördubblats. Det var främst elanvändningen i bostäder och till
service som ökade.”548
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Den ökade ”produktionen” av el förklarades med att det funnits en ökad efterfrågan i
någon av sektorerna. Problematiken i detta blackbox-perspektiv rör hela tiden
mängden input eller output men som vi såg tidigare hade även miljön en viktig roll
men diskuterades bara som en slags rest, ett output.
Kategorierna för användning betraktades också utifrån ett nationellt och (om än
mer sällan) mer globalt perspektiv, men det rörde sig fortfarande om samma kategorier
och i vilken mån användningen ökar eller minskar. Eleverna ställde frågor kring vad
som skulle hända om alla använde lika mycket energi som vi i Sverige och vilka
energikällor som då skulle vara lämpligast. Vilka problem som identifierades
definierades utifrån denna blackbox-syn. Användarsidan krävde en viss input av energi
men eventuella problem löstes bäst på tillförselsidan.
En av naturvetargrupperna diskuterade olja och de problem som följde vid
förbränning av olja. Framför allt ansåg de att växthuseffekten var ett stort problem som
bland annat orsakades av att ”transporterna är extrema” (naturvetarelev). Som lösning
på problemet diskuterade eleverna rapsolja som ersättning för bensin och diesel.
Klas: Olja! Om dom är djävligt smarta så bör dom snacka bara om rapsolja. Det
skulle dom kunna göra.
Marcus: Är rapsolja med? Men dom använder ju inte det …
Klas: Om dom skulle börja prata om det - ingen skulle ha nåt argument emot det.
Ingen skulle fatta att dom skulle göra det. Det skulle va det bästa dom skulle kunna
göra, dom skulle klara sig helt utan …
Marcus: Men hur klarar sig... Rapsoljan är ju till matlagning!549

Eleverna tycks här fortfarande ha ett tillförselperspektiv. Användningsproblematiken
sugs liksom upp i tillförselproblematiken. Men så var inte alltid fallet utan ibland
grävdes det djupare i lådan och någonstans i detta grävande lämnas tillförseldiskursens
sätt att identifiera problem.

10.2 Den svarta lådan öppnas upp
Utifrån ett användningsperspektiv blev det viktigt att förklara och förstå förändringar i
input och output. Under detta stycke avser jag att visa hur eleverna öppnade upp den
svarta lådan utifrån användningsperspektivet genom att se vilka problem som
identifierades utifrån denna ingång. Jag kommer först att behandla ”den bekväma
människan” för att sedan gå in på ”effektivisering” som ett sätt att bryta upp den svarta
lådan.

10.2.1 Den bekväma människan
När den svarta lådan öppnades upp identifierades andra problem än t ex vilken
energikälla vi skulle använda oss av. Ett sådant viktigt problem som identifierades för
att förklara och förstå varför energisystemet var konstruerat som det var innebar att
549
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människan ansågs ha blivit bekvämare och att vi därför var föga intresserade av att
göra något åt problemen med energisystemet.
”Vi i världen är så otroligt beroende av energi. Vi använder det i allt vi gör, men
frågan är om det är värt att riskera hela våran planet bara för att vi är så bekväma!
Energianvändningen har bara gått uppåt. Ända sedan människan på stenåldern
började laga sin mat och värma sig med elden så har människan kommit på allt mer
saker så att vi ska få så mycket energi som möjligt.”550

Bekvämligheten berodde på att vi blivit ”bortskämda” med tillgången till el. Just att vi
ansågs bortskämda var ett tema som återkom hos flera av samhällsvetareleverna.
”Behovet av energi har ökat sedan 70-talet tills nu. Det beror bl. a. på att vi blir fler
och fler människor på jorden, inte för att det föds mer barn utan för att vi lever allt
längre nu för tiden. Vi är även väldigt bortskämda med vår energi och slösar
mycket med den.”551

Eleven försökte visa varför behovet av energi har ökat och hennes svar var att det
berodde på befolkningsökningen och på att vi var bortskämda med tillgången på
energi. En annan elev lyfte också fram att vi skulle kunna minska elbehovet om vi bara
inte var så bortskämda med el.
”I Sverige, och säkert i andra länder också, är vi alldeles för bortskämda med el.
Det är en så självklar grej i hushållen. Vi har tagit den för given. Vi skulle mycket
väl kunna sänka vårt energibehov om vi startade med att stänga av duschen när vi
tvålar in oss, släcker alla lampor när man lämnat hemmet, släcker lampan i rummet
när man går därifrån, m. m. Det här är bara småsaker mot vad man skulle kunna
gör för att få folket att minska energibehovet.”552

Bilden av människan som bekväm och framför allt elen som en viktig källa att lösa
tunga, obekväma, tidsödande och svåra arbetsuppgifter i hemmen och på
arbetsplatserna kunde också spåras i de broschyrer eleverna hade tillgång till.
”El gör det bekvämare för oss i många sammanhang. Med hjälp av el har vi kunnat
automatisera och förenkla många arbetsuppgifter både i hemmen och på
arbetsplatserna. Med el till värme, men också till kyla och ventilation, har vi kunnat
öka bekvämligheten i bostäder och andra lokaler. Totalt använder vi nu elenergi
motsvarande drygt 15000 kilowattimmar per person varje år. Vårt behov av energi
väntas öka i framtiden, bland annat av miljöskäl. Detta gäller även om vi lär oss
använda el mer effektivt.”553

Den näst sista meningen i citatet antyder att Kraftverksföreningen, utgivaren av
materialet, ansåg att el inte bara skulle göra livet bekvämare utan även mer
miljövänligt. De menade att en ökad elanvändning var att vänta av miljöskäl.
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I samma broschyr fanns en svartvit, lite gulnad, bild på tre kvinnor som tvättar
med redskap från tiden innan tvättmaskinen slog igenom.554 Kvinnorna står utomhus
med två stora baljor framför sig. En av kvinnorna håller ett plagg mot en tvättbräda
samtidigt som hon gnor plagget med en borste. I bakgrunden står ett litet träskjul
framför vilken det ligger en hög med brädor huller om buller. På samma sida finns en
bild där en man sitter och läser tidningen i ett väl upplyst rum trots att det är mörkt ute.
På bordet står en kopp kaffe och en brödrost i vilken man ser att det glöder. Mannen
kan bekvämt ägna sig åt att läsa Dagens Nyheter555 medan elen ger ljus och värme
samtidigt som den rostar mannens bröd. Bilden problematiserar inte mannens beteende
utan visar på hur elen förändrat våra levnadsvillkor – från smutsigt och arbetsamt till
rent, bekvämt och enkelt. Denna bild återfanns i elevernas arbeten på olika sätt. Den
som tydligast kan relateras till exemplet ovan skrivs av en samhällsvetarelev.
”Nu har jag nämnt några energikällor och nu kanske ni kan förstå hur mycket vi
behöver elen och hur snabbt utvecklingen har gått. Förr i tiden var allt mycket
jobbigare, ta exempelvis tvätten. Nu har vi tvättmaskin och tumlare. När dessa
maskiner inte fanns fick kvinnorna stå och skrubba och tvätta kläder för hand. Tänk
bara på vintern när vattnet var som kallast, det måste ha varit en hemsk syssla.”556

I övrigt gavs överhuvudtaget väldigt liten plats åt användarna i broschyrerna som
eleverna använde sig av.
Att lyfta fram ”bekvämlighet” var ett sätt att närma sig användaren som aktivt
handlande subjekt, men i denna diskurs problematiserades aldrig användarens
bekvämlighet som en valmöjlighet och därmed något användaren också kunde välja
bort. Tvärt om lyfte eleverna istället fram beroendet av teknik och då i synnerhet
tekniken i hemmet och transportproblem och den ökning av energibehovet detta leder
till. En Forsskolegrupp skriver t ex att:
”[e]n annan sak man kan tänka på är alla onödiga prylar. Egentligen behöver man
inte en cykel, det är bara det att alla har en. CD spelare, TV, telefon – eftersom de
flesta har skaffat en är det svårt att klara sig utan.”557

Eleverna framhåller att mängden prylar i allmänhet var ett problem men att de på
något sätt fyller olika funktioner som gör att det blir svårt att klara sig utan dem. En
samhällsvetarelev såg i sin debattartikel just problemet med hur allt fler elektriska
apparater, bilar och flygplan leder till ett ökat energibehov.
”Utvecklingen går framåt och med ny teknik följer större behov av energi. Flera
elektriska apparater kräver mera el och flera bilar och flygplan kräver mera
bränsle.”558
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Det finns något oundvikligt i resonemanget om att utvecklingen (i meningen ny
teknik) går framåt. Logiken i elevens resonemang, som jag uppfattar den, var att
”framåt” låter positivt och eftersträvansvärt eftersom vi får bättre levnadsstandard och
ökad bekvämlighet och detta i sin tur ansågs innebära ett ökat energibehov (beroende).
Problemet blev därmed inte att det var något fel på utvecklingen (den går ju framåt)
utan problemet måste lösas på tillförselsidan även om resonemanget snuddar vid idén
om att problemet ligger i ”prylarna” och deras ökande antal. Även om just denna elevs
resonemang ledde till en tillförselproblematik så gav ändå denna typ av resonemang
ändå en öppning till ett annat spår som i högre grad öppnade upp den svarta lådan.
Detta resonemang handlade främst om effektivisering.

10.2.2 Effektivisering
Idén om effektivisering var ett viktigt inslag vid behandlandet av användandets
problematik. Genom tanken om effektivisering på ”användningssidan” bröts den svarta
lådan trots allt upp och faktorer inne i lådan ansågs kunna förändras. Kring
effektivisering handlade det framför allt om hur dessa faktorer skulle kunna förändras.
Tänkandet kring effektivisering innebar alltså att användaren som aktör, men framför
allt att användningen började problematiseras.
Jag har identifierat tre sätt genom vilka en förändring ansågs tänkbar. Det första
handlade om att politiker bör fatta olika beslut som gör att vi bättre utnyttjar den
energi vi har tillgång till. Den andra innebar att teknik skulle förbättras och göras
energisnålare. Det tredje sättet innebar att vi genom vissa beteendeförändringar, med
effektivare användarbeteende, skulle kunna minska energibehovet (eller åtminstone
hindra en ökning). I den senaste började användaren tillskrivas ett ansvar för sina
handlingar och därmed hade sättet att betrakta användandets problematik definitivt
tagit ett steg in i den svarta lådan.
Politiska handlingsmöjligheter innebar krav på att det politiska etablissemanget
skulle påverka mängden omvandlad energi. Eleverna försökte tänka ut vad som kunde
göras för att minska energianvändningen och då spelade t ex skatter en viktig roll för
att effektivisera användningen. I debattartikeln nedan tog eleven upp både skatter som
styrmedel för vilka varor vi väljer559 och hur kommunen skulle kunna göra vår
bränslekonsumtion mer effektiv genom att tillhandahålla gratis kollektivtrafik.
”[Med] löpande energipriser inklusive skatter tog den blyade bensinen stopp ca
1985 och man började med blyfri bensin vilket var ett framsteg för en bättre miljö.
Även om bensinen ökat i mängder. Elvärmen har också bara blivit högre och
högre. Det här kan endast människan försöka förbättra och ändra på, genom att t ex
använda bilen mindre, inte ha så varmt i huset och låta radio, TV och lampor var
tända i onödan. Kommunen kan också göra en del, ex: gratisbussar, folk kanske
skulle börja använda bilen mindre. Jag tycker att det är värt ett försök.”560

Genom olika typer av regleringar ansågs det möjligt att tvinga fram både
beteendemässiga och tekniska förändringar. Kommunen sågs egentligen sällan som en
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potentiell politisk maktutövare, så utdraget ovan var ett undantag i den meningen.
Även om både kommun och länsstyrelse nämndes så var det sällan som de betraktades
som viktiga aktörer för påverkan vad det gäller effektivisering. Utdraget är dock ett bra
exempel på hur eleverna resonerade (vilket vi också sett prov på tidigare) kring
effektivisering.
Samhällsvetareleverna försökte ta reda på så mycket som möjligt om de olika
energikällorna innan det var dags för debatt. På grund av detta togs inte effektivisering
upp i grupparbetena annat än i den grad som den faktiskt dök upp i det material som de
använde sig av. Framför allt dök effektiviseringstänkandet då upp på ett par av de
politiska partiernas hemsidor och kunde på grund av det bli omnämnt i
gruppdiskussionen. Den samhällsvetarelev som fått i uppdrag att se vad
socialdemokraterna säger om de olika källorna sa: ”Man vill inte äventyra jobben i
sossarna. Sossarna vill ha fram utbildning så att svenskarna lär sig och kan spara 10
procent energi.” Detta sades i samband med att eleverna arbetade med att fylla i sina
rutsystem om vad (riksdags)partierna tycker om respektive energikälla. På
socialdemokraternas hemsida stod bl a följande att läsa:561
”Även forskning och utveckling av framtida teknik för energiproduktion och
effektivare energianvändning är centrala för möjligheten till effektiv
energiomställning. Det gäller också folkbildning kring möjligheterna att hushålla
med el. Socialdemokraterna menar att energiomställningen kan skapa nya
möjligheter för svensk industri och för svenska företag att utvecklas och att gå i
spetsen på en rad framtidsområden inom energiteknik, energisparande system och
energisnåla produkter.”562

På socialdemokraternas hemsida betonades just effektivisering som en viktig aspekt av
energiomställningen liksom vikten av bildning.563 Av de partisidor jag studerat tar
även centern, kristdemokraterna och miljöpartiet upp just effektivisering som en viktig
aspekt i sina partipolitiska deklarationer på Internet.564 Mellan partierna går en
skiljelinje mellan de som betonade vikten av ”billig energi” och de som ansåg att billig
energi tog bort incitamentet att spara energi och därför sågs ett högre energipris som
en viktig del i skapandet av ett ”uthålligt” samhälle.565 Denna skiljelinje återfanns inte
hos eleverna.
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Broschyrerna som eleverna använde sig av var, som vi redan sett, inriktade mot
olika energikällor och behandlade inte specifikt användningsproblematiken. I
broschyren Energikällor ses behovet av att effektivisera användningen som en
konsekvens av ett antal politiska beslut där elbortfallet vid nedläggningen av
kärnkraften inte kan ersättas med rimliga medel då riksdagen också bestämt att inte
öka koldioxidutsläppen.566
”De energipolitiska målen anger att den framtida elproduktionen ska komma från
inhemska och förnybara energikällor. Idag är vattenkraften den enda förnybara
källan till vår elproduktion av någon betydelse, men den får enligt riksdagsbeslut
inte byggas ut mer. Dessutom har Sverige förbundit sig att inte öka
koldioxidutsläppen vilket gör att det blir svårt att i en nära framtid ersätta
kärnkraften med olja, kol och gas. Det innebär en stor utmaning för samhället de
närmaste åren att hitta värdiga ersättare. Biobränsle är ett alternativ. Men minst lika
viktigt är att effektivisera energianvändningen så att energin används på bästa
möjliga sätt.”567

De politiska besluten sattes här i en kontext där den ökade elanvändningen i Sveriges
energisystem beskrevs. Elanvändningens ökning förklarades som en direkt konsekvens
av minskad del olja i den totala energitillförseln vilket skulle göra kravet om att inte
öka koldioxidutsläppen till en ”stor utmaning”.568
Tekniska effektiviseringsåtgärder handlade om att genom bättre och mer
avancerad teknik göra energianvändningen mer effektiv. Detta var den i särklass
främsta aspekten som eleverna tog upp för att effektivisera energianvändningen.
Som vi redan sett fanns det betydande förväntningar på teknikens möjligheter att
lösa de problem som identifierades med energikällorna. Men tekniken skulle inte bara
lösa tillförselsidans ofullkomligheter utan även användningssidan ansågs kunna
effektiviseras med hjälp av forskning och teknisk utveckling. I följande utdrag från en
av samhällsvetarnas debattartikel argumenterades det för forskning och utveckling för
att minska elanvändningen inom industrin och i hemmen.
”Elanvändningen i Sverige har ökat med ca 70TWh sedan 1970. Jag tror inte att
problemet bara är vilken energikälla som ska användas utan också hur vi ska
minska elanvändningen. Idag är det inom industrin och i det egna hemmet som den
största elanvändningen görs. Lägg pengarna på forskning och utveckling av
energisnåla produkter. Man borde också få bort slöseriet i hemmen.”569

Eleverna argumenterade för att väldigt stora förändringar skulle kunna nås med väldigt
små förbättringar av den teknik som används till vardags, i hemmen och på arbetet.
Genom energisnåla lampor och hållbarare produkter skulle lasten på miljön minska.
”Hur ser framtiden ut för miljön? Både dyster och bra, faktiskt. Även om alla
länder når de internationella mål som man satt upp är det ändå inte tillräckligt. Man
måste utveckla miljövården, vi kan inte bara luta oss tillbaka och tro att allt
kommer att ordna sig – det gör det absolut inte då! Vi är vana vid en viss kvalitet i
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våra liv men saker och ting måste ändras. Men människorna måste ha lust att göra
miljön bättre – de kan inte tvingas in i det. Men det är en stor omställning, och en
svår sådan eftersom det handlar om att bryta vanor. Man kan börja med små saker,
som att köpa energisnåla lampor, skaffa energisnålare spoling på toaletten, cykla
istället för att ta bilen till jobbet, sopsortera. Små saker hjälper i stora mängder. I
Stockholm bytte man ut lamporna i alla trafiksignaler till så kallade diodlampor
minskade man energiförbrukningen med 90%.
Ett bra samhälle fordrar hållbara produkter. Om företagen gjorde bättre,
slitstarkare varor skulle vi inte behöva kasta och köpa nytt flera gånger. Men grejen
är den att de tjänar på att inte göra så bra saker. När strumporna går sönder köper vi
nya, om freestylen pajar är det ofta billigare att köpa en ny än att laga den. Om
strumporna höll fyra gånger längre – skulle det innebära fyra gånger mindre
belastning på miljön.”570

Eleverna i denna grupp identifierade flera problem som användarsidan ansågs stå
inför. Dessa var vanor, produkters hållbarhet, företagens vinstintressen och
energislukande produkter. De tekniska lösningarna ansågs väldigt viktiga men
samtidigt bröt de upp den svarta lådan i den meningen att de ansåg att det var där
förändringen skulle ske.
Användaren gavs stort ansvar i strävan mot ett miljövänligare och ett så kallat
hållbart samhälle. Bilden av den västerländska kulturen som slösaktig och
överkonsumerande var ganska stark överlag bland eleverna samtidigt som mer
omfattande förändringar av livsstil med mera tycktes anses ganska svåra att uppnå.
Bilen identifieras ofta som den största boven och ett uttryck för onödigt slöseri med
resurser. Eleverna gav gott om förslag på ”små” insatser som skulle kunna göra stora
förändringar.
”Om vi nu blickar framåt samtidigt som vi håller ett öga i backspegeln så ser vi att
förändringar måste ske. Vi måste fråga oss: Klarar Sverige den raskt ökande
energianvändningen inom såväl industrin som hushållen? Det framtida
energisamhällets första nyckelord är: Sparsamhet! Har vi verkligen detta ofantliga
behov av att ta bilen så fort vi ska förflytta oss eller att ha tre fjärdedelar av
hemmets sammanlagda elektriska utrustning påslagen samtidigt? Den som spar han
har, men här gäller det ingen enskild individ. Varför ska vi då spara energi? Vi
skulle ju kunna producera ännu mera om vi ville. Jo, vi måste se längre än en dag,
en månad, ett år. Fortsätter vi släppa ut giftiga ämnen så ser vi vad så småningom
händer: Mänskligheten dör ut!”571

Enligt eleven vilade ett tungt ansvar på användarna om miljön skulle kunna räddas och
så att mänskligheten skulle kunna leva vidare. En annan av samhällsvetareleverna
framhävde också användarnas ansvar och gav flera exempel på hur människor kunde
göra ganska stora insatser för miljön utan att egentligen behöva ändra levnadsvanor i
någon större utsträckning:
”[1985 började man med] blyfri bensin vilket var ett framsteg för en bättre miljö
även om bensinen ökat i mängder. Elvärmen har också bara blivit högre och högre.
Det här kan endast människan försöka förbättra och ändra på, genom att t ex
använda bilen mindre, inte ha så varmt i huset och inte låta radio, TV och lampor
570
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vara tända i onödan. Kommunen kan också göra en del, t ex gratisbussar så folk
kanske skulle börja använda bilen mindre. Jag tycker att det är värt ett försök. Bil
är ju ett måste för de flesta men den skulle kunna användas mindre.”572

Eleven fortsatte argumentera för hur olika bränslen skulle kunna ersätta bensin och
diesel. Flera elever gav liknande exempel på hur energianvändningen skulle kunna
minskas. En elev menade att vi är alldeles för bortskämda med el och att vi därför inte
släcker lampor när vi går hemifrån eller slösar med vattnet när vi duschar.573
För naturvetarna fanns inte användarperspektivet lika direkt formulerat i
målbeskrivningen som för de andra klasserna. Vid vissa tillfällen berördes dock ett
användarperspektiv. I debatten togs bland annat upp att ”…[b]iobränsle i vanliga
villapannor ger cancer. Man måste lära ut hur man eldar.”574 En elev argumenterade
mot biobränsle menandes att återvinningen kostar mer än den smakar. ”Allt går inte
runt!”575
På Forsskolan var kopplingen till individen och ”människan” tydligare än i någon
av gymnasieklasserna. I Forsskolans målbeskrivning betonades även
miljömedvetenheten hos eleverna själva.576 Detta syntes också på de frågor som
eleverna själva formulerade efter brainstormingen:
”- Hur sker sophantering?
- Vad återvinner man och hur?
- Vilka miljölagar och miljömärkningar finns och vad står de för? Skillnader?
- Vad är ett sunt liv?
...
- Vad har människan för betydelse för miljön?”577

Det ställdes också frågor om vad en ”privatperson” kan göra för miljön och till
skillnad från gymnasieklasserna fick mer direkt användningsrelaterade (och även
användarrelaterade) frågor ett större genomslag hos Forsskoleeleverna.
Jesper: Vanliga utsläpp. Fanns med återvinningen, miljömärkning och smog och
sånt där.
Iris:Varför då?
Jesper: För att det är skador.
Iris: Det har väl inte med mänskan och göra!?
Ada: Utan människan så kommer inte det där och finnas. För det är människan
som gör miljöförstöring.578

Eleverna höll på med att kategorisera nyckelbegreppen och var inte överens om vad
som skulle räknas till kategorin ”människan”. Det ena sättet rörde frågor kring
människans hälsa, så som motion, kost, sömn, osv, medan det andra sättet handlade
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om människan som aktör i ett energisystem och som därmed på olika sätt har ansvar
för miljöproblematiken genom sina handlingar.
”En annan sak man kan tänka på är alla onödiga prylar. Egentligen så behöver man
inte en cykel, det är bara det att alla har en. CD spelare, TV, telefon – eftersom de
flesta har skaffat en är det svårt att klara sig utan.
Man kan peka på mycket som man kan göra, men det främsta har med energi
att göra. Vi måste spara energi. Man räknar med att vi ’västerlänningar’ måste
spara in 60% på vår energi, på något sätt, för att folket i U länderna ska kunna öka
sin energianvändning med 30%.”579

Detta ansvar ansågs kunna tas genom att människan ändrade sitt slösaktiga beteende
och började spara. Denna aspekt togs upp av flera elever. En elev skriver t ex att:
”Vi borde vara glada över att vi har alla dessa elektriska produkter. Men vi måste
lära oss att inte slösa så mycket. Tänd inte lampan i onödan, diska inte en halvfull
diskmaskin, stäng av vattnet i duschen medan du tvålar in dig. Om alla använde sig
av elen på det här sättet så skulle vi ha kvar mycket mer energi, som skulle kunna
användas till viktigare ändamål. Tänk på miljön och var sparsam. Överdriv inte din
användning av el, för lagom är alltid bäst!”580

Sparsamhetsperspektivet var oerhört starkt bland eleverna. Konsumtionen måste
skötas inom ”lagomgränser” för då kommer miljön inte att åsamkas någon skada.

10.3 Användardiskursen
Nu har vi gått från ett användningsperspektiv och användandets problematik som en
svart låda till att öppna upp den svarta lådan och börjat skönja en delvis annan
problematik, som handlar mer om användarens roll än om användningen som något
opåverkbart. I användardiskursen sågs användaren som en aktör med möjlighet att
göra val och fatta moraliskt riktiga eller oriktiga beslut.

10.3.1 Återvunnen konsumtion
När eleverna diskuterade avfall och återvinning gick inte diskussionen den långa
vägen via den svarta lådan utan handlade entydigt om användarens roll. Med denna
diskursiva ingång ansågs användaren ha ett stort ansvar. Denna ingång handlade om
hur vi beter oss och hur detta påverkar energianvändningen och i slutändan även
miljön. Individens ansvarstagande och därav fungerande återvinning och källsortering
ansågs som lyckade lösningar för slit-och-släng-samhället och dess konsumtion.
På Forsskolan gjorde flera av grupperna studiebesök på någon stor
hamburgerkedja för att se hur de tog hand om sina sopor. Oftast var eleverna mycket
nöjda med hur väl hamburgerkedjorna tog hand om sina sopor.
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”McDonalds källsorterar alla sina sopor, de återvinner förpackningar från
hamburgare och muggar som består av kartong, de återvinner metallförpackningar
som används i köket och mycket mer. Ute där kunderna sitter och äter finns det tre
så kallade papperskorgar där man slänger in kartonger i den ena, pappersmuggar i
den andra och övrigt skräp i den tredje. […] För utom att McDonalds sorterar sina
sopor så återanvänder de också oljan som används till fritösen där pommes fritten
friteras. […] McDonalds använder sig av miljövänliga livsmedel och "hjälpmedel"
och de ser till också att till exempel lastbilarna som fraktar deras varor kör på
miljövänligt bränsle. Personalen berättade också för oss att de hade försökt för
länge sedan att kompostera maten men det fungerade inte så bra eftersom djuren
som fick maten hade svårt att äta upp den. Planerna inför framtiden var otydliga
men McDonalds ska fortsätta att värna om miljön vilket är deras budskap, att få så
många människor som möjligt att källsortera och återvinna saker som kan
återvinnas.
Frågan är om allt detta är sant? Värnar McDonalds verkligen så
mycket om miljön? Om det verkligen är så, så är vi mycket tacksamma att det finns
en så bra snabbmat-kedja som är så medveten och också försöker lära ut andra om
miljön.”581

Trots viss misstänksamhet var eleverna mycket nöjda med McDonalds miljöarbete. Att
källsortera innebar att individen eller företaget tog sitt ansvar. Källsorteringen togs
också som uttryck för medvetenhet om miljöproblemen och legitimerade verksamheter
och livsstil.582 Att källsortera tycktes så självklart att det bara verkade vara en tidsfråga
innan människor källsorterade ordentligt. Det var inte en fråga om vems ansvar
sorteringen var eller om det skulle källsorteras utan det handlade snarare om hur man
gjorde för att källsortera. Följande utdrag från en Forsskolegrupps arbete har
karaktären av en informationsfolder och handlar just om hur man ska återvinna.
”I hemmet finns det mycket som kan återvinnas. Det är allt fler som börjar att
källsortera i det egna hemmet.
Glas slänger man i glasbulor, det finns två stycken olika, en för färgat glas och en
för ofärgat glas. Petflaskor får man pant för, man pantar dem i pantautomater som
normalt finns vid affärer.
Plastavfall, som till exempel saftflaskor, dunkar, och andra plastförpackningar
läggs i en speciell container.
Papper läggs för sig vid återvinningsstationen.
[...]
Man kan ha en egen kompost hemma, kanske bakom huset. I den kan man lägga
bland annat potatisskal, löv, gräsklipp och annat trädgårdsavfall som senare
kommer att bli jord.”583
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I sekvensen syns också att det framför allt ansågs att källsorteringsansvaret vilade på
hemmen. I olika broschyrer och på studiebesöken fick eleverna bland annat reda på
hur mycket sopor som slängs per svensk och år.584
”Varje dag lämnar hushållen ifrån sig avfall i soptunnor eller i sopnedkast. En
svensk kastar ungefär 320kg hushållsavfall i snitt per år. En tredje del består av
hushållsavfall och en fjärde del är av organiskt material, främst matavfall. Det som
blir kvar är oftast glas, plast och plåt. Det mesta av det här ingår i nån förpackning
av något slag. Det människan slänger är oftast engångs- förpackningar. Vi slösar
också omslag på olika saker och använder ofta dubbla förpackningar.
Fast vi har förbud mot att slänga glas, plåtburkar, askar, papper och plastpåsar så
slänger vi det i alla fall. Människan har tidigare trott att naturen bryter ner avfallet
och förstöra det i alla fall. Men så är det inte för att vi har så många giftiga ämnen
som naturen inte klarar av att bryta ner så fort.
Det finns tre metoder att ta hand om avfallet: Deponering (som är den äldsta
metoden), förbränning och återvinning.”585

Den stora mängden avfall sågs som ett problem och detta problem skulle det gå att
göra något åt om alla började källsortera. I elevarbetet ovan framställdes människan
som slösaktig, till följd av okunskap men också till stor del till följd av bristande
engagemang och ansvar. Återvinning och sortering betraktades alltså som ett uttryck
för ett fungerande system där individerna tar ansvar för sin konsumtion. I det material
som eleverna hade tillgång till gavs dock inte någon homogen bild av källsorterandets
roll. I Broschyren ”Energikällor” stod det t ex att ”[d]en snabbt ökande källsorteringen
av både hushållsavfall och industriellt avfall gör att en stor del av det brännbara
avfallet går till återvinning. Det innebär att energiinnehållet i soporna blir lägre så att
annat bränsle måste komplettera avfallet i de anläggningar som eldas med avfall.”586
Denna bild stod för en annan diskurs än den där individen ansågs ta ett ansvar för sin
konsumtion. Ur tillförseldiskursens perspektiv fanns det inte någon poäng med att
återvinna eftersom kraftbolagen går miste om billigt bränsle.587 Att energiinnehållet i
soporna måste ersättas med något annat bränsle var ett argument som inte nådde
eleverna. Detta berodde på att det var två oförenliga diskurser som stödde olika
rationaliteter. Istället var det snarare kursupplägg och lärarna som mer aktivt stödde
bilden av sopsortering som något bra. Följande sekvens är hämtat från en
naturvetargrupps arbete. Gruppen hade biobränsle som energikälla och närmade sig
därför sophanteringsproblematiken utifrån premissen att de skulle argumentera för
biobränsle och därmed låg ett tillförselperspektiv nära till hands.
L Anna: Vad har ni mer?
Tobias: Biobränsle!
L Anna: Jaha, just det! Biobränsle. Då får ni ju räkna med xxxx att man bränner
sopor och att det kanske blir …
584
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Tobias: Ja, det är ju bra att man bränner sopor.
L Anna: Ja, precis. Men giftiga gaser och så som bildas och … det får ni tänka lite
grann på …
Erik: Det är inte så farligt. Det är inte så många som jobbar på en soptipp. Så det är
bara dom som råkar illa ut.588

Här tog en av lärarna upp ett av problemen med att bränna sopor dock utan att direkt
göra kopplingen till sopsortering. Denna koppling gjordes tydligare i ett av de
gratismaterial som eleverna hade tillgång till:
”Faktum är att det bara är en liten del – några enstaka procent – av alla sopor som
ställer till miljöproblem. Den lilla miljöfarliga resten består av t ex utrangerade
bekämpningsmedel, färgburkar, lysrör, kvicksilvertermometrar, spillolja etc. Men
denna lilla rest ’smittar’ hushållsavfallet så att hela sopberget blir ett miljöproblem
Det är därför det är viktigt att ta hand om det miljöfarliga avfallet [...]
Alternativet är att bränna sopor. [...] Förbränningen har fördelen att man får
värme (ca 4 TWh per år), samtidigt som sopornas volym minskar. Men man kan
aldrig gardera sig mot miljögifter i avfallet. [...] Därför bygger man
reningsanläggningar vid sopvärmeverken – så att föroreningarna fastnar på filtren,
som förr eller senare måste bytas ut och då hamnar på – tippen.”589

Giftiga gaser fångas eventuellt upp i filter som i sin tur måste läggas på deponi. Vissa
material kan innehålla ämnen som inte alls har något energiinnehåll men som skulle gå
att återanvända om det hade sorterats ut ur soporna och genom förbränningen hamnar
det bara på deponi tillsammans med aska. Stycket ovan bör jämföras med följande
sekvens ur ett elevarbete från en Forsskolegrupp:
”Under de senaste åren har man börjat sortera sopor. En människa slänger ca
300kg/år. Avfall kommer bland annat ifrån hushåll, kontor, butiker, industrier och
gruvor. Men nästan alla sopor kan tas tillvara på, och går alltså att återvinna: t.ex.
papper, glas och metaller. Kläder kan t.ex. skänkas bort till second-hand butiker
som sedan säljs till människor nästan gratis. Det är bara en liten del som bildar
miljöproblem. Men de problem som finns bildar större problem genom att "smitta"
av sig till hushållsavfallen. De miljöfarliga resterna är bland annat:
Bekämpningsmedel, färgburkar, lysrör, spillolja m.m. För att undvika denna smitta,
källsorterar de flesta. Att bränna sopor i ett slags kärnvärmeverk ger möjlighet att
delvis få energi till värme i hushållen och samtidigt bli av med alla sopor.”590

Förutom den slående likheten med vad som står i ”Miljöboken 1997/98”591 så visar
citatet att användarens roll blev betydligt mer påtaglig när eleverna fokuserade
avfallsproblematiken för sig. Naturvetarna och samhällsvetarna närmade sig
problematiken utifrån ett tillförselperspektiv och då blev avfall biobränsle och inte
något som kan sorteras och återvinnas. En av samhällsvetargrupperna tog dock upp
källsortering redan i sin brainstorming och detta gjorde att frågan blev behandlad
utanför tillförseldiskursens ramar. De ställde sig frågan ”hur mycket ett hushåll släpper
588
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ut” (inspirerade av studiebesöket de gjorde) och detta ledde dem till frågan ”Hur
många är det i Sverige som källsorterar...?”.592
Klara: ”Hur många i Sverige är det som källsorterar och hur många är det som inte
gör det?” Det är nästan intressantare att veta.
Lisa: Vi tar den så tar vi en till: Hur många källsorterar i Sverige? Hur många
hushåll källsorterar…
Klara: Jag tror inte att det är så många! Men det är ingen idé för de blandar… Jag
fattar egentligen inte varför man källsorterar, typ så här när man slänger i olika
containrar, de bränner allting sedan tillsammans i alla fall… så har man typ sorterat
mjölkpaket och allting… Det är ganska onödigt egentligen!
Lisa: Men…
Klara: Men det är tydligen för att svenska folket ska tränas!
Lisa: Vi gör det!
Klara: Vi gjorde det förut!
Lisa: Jag får inte slänga några pantflaskor eller någonting för dem ska mamma ha
för hon xxxx
Klara: Vi hade mjölkpaket förut, men sedan när vi fick reda på att de bränner allt
tillsammans, så slänger vi allt i soporna!
Lisa: Vi slänger dem [mjölkpaketen] i de vanliga soporna med!
Klara: Det finns ju annars sådana här hårdpappscontainrar.
Stina: Jaha… En till då… Killar! Ni kanske kan komma på någon fråga!593

Här kom eleverna fram till att källsortering var onödigt och tilltron till systemet
verkade inte så stark. Eleverna ansåg att sorteringen snarare var i fostrande syfte än för
miljöns skull. Utdraget visar också att eleverna inte ansåg att källsorteringssystemets
misslyckande hänger ihop med sopornas eventuella energivärde utan med ett dåligt
system. Kopplingen till tillförseldiskursen gjordes alltså aldrig i samband med att
källsortering diskuterades.
Anmärkningsvärt är dock att eleverna, när de diskuterade sortering, refererade till
erfarenheter hemifrån. Här blev hur eleverna och föräldrarna gjorde hemma viktigt.
Eleverna kunde alltså hämta kunskaper och inspiration från sin privata sfär. Av
utdraget förstår man också att det pågick en diskussion kring sopsortering och att det
rådde osäkerhet om det verkligen var bra eller om det inte spelade någon roll. Tydligt
är att föräldrarna hade valt olika sätt att förhålla sig till sortering och att detta hade stor
betydelse för hur eleverna själva gjorde, eller var tvungna att göra.
Med ett tillförselorienterat angreppssätt på avfallshanteringen blev sopor en billig
och miljövänlig energikälla som egentligen aldrig berörde källsortering mer än som ett
svinn av nyttigt energiinnehåll. På de studiebesök som både samhällsvetar- och (i
synnerhet) Forsskoleeleverna gjorde uttrycktes skeptiska tankar gentemot
källsortering.594 Dels gjorde den ökade källsorteringen att företaget fick söka sopor i
en allt vidare radie runt kommunen eller helt enkelt ersätta bränslet med olja eller
gummi (med ökade transporter osv. som följd), dels gavs känslan att viss sortering gav
allt för stor koncentration av vissa ämnen och material i pannorna som var byggda för
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ett mer blandat material.595 Det senare gällde t ex plasten på insidan av
mjölkförpackningar som blev till en kletig, svårhanterad massa vid förbränning och
därför var bolaget ändå tvunget att ”späda ut” plasten med papper och kartong.596
Eleverna fick också veta under sina studiebesök att avgaserna renades så väl att de
hamnade innanför gränsvärdena med marginal.597 Saken problematiserades inte
ytterligare.598
Det tillförselorienterade angreppssättet gjorde att användandets problematik, och
därmed källsortering, inte togs upp i naturvetarklassen. Naturvetargruppen med
biobränsle (och kol) – som ju inte gjorde något studiebesök – tog inte alls upp
källsortering även om eleverna talade en hel del om avfall. Istället handlade det om
biobränsle och till stor del liknade deras resonemang kring biobränsle det resonemang
som fördes av guiderna vid studiebesöken .
Tobias: Ja men, askan är asbra, för den sprids i skogen och skogen blir fin (Ja, just
det!) och avverksningsresterna från när man gör papper och sånt.
Erik: Grenar och sånt. Det blir flis! Som i sin tur eldas. Det blir energi som sen blir
aska - det här är alltså jättebra.
Tobias: Inga restprodukter.
Farad: Jamen utsläppen då! (Jaa)
[tyst]
Tobias: Ja, vi skriver så vi har lite punkter och så här.
[tyst]
Farad: Alltså inga restprodukter.
Erik: Har ni skrivit upp nåt? (Nej)
Farad: Inga restprodukter.
[...]
Farad: Bidrar inte till växthuseffekten. (Det är bra). Då är det ju för f-n, skitbra det
där!
Tobias: Varför använder inte alla sånt här bara …599

Som vi såg i en tidigare sekvens i detta avsnitt ingick avfall i elevernas definition av
vad som var biobränsle. Trots detta kom gruppen aldrig in på källsortering eller på
användardiskursens problematik utan eleverna höll sig till tillförseldiskursen.
Den tillförselorienterade ingången till avfall utelämnade alltså användarens roll.
En mer miljöorienterad ingång till avfall ledde oftast funderingarna till återvinning och
sortering och vad ”vi” (i Sverige, i kommunen, på skolan och privat) kan göra åt
miljöproblemen och därmed fick också användaren en betydligt mer central roll. I
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följande sekvens håller en Forsskolegrupp på att formulera frågor utifrån
nyckelbegreppen:
Jesper: Vad görs i Sverige speciellt för att försöka bevara miljön.
Iris: Det är precis vad jag tänkte säga. (Ja) Det är i och för sig, det som …
Ada: Vad gör …
Jesper: Och på skolan. ...
Iris: Skolan ligger inte i Sverige för dig då?
Jesper: Nej men alltså bara just den här skolan.
L Gunnel: Ni får fylla på mer …
Iris: vi åker runt till olika skolor och frågar dom.
Ada: JAAAA! Där har vi någonting!!!
Jesper: Hur var miljöförstöringen förr.
Iris: Vi kan ta. Hur många människor återvinner? Fungerar återvinningen?
Ada: Vad tjänar man på och återvinna600

Från frågan ”hur vi ska försöka bevara miljön” leddes tankarna till hur många
människor som återvinner. Iris tog, lite senare men i samma diskussion, upp frågan
”Hur mycket får fabrikerna släppa ut?” men frågan lämnades för stunden utan några
kommentarer.601 Istället fortsatte eleverna att diskutera återvinningen som ett medel att
lösa miljöproblemen. Även om Iris tog upp frågan om hur mycket fabrikerna får släppa
ut igen så gjordes det i ett sammanhang av återvinning och därför blev frågan eleverna
enades om kring fabrikerna en ”återvinningsfråga”, dvs ”hur många” och inte ”hur
mycket”.
Överhuvudtaget handlade många av Forsskoleelevernas frågor som rörde vad
som kunde göras åt miljöproblemet om just återvinningens betydelse (för t ex
ozonlagret). Källsortering och återvinning var något konkret, något man som enskild
individ faktiskt kunde göra, men när det började handla om företag och fabriker blev
frågan mindre konkret och lämnades därför ofta därhän. Den här gruppen tänkte sig att
den skulle knacka dörr i kommunen för att få en känsla för hur många som faktiskt
återvinner. Återvinningen sågs alltså som ett ansvar som vilade hos den enskilde
individen eller på det enskilda företaget. Återvinningen sågs också som ett medel med
vilket individen faktiskt kunde göra något.
Även om samhällsvetarklasserna inte hade ”sophantering – återvinning”602 som
ett lika tydligt och uttalat mål som Forsskoleeleverna berörde de flera gånger
problematiken både som biobränsle (och därmed ett mer tillförselorienterat perspektiv)
och som sophantering och återvinning, där individens beteende fick ett större
utrymme. Ändå måste det sägas att denna problematik var ytterst frånvarande i
elevernas debattartiklar. Dessutom stödde debatten som form en mer
tillförselorienterad diskurs. Naturvetarklassen kom nästan inte alls in på
användarperspektivet vilket, liksom för samhällsvetareleverna, förmodligen kan
förklaras med att kunskapsmålen var betydligt mer fokuserade på tillförselsidan och
energi som fysikaliskt och kemiskt fenomen än de andra klasserna.
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Forsskolegrupp, 000321.
Ibid.
Forsskolans måldokument.
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10.3.2 Produktval och Miljömärkning
Ett annat område där individen tilldelades ett stort ansvar var som konsument i valet av
produkter. Diskussioner om individens ansvar vid val av produkter uppkom i samband
med diskussioner om miljövård och miljöförstöring. Här blev, förutom sopsortering
och återvinning miljömärkning ett viktigt instrument. Även här blev det en skillnad
mellan Forsskolans elever och de andra klasserna i studien. Som vi såg i tidigare
kapitel stod det i Forsskoleelevernas målbeskrivning att arbetet skulle ”skapa en
miljömedvetenhet hos mig som konsument.”603 Ett sätt att närma sig detta mål på var
att diskutera miljömärkning. I detta avsnitt kommer jag att fokusera på
miljömärkningen eftersom miljömärkning som problem gav en liknande typ av
diskussion kring användandets problematik som den kring avfall och källsortering.
Miljömärkningen sågs främst som en frihet att kunna välja ett miljövänligt
alternativ – med andra ord också en frihet att kunna välja icke miljövänliga produkter.
Eleverna var alltså överlag mycket positiva till miljömärkningen då den skapar denna
valmöjlighet. En Forsskolegrupp skriver i sin tidning ”HALLÅ?!” under rubriken
”Miljömärkning... Varför??” att:
”Det är ett väldigt bra sätt för att påverka marknaden. När det gäller
miljömärkningen
fungerar
Naturskyddsföreningen
som
en
sorts
konsumentombudsman, eller miljöombudsman. Det är ju ett sätt att ge frihet åt
konsumenterna att välja. Miljövänligt eller inte. Det är nog många som tänker,
’Varför ska jag handla miljövänligt? Jag kan väl ändå inte påverka någonting.’
Men om alla skulle handla miljövänligt, så skulle det kunna påverka miljön nåt
otroligt, åt det positiva hållet absolut!”604

I det citerade stycket framkommer att eleverna såg miljömärkningen som en ”frihet”
som gav konsumenterna möjlighet att ”välja”. Eleverna pekade också på problemet att
många människor känner att de inte kan ”påverka” något, dvs att det inte skulle spela
någon roll hur jag beter mig för miljön. I sin text försöker eleverna göra upp med
denna uppfattning. De menade att det faktiskt spelar roll och genom att uppmana folk i
sin text att handla miljömärkt visade de att de ansåg att människor också borde ta ett
ansvar för miljön. Men författarna såg också ett annat problem nämligen att det skulle
vara ”jobbigt” (vilket de återkommer till i sin text). Samtidigt tycker de att det inte
borde vara så ”jobbigt” eftersom det ”...finns affärer som inte höjer priserna”.605 Det
”jobbiga” skulle alltså främst vara en ekonomisk fråga som bottnar i okunskap om att
det finns butiker där miljömärkta varor kostar lika mycket som ”vanliga” varor.
Miljömärkning var, liksom sopsortering, något som ingick i elevernas vardag. De
hade erfarenheter från hemmet eller annorstädes där människor i deras närhet och de
själva förhållit sig till miljömärkning. En av grupperna på Forsskolan valde att göra en
enkät kring miljömärkning vilket var ett uttryck för att miljömärkning ansågs vara
något som alla tvingas ta ställning till. Följande samtal visar när gruppen fick idén att
de skulle göra en enkätundersökning.
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Måldokument, Forsskolan.
Ur Forsskolegrupps arbete/tidning ”HALLÅ!?”, Forsskolan, min kursiv.
Ibid.
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Tove: Jag orkar inte mer!
Hanna: Jag har skrivit massor!
Tove: Vad ska jag skriva här… jag är ju inte färdig med det här, jag har inte börjat
på något nytt.
Hanna: Jo, det har du!
Tove: Nä, för du skriver aldrig ut vad du hittar på internet!
David: Jag har inte heller skrivit om något annat än sopor!
Tove: Men hallå xxxx det var ju det vi skrev… miljö… det var det jag letade efter
på internet sen kom jag på att vi hadedet xx miljöcentrum!
Hanna: Ja… … Men du!!! Vi kan skriva en undersökning! Göra en enkät! Nej,
va…
Tove: Ja, just det sedan har jag ju skrivit dom här också… dom letar jag också
efter!
Hanna: Gör en enkät och skicka den till klassen! Ifall dom köper miljömärkt och
ifall dom tänker på miljömärkt och allting. Vi gör det… Det är ju jättebra ju! Vi
gör en undersökning om det!
Tove: Så, jobba på nu!606

Eleverna var vid tillfället ganska trötta på det de höll på med, men i och med idén att
göra enkäten tog inspirationen fart igen. Det Tove och Hanna kom att göra var ingen
enkät utan intervjuer med lite olika personer på skolan och intervjuerna handlade mer
allmänt om miljö än om miljömärkning. Den enda frågan och det enda svaret som
redovisas kring just miljömärkning var:
”Tänker du på att handla miljömärkt?
- De flesta ungdomarna tänker inte på att handla miljömärkt eftersom det är
föräldrarna som handlar, säger Lina Linasdotter.”607

Även här tycks alltså föräldrarna ha en viktig roll för vilka erfarenheter eleverna hade.
En annan grupp på Forsskolan kom dock aldrig in på miljömärkning som ett
ansvar hos individen utan diskuterade istället hur en vara blev miljömärkt och varför.
Eleverna i denna grupp gjorde aldrig kopplingen mellan ”miljömedvetenhet” och
miljömärkning utan behandlade frågorna separat. På det stora hela behandlades ändå
miljömärkning liksom sopsortering ur en användardiskurs i meningen att individen
sågs som en aktör med möjlighet att göra aktiva val.

10.4 Sammanfattning
Som nämndes i början av detta kapitel tycktes det inte finnas någon enhetlig diskurs
kring användandet av energi. Jag tycker mig ändå kunna urskilja i huvudsak två
diskurser. Dessa tangerar varandra men tillhör inte direkt samma formationssystem då
de karaktäriserades och resulterade i olika typer av problematik. Det finns någon som
”konsumerar”, använder sig av vissa varor och tjänster, och att dessa har någon slags
betydelse för vad, hur och hur mycket av dessa varor och tjänster som distribueras. Det
ena perspektivet utgick från tillförseldiskursen men lade tydlig uppmärksamhet på
606
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Forsskolan, 000324.
Ur Forsskolegrupps arbete/tidning ”HALLÅ!?”.
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användningen. Detta ledde i vissa fall till att eleverna bytte fokus genom att den svarta
lådan bröts upp. Den andra diskursen har jag kallat en användardiskurs. Bakom denna
fanns en tilltro till individens möjlighet att påverka sin omgivning genom sina val av
handlingar och samtidigt en övertygelse om att individen har rätt att få göra dessa val.
Individen sågs i denna diskurs som en aktör som fattar aktiva beslut och gör moraliska
val. Samtidigt fanns en tilltro till att myndigheterna tillgodoser dessa valmöjligheter åt
individen och att individen då slutligen kommer välja det som är bäst för alla.
Användningsperspektivet anslöt till tillförseldiskursen genom att användarna
reducerades till input och output. Med detta perspektiv problematiserades inte
användarnas roll utan utbudet (tillförseln) måste hela tiden anpassas efter efterfrågan.
Människan sågs med detta perspektiv som bekväm och möjligheterna till förändring
för att förbättra villkoren för miljön sågs enbart på tillförselsidan. Genom att eleverna
började tala om möjligheterna till effektivisering började den svarta lådan att brytas
upp. Trots detta var det inte individens beteende som behövde ändras utan genom
tekniska förbättringar och energisnålare maskiner skulle el- och värmeberoendet
minska.
Användardiskursen handlade i huvudsak om återvinning och konsumentens
möjligheter att välja miljövänliga varor. I denna diskurs var människan aktiv och hade
ett moraliskt ansvar. Förhållandet till återvinningen var dock tvetydigt eftersom
eleverna på olika sätt fick lära sig att återvinning gjorde förbränningen av soporna
problematisk och att det kanske inte var så miljövänligt att återvinna trots allt. Många
elever tyckte dock att det var poängfullt med återvinning ändå eftersom människan
ansågs behöva lära sig att inte slösa med resurser.
Valet av miljömärkta varor ansåg eleverna var ett viktigt sätt att förbättra miljön.
Här var elevernas egna erfarenheter en viktig referens för vad eleverna tyckte och
visste om miljömärkning. Användardiskursen skilde sig på så sätt från både
tillförseldiskursen och den vetenskapliga diskursen vilkas referenser till stor del kom
från det material som skolan erbjöd.
De olika diskurserna kan kopplas till olika moment och resurser i
undervisningen. Den vetenskapliga diskursen appellerade t ex framför allt till
läroböcker, laborationer och föreläsningar. Användardiskursen, däreomt, öppnade
även upp för elevernas egna erfarenheter och eleverna på Forsskolan valde att göra
studiebesök för att undersöka hur människor gjorde i olika sammanhang. Nästa kapitel
behandlar ytterligare diskurser som inte alls hade lika starka appellationspunkter till
skolans praktik.
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11 Civilisationskritiska diskurser
Inom meningsrymden för energi, så som den kom till uttryck i skolan, fanns också
diskurser som ifrågasatte både det gängse sättet att behandla energi och, ibland,
samhället i stort. Detta kapitel utgör ett försök att fånga upp det som inte behandlades
som giltig kunskap i skolan som praktik. Detta innebär inte att dessa diskurser skulle
vara sämre, mindre hållbara eller mindre sanningsenliga än några andra. Det är snarare
ett uttryck för att dessa inte korrelerade lika väl med skolan som praktik eller att de
inte appellerade till de diskurser som var dominerande. Gemensamt för diskurserna i
detta kapitel är att de lyfte fram det andra, det som inte räknades som riktig kunskap
och som därför marginaliserades på olika sätt. Dessa diskurser handlade främst om
miljö, hot och risker.
Som visats tidigare fanns det sätt att behandla miljöproblematik inom samtliga
tidigare redovisade diskurser. Första avsnittet behandlar de fall när eleverna tvivlade
på de lösningar av miljöproblematiken som erbjöds inom de dominerande diskurserna.
Avsnittet därpå behandlar föreställningar om att jorden skulle vara på väg att drabbas
av någon katastrof med allvarliga konsekvenser för mänskligheten. I det sista avsnittet
diskuteras en distinktion mellan hot och risk där den har ett starkare stöd i skolan som
praktik. Gemensamt för dessa olika sätt att behandla energi är att alla, direkt eller
indirekt, rymmer en potential för kritik av det rådande energisystemet och, än vidare,
av hela samhället.

11.1 Villkorslösa miljöproblem
Miljöproblem hade en betydande plats i de olika klassernas arbete med energi. Oftast
kunde dessa miljöproblem förstås och hanteras inom de dominerande diskurserna
kring energi i skolan. Dessa diskurser erbjöd redskap med vilka problemen kunde
lösas. Den diskurs som ska behandlas här saknade tilltro till dessa lösningar och
metoder.
Ett viktigt begrepp för att förstå och hantera miljöproblemen i relation till synen
på samhällelig utveckling var så kallad ”hållbar utveckling”.608 Begreppet stammar
från Brundtlandkommissionens rapport ”Our Common Future” som utkom 1987.
Begreppet ”hållbar utveckling” innebar ett sätt att inordna miljöproblemen inom en
teknisk och ekonomisk rationalitet.609 Begreppet ”hållbar utveckling” öppnade också
608

Our Common Future: The World Commission on Environment and Development, 1987.
Se Hajer, 1997, s. 78-84 och diskussionen kring ”limits to Growth” och s. 260-263 om hur vetenskapen
formulerar om miljöproblemen till innovationsproblem, dvs till problem som kan hanteras med det moderna
samhällets redskap och Anshelm, 2000, s. 487-495, där författaren visar hur frågor om kärnkraftens
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upp för andra sätt att förhålla sig till miljöproblematiken. Bland annat innebar det från
och med Brundtlandrapporten att miljöproblemens globala karaktär fick ett större
fokus.610
Den kritiska hållning som kom till uttryck i en del av elevernas arbeten uppkom i
spänningen mellan miljöproblematiken och dess relation till konsumtionssamhället.
För samhällsvetarnas del hade begreppet ”hållbar utveckling” en stor betydelse
eftersom ämnet för deras argumenterande uppsats var ”en hållbar energiutveckling”.611
I uppgiften stod det:
”Som utgångspunkt för din argumentation skall du redogöra för Sveriges
energiutveckling från 1970 till idag. Analysera det som har varit utifrån bifogade
diagram och argumentera för en framtida hållbar utveckling med sikte på 2020!
Vid betygsättning kommer hänsyn att tas inte bara till slagkraften i dina argument
utan också till att du visat din kunskap genom att beröra så många områden som
möjligt med anknytning till energi, t ex behov, forskning, handelsmöjligheter,
miljö, politiska beslut, pris och tillgång.”612

Under temats gång problematiserades inte själva begreppet ”hållbar” utan det
betraktades som en både godtycklig men samtidigt självklar gräns för vad naturen
tål.613 ”Självklar” i meningen att det verkligen antogs finnas en gräns till vilken
naturen kan belastas utan att den egentligen påverkas. Sådana mått såg vi prov på i
kapitlet om den vetenskapliga diskursen där forskare avgjort att växthuseffekten slutar
öka om vi minskar jordens totala koldioxid-utsläpp till hälften.614 ”Godtycklig” i
meningen att det var osäkert var denna gräns skulle gå. Inom ramarna för det
godtyckliga fanns en teknikutvecklingsorienterad sida där gränsen sattes ganska högt.
Naturen sågs då som mycket tålig. Här handlade det egentligen mest om att välja rätt
källor och utveckla dem eller att utveckla nya. Det handlade också om att jämföra
olika källors påverkan på miljön. Detta sätt ”stödde” tillförseldiskursen, eller, snarare
det omvända: Det var på detta sätt som ”hållbar utveckling” inordnades i
tillförseldiskursens logik. ”Hållbar utveckling” blev inte en fråga om miljön eller
naturen och hur vårt sätt att leva utgör ett hot mot jordens ekologiska system och
därmed även människan. Det blev snarare ett tekniskt problem som kunde hanteras t
ex genom vilken energikälla vi väljer, vilket behandlats i kapitlet om
tillförseldiskursen.
Men det fanns också ett sätt att förstå och resonera kring hållbar utveckling som
utgick från ett annat håll. I dessa fall lyftes föreställningar om problem i naturen fram
och utifrån dessa drogs slutsatser om vad som måste göras. I dessa fall, som var
ganska få, verkade naturen inte lika ”hållbar” och problemen verkade mer akuta. För
samhällsvetarelevernas del var, som vi sett, hela upplägget fokuserat på
oöverblickbara risker och miljöproblem gallrats bort till förmån för en ekonomisk och teknisk rationalitet,
Hedrén, 1995, om miljöns politisering, Isaksson, 2001, om konflikten kring Dennispaketet och hur
miljöproblematiken kring vägbyggena inordnas i tekniskt och politiskt hanterbara former, Hermansson, 2001,
Letell, 2002, Lidskog & Sundqvist, 2002, Martinsson, 2001 och Sundqvist, 2003.
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614
Stencilen ”Klimat och moral”, naturvetareleverna.
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energikällorna, t ex genom hur lärarna styrde elevernas arbeten och genom
energidebatten. På grund av detta var det sällsynt att eleverna i sina debattartiklar
utgick från något annat än just energikällorna. Men när detta ändå gjordes blev det
tydligt hur eleverna fick byta ämne, eller ingång, som då kom fram markant i deras
arbeten. Följande utdrag är ett exempel på detta. Eleven började i en tillförseldiskurs
och diskuterade hur energitillförseln har ändrats i Sverige sedan 1970-talet. Efter halva
uppsatsen ändrade eleven fokus och utifrån detta drog han andra slutsatser kring
energikällorna än många av de andra eleverna.
”Växthuseffekten är här. Det är redan för sent att göra någonting åt den men
fortfarande har vi chansen att stoppa många av dess konsekvenser. De tio varmaste
åren som uppmätts har infallit under de senaste femton åren. 1998 var det
varmaste, 1997 det näst varmaste och 1999 det femte varmaste. Att sommaren
1999 var kallare än innan berodde på att en värmecykel i Stilla havet gått in i sin
svalare del. Många forskare finansierade av större oljebolag har menat att den
varmare temperaturen är naturlig. Deras argument har legat på satellitmätningar i
högre atmosfärer där temperaturen visade på fallande och inte stigande
temperaturer. Dessa mätningar visade sig senare ha ett systematiskt fel eftersom
man ’glömt’ att satelliten sakta rörde sig mot jorden. När korrigeringen var utförd
visade det sig att värdena stämde ganska bra med dem man gjort på jorden. Olika
forskare kommer alltid att ha olika åsikter om vad detta beror på. Varför inte bara
lita på vad FN:s klimatpanel som har forskare från hela världen säger?
Om yttemperaturen i vattnet överstiger 28,5 grader bildas lättare orkaner. Att
sommaren var blåsig då och då beror på det här. Att temperaturen ökar någon grad
kommer att göra så att polarisarna smälter. Detta innebär mer och varmare vatten.
De zoner som ligger lågt över havet kommer att bli dränkta. Detta betyder mindre
mat och mer svält.
Mexikanska golfen som värmer upp hela Norden skulle kunna sluta fungera om det
blev lite varmare. När vattnet i Arktis fryser avsätts salt. Saltet gör att omgivande
vatten saltare och tyngre. Då vattnet blir tyngre sjunker det och nytt varmt vatten
söderifrån kommer in. Det är det som håller Mexikanska golfen igång:
SVINKALLT
Ekosystemet kommer att få svårt att anpassa sig för det varmare klimatet. Tropiska
skogar och grässlätter kommer att dö ut. Redan nu ser vi ett exempel på detta.
Korallreven håller på att dö ut vilket gör att 6 miljoner ton fiskar som livnär sig av
korallreven blir utan föda och en halv miljard människor som sysselsätter sig med
fiske får mindre inkomst.
Jag tycker det är tillräckligt med argument och därför borde vi lägga ner
förbränningen av fossila bränslen så snabbt det absolut går. Eftersom Sverige är av
ett enormt behov av olja måste [vi] göra det här under en längre process. Först och
främst ska alla få ransoneringskort på bensin och tillslut lägger vi ner det helt.”615

Exemplet ovan var ett av få undantag från huvudmönstret. Även om flera av
debattartiklarna lyfte fram till exempel växthuseffekten så var det i samband med att
det måste tas fram alternativ. Således skulle de nödvändiga förändringarna inte
innebära att vi människor ändrade våra levnadssätt i någon större utsträckning. I ovan
615
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citerade fall var det inte energikällorna som definierade hur problemet skulle förstås
utan eleven utgick från vad som kommer hända människan och naturen616 om vi
fortsätter som vi gör.
Till skillnad från de flesta andra tycks inte fokus vara riktat mot olika alternativa
källor utan mer på vad som måste göras för att rätta till de problem som identifierats
och detta i stort sett utan hänsyn till vilka konsekvenser detta skulle kunna få för vårt
sätt att leva. Kritiken riktades snarare mot den västerländska civilisationens sätt att
hantera resurser än att, som i de flesta andra fall, mot vissa (tillförsel-) teknikers
brister. Lösningen på de miljöproblem som energisystemet skapat var istället, enligt
eleven, att sluta med bränslen och tekniker som orsakat miljöproblemen. Visserligen
menade författaren av debattartikeln att ett nedläggande av alla former av förbränning
av fossila bränslen måste få ta lite tid (med hjälp av t ex ransoneringskort) men i
slutändan skulle ändå alla former av fossilbränsleanvändning läggas ned helt. Eleven
var alltså väldigt kritisk till hur vi använder oss av framför allt fossila bränslen och
därmed även till en stor del av våra konsumtionsmönster. Debattartikeln visar också
skepsis gentemot vetenskapens trovärdighet kring miljöfrågor. Vetenskapens
trovärdighet grundas inte i vetenskapen i sig utan andra faktorer är av betydelse. I detta
fall var FN och att forskarna kom från hela världen faktorer som kunde skapa
trovärdighet. Trots detta går eleven tillbaka, i den senare delen av uppsatsen, till
energikällorna och problematiken utifrån dessa. Det handlar då om att vi i Sverige har
bättre och säkrare kärnkraftverk än i andra delar av världen men att kärnkraften ändå
är förhållandevis ofarlig.
En annan artikel höll också en betydligt mer civilisationskritisk hållning än de
övriga men föll sedan tillbaka i ett mer tillförselorienterat sätt att tänka kring och lösa
problemen.
”För att människor, djur och växter ska kunna fortsätta att leva kvar på planeten
Tellus så måste någonting göras, det är ett problem som inte kan skjutas upp
längre, nu när de stora isarna vid jordens poler sakta börjat smälta allt mer.
För att vi ska få en hållbar energiutveckling i alla jordens länder, bör vi som
bor i rika välmående länder ta första steget mot det miljövänliga samhället. Till att
börja med ska vi lägga ner all användning av fossila bränslen och kärnkraft och
satsa mer på forskning och uppbyggnad av förnyelsebara, miljövänliga alternativ
som vindkraft solenergi och vattenkraft.”617

De två elever vars arbeten här just citerats arbetade i samma grupp och hade ett ”bra
samarbete” under den muntliga debatten enligt lärarens noteringar.618 Även i den här
elevens debattartikel föreslås att all användning av fossila bränslen ska läggas ner.
Eleven tycks dock inte tro att det behövs så omfattande förändringar i våra sätt att leva
utan lösningen på problemet skulle istället vara olika miljövänliga alternativ och att
dessa alternativ skulle tas fram med hjälp av forskning. I denna mening lämnar inte
eleven de dominerande diskurserna, men här fanns ändå en djupare kritik och en högre
grad av villkorslöshet i fråga om de källor som ansågs vara orsaken till
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Knappast en given distinktion men väldigt grundläggande för de flesta av de resonemang som eleverna förde.
Debattartikel, samhällsvetarelev.
Ur bedömningsschemat.
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miljöförstöringen. Att lägga ner miljöförstörande verksamheter kom i första hand och
möjliga alternativ i andra hand.
En av samhällsvetargrupperna diskuterade växthuseffekten i samband med att de
jämfört fossila bränslen och biobränsle. Växthuseffekten betraktades som ett allvarligt
hot. Växthuseffekten skulle – om utvecklingen fortsatte på samma sätt – leda till att
Golfströmmen ändrar riktning, jorden skulle drabbas av omfattande översvämningar
och klimatet skulle bli extremare (kallare på vissa håll och varmare på andra).619
Eleverna lämnade i och med att de börjar diskutera växthuseffekten problematiken
kring de olika energikällorna och talade istället om vilka konsekvenser
växthuseffekten skulle kunna få. Efter ett tag avbröt de diskussionen för att tala om hur
de skulle gå vidare med uppgiften, som om detta sätt att diskutera växthuseffekten inte
hörde till kunskapsområdet energi. Att denna typ av diskussioner inte riktigt hörde till
uppgiften understöddes av att lärarna åtskilliga gånger uppmanade eleverna att söka
fakta om energikällorna och att hålla sig till nyckelbegreppen i måldokumentet. Det
framgick också tydligt att debatten skulle handla om källorna. Debatten handlade
också mer om vilken källa som gjorde minst åverkan på naturen än om att vissa
miljöproblem måste leda till villkorslösa förändringar i beteenden och
samhällsstrukturer.
Grundskoleeleverna tog under sin brainstorming upp flera miljöaspekter som inte
direkt kopplades till energi utan mer allmänt till nedskräpning och globala miljöhot. I
denna fas av elevernas arbete var de inte lika bundna till olika diskurser eftersom
frågorna de konstruerade för vad de skulle arbeta med var mer öppna och trevande. En
av grupperna formulerade t ex frågan ”vad har människan för betydelse för
miljön?”.620 Istället för att gå vidare med denna fråga kom lärarnas frågor att rikta in
elevernas arbeten på de områden lärarna formulerat på måldokumentet. I
grundskoleelevernas examinationsarbeten behandlades aldrig miljöproblemen som
villkorslösa hot som måste åtgärdas oavsett konsekvenser för samhället. Det enda som
avvek från detta var en dikt på framsidan av en tidning som en av grupperna gjorde.
”Angår det dig kanske vad jag gör?
Och vad jag tänker?
Angår det mig kanske vad du gör?
Och vad du tänker?
Angår vi varandra kanske?
Du och jag och alla vi
Som råkar leva här just nu
Och som det hänger på
hur det ska bli i världen
Angår vi varandra kanske
Kanske det ja
Kanske”621

Dikten var ett udda inslag bland elevernas arbeten. Den stod på framsidan av gruppens
tidning och var på så sätt ett slags kuriosa för att locka potentiella läsare av tidningen.
Tidningens innehåll följde i övrigt ganska väl samma mönster som i de andra
619
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Grupparbete, samhällsvetarelever, 000111.
Grupparbete, Forsskolan, 000320/21.
Ur Forsskolegrupps arbete/tidning ”HALLÅ!?”.
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elevernas arbeten bortsett från en och annan tecknad serieruta med anspelning på
miljöproblematik. Dikten förmedlar att våra handlingar har betydelse för hur världen
ser ut och kan komma att se ut. Den förmedlar också att individen har ett ansvar
gentemot andra människor och att detta är något som individen måste beakta. Även om
det inte är på riktigt samma sätt som för samhällsvetarna, som redovisades ovan, finns
samma krav om villkorslös förändring av beteenden vars konsekvenser riskerar att
åsamka medmänniskor och världen skada.
Den villkorslösa hanteringen av, eller synen på, miljöproblemen hade också det
gemensamt att de saknade visioner om hur samhället skulle se ut och vara ordnat när
väl problemen åtgärdats.622
Denna villkorslösa syn på miljöproblemen återfanns inte alls hos
naturvetareleverna.

11.2 Den slutgiltiga katastrofen
Bland många av eleverna fanns en mycket pessimistisk bild av framtiden som ibland
kom till uttryck i de grupparbeten och andra klassrumssituationer som observerats.
Scenariot om jordens undergång kunde komma insprängt som en parentes till det som
deras uppgifter egentligen handlade om. Denna bild av framtiden var en relativt vanlig
och ganska självklar föreställning oberoende av vilka idéer eleverna hade i övrigt.
Visserligen varierade antagandet om när jorden skulle drabbas av en omfattande
katastrof av något slag. I följande sekvens har en samhällsvetargrupp börjat sitt första
basgruppsmöte i kring kunskapsområdet energi.
Oskar: Alltså om vi säger så här att… forskare säger alltså att vi har redan förstört
för att det märks först efter 100 år hur vi förstört miljön.
Tore: Det är bara för att vi utvecklats så mycket och så mycket dumma saker
Oskar: Efter industrialismen… smällen kommer ju typ nu!
Tore: Ja, men det är ju lite mer science nu så de kommer ju säkert på något bättre
sätt, men nästa hundra år kan man kanske komma på ett alternativt bränsle. Där
man liksom har ett sätt att ta hand om avfall.
Engla: Ja, men vi kan väl inte bara skjuta upp allt skit till nästa generation!!
Stefan: Nej!
Tore & Oskar: Jo
…
Tore: Centern vill ha energiskog istället! Det funkar ju jävligt bra eftersom det går
åt 9 hektar för att elda i en timme.
Bert: Elda upp hela Sveriges skog!
Tore: ”Sveriges skog är guld!” Så eldar vi upp allt som ved!
Oskar: Det är därför jag säger kärnkraft! Det är lika bra att vi fortsätter med
kärnkraften så behöver vi inte dra ned ett träd någonstans! Det är lika bra att vi
utnyttjar kärnkraften så länge vi kan
Engla: Tänk när uranet tar slut!
Oskar: Ja, men tills det tar slut! Det är väl lika bra när vi nu har börjat! Vi har ju
ändå så jädra mycket skulder vi måste göra oss av med!
Engla: Nej!
622

Jfr Axelsson, 1997, s. 30-33.

210

Oskar: Nähä, har vi inte?
Engla: Jo, det kanske vi har! Men vi kan inte… Då påskyndar vi ju
Oskar: Nja… men som sagt vi behöver inte oroa oss för att vi ska dö. Det är en
jädra massa tusen år innan det här kommer drabba oss.
Stefan: Nja, hundra år!
Engla: Det vet vi inte det beror på vad vi ska göra nu!623

Samtalet ger uttryck åt flera intressanta saker och det går att se spår av flera diskurser.
Eleverna var överens om att det fanns ett problem relaterat till energisystemet och
industrialismen mer allmänt. Det kommer komma en ”smäll” som på ett omfattande
sätt kommer påverka människans livsbetingelser. Tore hoppades på vetenskapens
förmåga att lösa problem, vilket var en uppfattning som ofta kom till uttryck. När den
första kortare diskussionen avslutats (i oenighet) blev det tyst en liten stund. Sedan tog
Tore upp ett uppgiftsrelaterat ämne som var ett tydligt uttryck för den
tillförselorienterade diskursen, nämligen centerns förslag om ökad användning av
energiskog. Problemet som diskuterades blev vilken energikälla som faktiskt kunde
anses vara bäst ur miljösynpunkt. Engla ifrågasatte genomgående de förslag som de
andra försökte etablera men hon hade ändå tilltro till utvecklingen bara vi gör rätt val.
Oskar menade att vi inte behöver oroa oss eftersom det inte kommer drabba oss på
väldigt lång tid även om han tidigare hävdat att ”smällen” efter industrialismen skulle
komma nu. Stefan däremot menade att det nog bara rör sig om hundra år.
Utdraget visar att det fanns en diskurs som handlade om att något mycket
allvarligt kommer att drabba jorden. Detta allvarliga ansågs vara en följd av mänsklig
aktivitet och mänsklig åverkan på naturen. Eleverna var dock inte eniga om när detta
något skulle drabba jorden. Det fanns en idé om att jorden förmodligen kommer att
drabbas av en större katastrof inom femtio till hundra år (Stefan) och det fanns de som
menade att det tog betydligt längre tid (t ex Oskar). Vissa ansåg att människan kunde
göra något åt problemen genom nya tekniska framsteg (t ex Engla och Tore) medan
andra hade en mer uppgiven hållning inför möjligheterna att undvika katastrofen.
Sekvensen visar också att dessa diskussioner, kring jordens undergång, inte
rymdes inom tillförselperspektivets ramar – att känslan av ett hot inte fick plats.
Tillförselperspektivet begränsades till ”val-av-källa” problematik och Oskar stannade,
med Foucaults termer, på ”satsnivå” inom diskursen.624 Istället för att konfrontera
problemet (som alla var överens om fanns) skulle vi istället kunna välja de ”bästa”
energikällorna och köra dem tills bränslet tar slut. Under tiden kommer säkert
forskarna på något bättre.
Det i särklass största hotet mot mänskligheten uppfattades genomgående vara
växthuseffekten och användandet av fossila bränslen. Det verkade inte finnas någon
oenighet om att isarna faktiskt håller på att smälta; däremot varierade både synen på
skälen till detta och hur allvarligt hotet egentligen var. En del elever såg det som
naturliga variationer medan andra såg det som en konsekvens av människans
utnyttjande av fossila bränslen. Oftast sattes biltrafiken i de senare fallen som
huvudorsak till växthuseffekten. Mest förvånande var att denna utbredda föreställning
om en accelererande växthuseffekt inte lyftes fram mer och diskuterades annat än som
ett tekniskt problem eller som ett biologiskt eller kemiskt fenomen.
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11.3 Hot eller risk?
En påtaglig aspekt av energins gestaltning var de potentiella hot som fenomenet energi
ansågs kunna innebära. Både elever och lärare tog då och då upp möjligheten att något
allvarligt skulle kunna hända eller håller på att hända; något som på ett genomgripande
sätt skulle kunna påverka människans möjligheter att överleva eller åtminstone
påverka vårt sätt att leva våra liv. Jag kan här se att en mer subjektiv föreställning om
ett hot ställs mot ett mer objektivistiskt formulerande av en risk.625 ”Risk” är ett
betydligt mer etablerat begrepp. Riskbegreppet används på en mängd olika sätt inom
vetenskapen626 men även utanför den vetenskapliga sfären, t ex i näringsliv, media och
administration.627 Dess betydelse är knappast självklar och det finns en mängd olika
definitioner.
”Gemensamt för de olika bestämningarna är dock att en distinktion görs mellan
realitet och möjlighet. Framtiden ses som möjlig att förutse och påverka. [...] Vårt
riskbegrepp är [...] kulturellt förankrat i vår syn på framtiden och vår tro på de egna
handlingsmöjligheterna. Det betecknar möjligheten av att något oönskat kan
inträffa, att naturliga händelser eller mänskliga aktiviteter kan få negativa
effekter.”628

Skillnaden mellan hot och risk är att distinktionen mellan realitet och möjlighet inte
görs i fråga om hot. Det finns heller ingen kalkylering bakom hot utan det är snarare
en upplevelse som inte kan göras om till sannolikheter. Hot grundar sig i andra
rationaliteter än den tekniskt-vetenskapliga som riskbegreppet härstammar ur.
Skillnaden mellan hot och risk ledde till en del språkförbistringar i klassrummen
som här undersökts. I följande sekvens argumenterar Tove, Hanna och Jonas kring
kärnkraftens hot eller risker. Jonas talar om kärnkraften utifrån en riskdiskurs medan
Hanna och Tove argumenterar utifrån en helt annan utgångspunkt där kalkylerade
risker ses som högst irrelevanta.
Hanna: Ja, men det är väl bättre [med vindkraft på åkrarna] än ett kärnkraftverk
bredvid huset eller?
Jonas: Nä, jag har inget emot kärnkraftverk så länge de inte exploderar!
Hanna: Förklara det där på skriftligt va
Jonas: Vaddå skriftligt? Jag har inget emot kärnkraftverk så länge de inte…
Hanna: Varför inte, vad är bra med det?
Tove: Varför inte?
Jonas: Ja, de ger ju inga avgaser som vi märker!
Hanna: Jo, men det blir ju föroreningar ändå
Jonas: Hurdå?
Tove: Men kärnkraftverk, vet du hur stor fara det är eller? Det är ju jäkla…
Jonas: I Sverige är det ingen stor fara med kärnkraftverk däremot i Ryssland
kanske de smäller titt som tätt.
Tove: Ja, precis!
625
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Jonas: Men i Sverige…
Tove: Är inte de lite äldre?
Jonas: I Sverige är de väldigt säkra!
Hanna: Men ändå!!
Tove: Men ändå, de är farliga – jättefarliga!
Jonas: Näääää…
Tove: Jo, för om det händer något… en lite sak så kan det bli en jäkla stor sak av
det och en risk med det är ju… vad heter det… de här farliga sakerna…
Jonas: Vi kan ju leka med tanken att Oskarshamn smäller!
Hanna: Ja!
Jonas: Livet går… livet… Sverige… vi kan kanske räkna med…
Hanna: *Livet går vidare!*
Jonas: Livet går vidare, ja!
Hanna: För en del ja men inte för andra!
Tove: Men kolla här, om det här i Ryssland, vet du, vad heter det… gud vad heter
det?
Jonas: Tjernobyl, var det det du ville mena?
Tove: Nej de här farliga grejerna som finns där inne sprids ju och det kan inte vi
leva med som människor om det händer!
Jonas: Jo!
Tove: Nej, för vi får bli sjuka inuti kroppen och dör! Ja, men det… Okej men då
accepterar du det men det gör inte vi.
Jonas: Ja… Ja, ärligt talat så accepterar jag det för vi människor vi dör alltid!
Hanna: Så det gör inget om lite barn dör?
Jonas: Jag säger inte att det xxxx
Tove: Tänk om det skulle hända oss om det i vad heter det, i Ryssland skulle
sprängas så sprids det upp hit, Finland, fattar du vad mycket skador det skulle göra
Jonas?
Jonas: Det beror på vad det är för något som sprängs! Det är jävlit stor skillnad
mellan kärnkraftverken… Tjernobyl var ett av de osäkra! Om ett säkrare smäller…
Kärnkraft… Om ett säkrare smäller kan du räkna med att det kanske är tio personer
som dör, ingen mer! Hur många tror du dör årligen av olja? Hur många gör det? En
miljon kanske! Ännu mer förmodligen. Årligen! Och du håller tyst Hanna! [tyst
och skratt] Bara för att inte jag delar dina åsikter behöver inte du bli tjurig! [Hanna
skrattar högt]629

För Jonas var det en fråga om proportioner, kalkyler och sannolikheter medan det för
Tove och Hanna var en fråga om att något kan hända och att människor ju faktiskt kan
dö. För Tove och Hanna handlade det inte om hur många som eventuellt dör eller vad
en olycka innebär i förhållande till andra risker och inte heller handlade det om
prioriteringar där man får räkna med visst svinn och ställa detta mot kostnader eller
välfärd. Istället ansåg Tove och Hanna att människoliv har ett värde som inte går att
mäta i termer av ekonomi eller andra värden. Det vore omoraliskt att göra något som
riskerar människoliv. Jonas däremot ställde tio människors liv mot hur många som dör
genom användandet av andra energikällor och, får man förmoda, mot den välfärdsvinst
som han ansåg att kärnkraften innebär. Då Hanna och Tove skrattade åt Jonas’
argument vände han sig till en kompis (Jerry630) i en annan grupp. Jerry stödde helt
Jonas risklinje:
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Jonas: Jerry! Kan du ge någon uppskattning på hur mycket folk som dör om det
blir en hård… eller en farlig härdsmälta i Oskarshamn… eller, en stor härdsmälta?
Tove: Det är så annorlunda… Man pratar ju så olika språk i gruppen… Liksom:
”kan du uppskatta en siffra åt mig?” Då säger jag kan du föreslå sådan här procent
eller något…
Jerry: För det första: Risken för en olycka i Oskarshamn är liten – extremt liten!
Xxxx [Gruppen vänder sig mot Jerrys grupp och pratar upprört i mun på varandra...
går inte att höra].631

Jonas vill i sekvensen visa hur ”ofarlig” en härdsmälta egentligen skulle vara genom
att få en uppskattning på hur många som skulle dö vid en sådan händelse. Tove blev
frustrerad över denna fråga och förstod inte poängen med Jonas fråga och hon förstod
inte poängen med en siffra eller vad ett procenttal skulle säga. Anmärkningsvärt är att
hon upplevde det som att de talade olika språk vilket ur mitt perspektiv var precis vad
de gjorde. Jerry argumenterar myndigt utifrån den naturvetenskapliga diskursens krav
om exakthet och kvantifierbarhet. Han talar som om det han säger är en orubblig
sanning befriad från värderingar eller diffusa känslor. Det var oftast pojkar som
argumenterade för riskdiskursen även om det fanns flera flickor som också
argumenterade för denna. Mest anmärkningsvärt är nog att det enbart var flickor som
öppet argumenterade för hotdiskursen.
När diskussionen till slut lugnat ner sig, åtminstone på ytan, blev det alldeles tyst.
Tove, Jonas och Hanna satt buttra utan att prata med varandra. Diskussionen fortsatte
dock i Jerrys grupp.
Lisa: Men om det händer i Göteborg då?
Jerry: Ja, då är det en mycket större förlust för det är en mycket viktigare
hamnstad. Om det händer uppe i Stockholm så kanske vi blir av med några
politiker också!
Lisa: Vad händer då?
Jerry: Ja, det blir frid och fröjd och inga statsbidrag! [skratt]632

Jerrys resonemang innebär att olika potentiella skador ställs mot varandra och en
olycka skulle vara värst där olyckan fick störst ekonomiska konsekvenser. Mänskliga
förluster skämtas rått bort. Även om Jerry givetvis inte lade något egentligt allvar i sitt
skämt om politikerna så anser jag att skämtet var ett uttryck för riskperspektivets
oförmåga att bemöta frågan ”Vad händer?” på det sätt Lisa ställde den. Frågan
implicerade vad som faktiskt räknas i riskperspektivet. Att det enda som är värre än ett
förlorat människoliv är två förlorade människoliv. Samtidigt är människoliven en
isolerad variabel och därmed kan en förlorad hamnstad te sig värre än tio, eller tjugo,
eller femhundra, människoliv eftersom människolivet och dess enskilda värde saknar
referens till andra värden – värden som är lättare att förstå och räkna med.
I en naturvetargrupp uppmanar läraren eleverna att fundera över de eventuella
giftiga gaser som bildas vid förbränning av biobränslen.
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L Anna: Ja, precis. Men giftiga gaser och så som bildas och … det får ni tänka lite
grann på …
Erik: Det är inte så farligt. Det är inte så många som jobbar på en soptipp. Så det är
bara dom som råkar illa ut. ... Moderna kolkraftverk släpper ut lika mycke gaser
som olja och naturgas.633

Sture ansåg att det är bra att man bränner sopor och när läraren påpekar att det bildas
giftiga gaser, dvs att det finns risker med biobränsle som eleverna måste ta hänsyn till,
menade Sture att det ändå är så få som drabbas och att denna risk på något sätt är värd
att ta.
Riskperspektivet var väl förenligt med det naturvetenskapliga ideal som stöddes i
skolorna och därmed också väl förenligt med tillförselperspektivet och dess sätt att
organisera kunskaperna kring energi. Hot, däremot, innebar ett mer kritiskt perspektiv
som inte accepterade denna typ av vetenskaplig rationalitet. Hot byggde på en annan
rationalitetsgrund där värde snarare bestämdes utifrån subjektiva rimligheter än
objektiva. Upplevelsen och föreställningen om att det fanns ett hot saknade i stort sett
legitima verktyg i skolan som diskursiv praktik. Upplevelsen av hot kunde avfärdas
som okunskap i jämförelse med den mätbara och objektifierade risken. Hotet fanns
ändå där som ett uttryck för ett mer civilisationskritiskt perspektiv som ifrågasatte
själva grundvalen för den etablerade världsbilden.

11.4 Sammanfattning
I detta kapitel har jag behandlat betydelser som skapats kring kunskapsområdet energi
som på ett annat sätt än tidigare redovisade diskurser ifrågasatte de gängse sätten att
behandla energi. De ifrågasatte också samhället och dess sätt att hantera problem på ett
mer grundläggande plan. Gemensamt för dessa var att de inte sanktionerades av
lärarna. Snarare var det så att dessa uttryck gjorde de mer dominerande sätten att
behandla kunskapsområdet energi ännu mer påtagliga.
Det ”villkorslösa” sättet att hantera miljöproblem innebar att själva
miljöproblemet sattes i fokus. Det som orsakade problemet måste förändras eller
avlägsnas oavsett konsekvenser för samhället i övrigt. Det var i dessa fall inte fråga
om att hitta en alternativ energikälla eller att komma med sociala, ekonomiska eller
tekniska argument för att behålla befintliga system. Förlusten av denna typ av sociala,
ekonomiska eller tekniska värden vägde lätt mot de värden som skulle gå förlorade om
inte miljöproblemet åtgärdades.
Föreställningen att jorden kommer att drabbas av någon form av katastrof var
utbredd bland eleverna men när eller hur detta skulle ske rådde det större oenighet om.
Det värsta hotet mot livet på jorden var växthuseffekten. Det mest anmärkningsvärda
med dessa föreställningar var de dominerande diskursernas oförmåga att hantera denna
typ av föreställningar. Även de elever som hoppades på teknikens och vetenskapens
förmåga att hantera dessa problem verkade inte tro att en katastrof gick att undvika i
längden. Det var snarare en tidsfråga.
633

Naturvetargrupp, 001106.
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I sista avsnittet görs en distinktion mellan hot och risk. Risk stod för ett mer
objektivistiskt synsätt som passade väl in i både den vetenskapliga diskursen och
tillförseldiskursen. Mot riskdiskursens objektiverande av potentiella faror stod ett mer
subjektivistiskt synsätt om hot. Denna syn konfronterade riskdiskursens sätt att
reducera viktiga värden (som t ex vad ett människoliv är värt) till tekniskt och
ekonomiskt mätbara och förhandlingsbara mått.
Dessa mer civilisationskritiska diskurser saknade ”rimliga” handlingsåtgärder då
deras anspråk skulle innebära omfattande och okontrollerbara förändringar av
samhället. Således kunde dessa inte hävda sig mot den (natur)vetenskapliga diskursens
eller tillförseldiskursens tekniska och ekonomiska argument, eller mot dessas staplar,
siffror, livscykelanalyser och tilltro till människans förmåga att lösa problem. Istället
väckte de civilisationskritiska diskurserna frågor där gängse föreställningar ifrågasattes
och problematiserades. De kunde ändå avfärdas eftersom deras anspråk inte kunde ge
svar på hur det borde vara i stället.
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Del III – Avslutning
I denna avslutande del kommer resultaten att kort sammanfattas och vävas samman
med teori. Fokus kommer att vara på hur diskurser och praktik appellerade till
varandra och hur betydelserna var diskursivt ordnade i förhållande till varandra. Detta
görs genom att diskutera praktikens förutsättningar, kunskapssyn samt se vilka
principer som gällde för den idealiserade kunskapen. Detta leder till en diskussion om
inneslutning och uteslutning. Därefter behandlas de diskurser som identifierats liksom
skolans relativa autonomi. Kapitlet avslutas med en diskussion kring diskursernas
hegemoni.
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12 Betydelsernas diskursiva ordning
I detta arbete har jag försökt återge och rekonstruera hur kunskap om energi
behandlades i skolan. Det visade sig under arbetets gång att kunskapen kring energi i
skolan var ordnad på olika sätt och att gestaltningen borde ses som resultatet av
betydelseproduktionen knuten till den speciella praktiken.634 Till stora delar har därför
avhandlingen kommit att fokusera på hur uttrycken, eller betydelseobjekten och
betydelserelationerna, var ordnade kring energi i skolan.635
Energi har visat sig vara ett mångtydigt kunskapsområde kring vilket det
formades många olika betydelserelationer. Trots sin givna plats i flera av de
traditionella skolämnena väcktes frågor som spretade åt många håll.
Kunskapsområdets starka koppling till vetenskapliga teorier och begrepp var
visserligen på intet sätt mångtydigt men när dessa begrepp och teorier skulle förenas
med andra aspekter av energi, såsom debatt kring olika energikällor eller med
elevernas diskussioner i grupperna, blev linjerna mellan ämnena mindre tydliga.
I de arbeten med energi som studerats här har det tagits många intressanta grepp
för att vidga och problematisera kunskapsområdet – grepp där naturvetenskapliga
teorier och begrepp inte varit den givna utgångspunkten. Lärare och elever har
betraktat energi som en företeelse som berörde många olika ämnen. Flera olika
ämneslärare samarbetade för att energi skulle sättas i ett bredare sammanhang och för
att eleverna skulle erbjudas former där detta bredare sammanhang gavs möjlighet att
komma fram.636 Både samhällsvetar- och Forsskoleeleverna gavs via arbetsformerna
(främst grupparbetet) stora möjligheter att själva definiera ämnesområdet.
Det som kom att betonas vid analysen var varför vissa sätt att formera kunskapen
kring energi hade betydligt större genomslagskraft än andra, hur dessa diskurser såg ut,
vad de byggde på för element och hur olika diskurser var ordnade i förhållande till
varandra. Det gick alltså inte bara att se till diskurserna som om de existerade i någon
slags ädel form utanför de konkreta handlingarnas praktik utan jag var tvungen att
förstå diskurserna som ett resultat av betydelseproduktion i specifika sammanhang:
Inte som intentionala betydelser skapade av vissa målmedvetna agenter utan som
betydelsehändelser i unika situationer där betydelserna i sig själva tycktes skapa sina
egna konsekvenser.637 Dessa tycktes följa logiker och regelbundenheter som knappast
kunde härledas till enskilda individer eller andra (teoretiskt) renodlade företeelser.638
634

Beronius, 1991, s. 92-106.
Cornell och Fahlander, 2002, s. 2.
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Jfr. Andersson, 2002, s. 150-151.
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Bronckart, 1995, s. 77-78.
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Jfr Foucault, 2002, s. 373 där han skriver ”To all those who still wish to talk about man, about his reign or his
liberation, to all those who still ask themselves questions about what man is in his essence, to all those who wish
to take him as their starting-point in their attempts to reach the truth, to all those who, on the other hand, refer all
knowledge back to the truth of man himself, to all those who refuse to formalize without demystifying, who
635
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Istället blev skolan som praktik och alla dess förutsättningar, krav och traditioner
viktiga för att förstå betydelsernas status och sanningsanspråk.
Det var alltså inte praktiken som bestämde diskursen och inte diskursen som
bestämde praktiken: De skapade tillsammans förutsättningarna för att eleverna skulle
se världen på ett visst sätt.
I det följande kommer först skolan som praktik och dess appellationspunkter till
energi att behandlas. Avsnittet därefter tar upp energins diskurser. Sista avsnittet
behandlar diskursiva monument. Här kommer mer beständiga betydelserelationer att
behandlas.

12.1 Praktiken och dess förutsättningar
Praktiken består av institutionaliserade diskurser och dessa återfinns som system av
regler, roller och metoder vilka skapade förutsättningarna för vilka betydelser som var
rimliga. Begreppet praktik används här för att skilja skolan som praktik från andra
praktiker. Även om olika praktiker inte är isolerade öar så blev det tydligt att skolan
skapade vissa säregna förutsättningar för betydelseskapandet.
Genomgången av de formella ramarna visar att energi har ett faktiskt och ett
potentiellt stort utrymme både i de natur- och samhällsorienterande ämnena, men även
i teknikämnet. Det är framför allt fysik som, mer än något annat ämne, behandlar
energi. Kursplanen i fysik gav en bred tolkning av energi. Energi beskrivs inte bara
som ett fysikaliskt fenomen utan också som något som ingår i människors vardagliga
liv. Det betonas dock att det eleverna ska erbjudas i de naturorienterande ämnena är ett
naturvetenskapligt perspektiv, med naturvetenskapliga begrepp och teorier i
förgrunden.
En viktig fixeringspunkt i kursplanerna är distinktionen mellan människa och
natur. Här handlar det till stora delar om att naturen framställs som en resurs för
människan men att människan har ett stort ansvar gentemot naturen. Ur denna
distinktion formas också synen på miljö och miljöproblem, där miljö behandlas som
den arena där människa och natur möts. Här får energi en mycket viktig plats inte
minst i förhållande till komplicerade tekniska system med vilka vi löser en mängd
vardagliga problem. Förmågan att argumentera och värdera information av olika slag
läggs det stor vikt vid i de samhällsorienterande ämnena.
Skolan erbjöd speciella redskap att behandla energi. Redskapen skilde sig dock
något mellan de olika klasserna i denna studie. De vanligaste redskapen var
föreläsningar, grupparbeten, laborationer och studiebesök. Även examinationen hade
en viktig definierande funktion för vad som behandlades inom området. De olika
redskapen skapade speciella förutsättningar för vad som behandlades och för vad som
var möjligt att behandla.
Det skapades olika strategier eller mekanismer i skolan som reglerade vad
eleverna tog upp liksom hur de tog upp och behandlade kunskapsområdet energi. I
refuse to mythologize without immediately thinking that it is man who is thinking, to all these warped and
twisted forms of reflection we can answer only with a philosophical laugh – which means, to a certain extent, a
silent one.”
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avhandlingen visas hur eleverna och lärarna gick till väga för att identifiera området
”energi”. De lärarledda lektionerna behandlade framför allt olika nyckelbegrepp. När
området hade fått en initial identifiering krävdes det att området preciserades och
gjordes arbetsbart. Detta handlade om att hitta fungerande kategorier och om att
konstruera frågor som var undersökningsbara utifrån de förutsättningar som erbjöds.
Det innebar bl.a. att kunna dela upp arbetet inom gruppen på ett rättvist sätt och om att
kategorierna inte fick vara för snäva eller för vida.

12.1.1 Kunskapssyn
I teoridelen behandlades diskursens fyra element. Samtliga element appellerar till
varandra om än i varierande grad beroende på situation. Denna poäng har blivit viktig
för att förstå både praktikens och diskursens mekanismer. Inom skolan skapades ett
flertal former och möjligheter att behandla olika diskurser. Eleverna gavs på flera sätt
utrymme att diskutera och behandla energi. Detta gällde inte bara det problembaserade
arbetssättet utan även t ex valet av undervisningsmaterial. Det fanns således en
ambition och tro på elevernas möjligheter att genom interaktiva processer identifiera
och skaffa sig kunskap inom området. I dessa sammanhang blev elevernas egna
erfarenheter betydelsefulla. Trots denna relativa frihet fasades eleverna under arbetets
gång in i kunskapsfåror bestämda av vad som ansågs vara giltig kunskap. Betydelser
som skapades under de interaktiva processerna liksom elevernas egna erfarenheter
blev bara giltiga i den mån som de appellerade till skolpraktikens krav och med denna
förenliga diskurser.
Skolan har en historiskt definierad last av institutionella krav, planer och mål
inom vilka dess verksamhet bedrivs och inom vilka det skapas specifika
handlingsmönster.639 Även om praktiker aldrig kan sägas vara autonoma i meningen
oberoende av andra samhälleliga praktiker är skolan en praktik med speciell historisk,
samhällelig, social och ekonomisk betydelse.640 Denna speciella betydelse skapar
rimligheter och orimligheter, logiker eller rationaliteter för handlingar som utförs i
skolan som praktik. Runt dessa förutsättningar skapades, förutom regler, också
redskap, mål och former genom vilka skolan som social praktik kom till uttryck och
konstituerades.
Av detta följer att flera av skolans etablerade former, eller redskap, stödde en viss
typ av kunskap. Föreläsningar och laborationer hade en stark koppling till den (natur-)
vetenskapliga diskursen. Som auktoritativa former vägde dessa tungt genom att de var
så väl etablerade i skolans praktik. De vägde också tungt genom att dessa former i
högre grad än andra var styrda av lärarna och därmed starkt konstituerande för vad
som var att betrakta som giltig kunskap.
Laborationen innebar inte bara att eleverna skulle använda vissa speciella
instrument och verktyg för att kunna lösa ett visst problem utan innebar också att
eleverna skulle bli bekanta med en abstrakt definierad fysikalisk värld där frågorna
som ställdes hade exakta svar. Laborationerna följde en egen logik som inte hade klara
639
Se Östman, 1995, s. 19, Englund, 1980, där Englund identifierar principer för hur omvärlden (bör)
organiseras i läroplaner från 1918 och framåt och Englund, 1986.
640
Se Bourdieu & Passeron, 1998, där skolans ”relativa autonomi” diskuteras i förhållande till t ex klass.
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kopplingar till elevernas övriga arbeten. De moment som låg närmast var lärarnas
föreläsningar som oftast utgick från abstrakta vetenskapliga begrepp utifrån vilka
elevernas förståelse skulle formas. Genom dessa moment, som i högre grad var direkt
eller indirekt lärarstyrda, fick eleverna reda på vilken kunskap som var viktig och
relevant. Skolan sanktionerade därmed bilden av kunskap som skild från subjektet
(från individens värderingar). I elevernas samtal kunde således alternativa bilder lätt
avfärdas medan de accepterade sätten att uttrycka och förhålla sig till kunskap hela
tiden bekräftades av skolan.
I Faircloughs mening är diskurser implicit manifesterade i den sociala
praktiken.641 Den historiska lasten av diskursiva avlagringar har skapat formella och
informella roller, regler, mål, kunskapssyner, osv., som är specifika för skolan och som
appellerade olika väl till de olika diskurserna. Eleverna fick göra studiebesök, de fick
åhöra föreläsningar, göra laborationer, arbeta i grupp och söka information på Internet.
Lärarna hade vissa sanktionsmöjligheter i egenskap av lärare och eleverna hade vissa
strategier att hantera de olika krav som ställdes på dem av skolan. Alla dessa
kontextuella förutsättningar måste ses som en viktig del i betydelseskapandet.642 Dessa
förutsättningar aktiverades av och aktiverade olika diskurser.
”Foucault’s ”order of discourse” [...] spotlight the relations of power, and of
resistance, inherent in context. People converse in a context full of conditions that
govern authentic, ’audible’ forms of talk and, furthermore, that organize who may
talk. This, Foucault calls a ’rarefacation’ of speaking subjects: ’none may enter the
order of discourse if he does not satisfy certain requirements or if he is not, from
the outset, qualified to do so’ (1981: 61-2). Secondly, an order of discourse
establishes conditions under which talk is heard to be true or false. ’It is always
possible that one might speak the truth in the space of a wild exteriority, but one is
’in the true’ only by obeying the rules of a discursive ’policing’ which one has to
reactivate in each of one’s discourses’ (1981: 61).”643

Ett viktigt resultat i mitt arbete är den uppdelning som gjordes mellan fakta och
värderingar i skolan och hur denna distinktion på olika sätt upprätthölls. Även denna
distinktion speglar en kunskapssyn stammande ur en naturvetenskaplig diskurs och en
syn på kunskap som något som är möjligt att skilja från subjektet. Jag ser denna
kunskapssyn som en diskursiv avlagring i skolan. Distinktionen innebär att det skulle
finnas olika typer av kunskaper med olika värde där viss kunskap kallas fakta och
tillskrivs högre status än ”värderingar”.

12.1.2 Principer för den idealiserade kunskapen
Störst legitimitet i skolan hade alltså den kunskap som identifierades som tillhörande,
eller som låg nära, fakta. Vad som räknades som fakta var inte självklart utan följde
istället vissa principer.
641
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1) För det första idealiserades exakthet och därför blev siffror och statistik
viktiga i elevernas arbeten liksom i det material lärarna lyfte fram till eleverna. 2) För
det andra hade abstrakta vetenskapliga begrepp ett högt ”faktavärde”. Sådana begrepp
var inget som diskuterades i sak utan gestaltades mer som konstateranden om hur
saker och ting faktiskt förhöll sig. 3) En tredje viktig princip för vad som räknades som
fakta var i vilken mån något fått auktoritativt stöd av t ex lärare eller i
undervisningsmaterialet.
Kunskaper som inte föll under dessa principer sanktionerades med få undantag
inte av lärarna. Detta gällde såväl urvalet av undervisningsmaterial som t ex deras
direktiv till eleverna inför grupparbetena. Dessa principer kan därför betraktas som
viktiga mekanismer för inneslutning och uteslutning. När en elev på Forsskolan ville
placera alla nyckelbegrepp under kategorin solen ifrågasattes vissa konventioner både
om hur skolarbete ska bedrivas och vad som är rimliga sätt att strukturera kunskap på.
Även eleverna själva upprätthöll, genom sitt sätt att diskutera och genom sitt aktiva
sökande, normerna för vad som räknades som giltig kunskap i ett skolsammanhang.
Ett viktigt sätt att hantera spänningen mellan fakta och värderingar var att
organisera kunskapen kring kunskapsobjektet i för- och nackdelar. I och med att både
samhälls- och naturvetareleverna skulle ha debatt som examinationsform blev det
viktigt att hitta argument som talade för och emot de olika källorna. Samtidigt
neutraliserade denna indelning elevernas eventuella värderingar kring de olika källorna
(eller hindrade värderingarna från att komma fram annat än i mer acceptabla former).
Att t ex vindkraft släpper ut lite koldioxid sågs som en fördel, samtidigt som det
betraktades som fakta. Det betraktades som fakta eftersom det uppfyllde de tre
principerna som jag angav ovan men också som en fördel eftersom koldioxidutsläpp
ansågs medföra vissa problem – en kunskap som också hade sin grund i principerna
ovan.
Trots att styrningen och kontrollen från lärarna var lägre på Forsskolan och att
dessa elever inte hade debatt som examinationsform var distinktionen mellan fakta och
värderingar central. Forsskoleeleverna ordnade också energikällornas för- och
nackdelar utifrån olika kriterier utan uppmaning från lärarna. Detta visar att vissa sätt
att närma sig och organisera kunskapsobjektet energi hade större legitimitet än
potentiella andra sätt i skolan. Möjligen speglar dessa uppdelningar i elevernas
diskussioner och arbeten även andra praktiker i samhället, inom vilka vad som är
relevant kunskap kring energi definierats (t ex i media).

12.1.3 Inneslutning och uteslutning
Vissa argument och vissa sätt att ställa frågor kring energi, i synnerhet kring upplevda
hot som relaterades till energi, ifrågasattes effektivt och omintetgjordes genom
argumentering grundad i diskurser som stöddes av skolan som praktik. I detta
sammanhang blev det också tydligt att det var skillnader mellan hur flickor och pojkar
argumenterade. Strukturerna och de diskurser som upprätthölls inom dessa kunde det
argumenteras för av både pojkar och flickor men i mitt material var det bara flickor
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som ifrågasatte dessa diskursers sedimenterade ideal.644 Dessa potentiella diskurser
uteslöts eller marginaliserades.
Ett sätt att ändå ge uttryck för detta diskursiva annorlundaskap var att t ex föra in
det som dikter eller ta upp det i sammanhang där skolans sanktionsmöjligheter inte var
lika starka (alltså inte i den text som skulle stå för och representera en grupps
arbete).645 Vad detta återigen illustrerar är att strukturella mekanismer i skolan
innesluter och utesluter vissa möjliga betydelser. Andra författare har gått längre och
konstaterat att detta inte bara gäller betydelserna i sig, utan även den kring diskurserna
organiserade sociala ordningen.646
Det breda grepp som i de studerade fallen togs på kunskapsområdet energi
innebar för elevernas del att lista ut vad det faktiskt var som lärarna förväntade sig av
dem. I denna mening var naturvetarelevernas arbeten mer styrda och eleverna behövde
inte ägna lika mycket tid till att förstå vad som förväntades av dem och hur de skulle
gå till väga. För naturvetarnas del hade lärarna redan uteslutit potentiella andra
diskurser genom sina mer precisa uppgiftsformuleringar.
Samtliga här studerade klasser hade trots allt förhållandevis stor frihet att själva
välja vilket undervisningsmaterial de skulle använda sig av. I skolan fyllde texten flera
roller som hade betydelse för hur energi gestaltades. Till att börja med kan de texter
som användes som undervisningsmaterial i skolan delas in i två kategorier där
skillnaden dem emellan var graden av stöd från skolan som social praktik. Lärarna
ställde, som vi sett tidigare, in en vagn med material som eleverna kunde använda sig
av i sitt arbete. I och med att lärarna gjorde vissa urval, med sin auktoritativa roll att
definiera vad som var legitim, sann och viktig kunskap, och placerade detta material i
klassrummet åtnjöt även materialet denna status.647 Samma sak gällde det mer
traditionella undervisningsmaterial som användes. Eleverna utnyttjade också en hel del
text från Internet. Här var lärarna dock noggranna med att eleverna skulle värdera den
information de hittade eftersom mycket på nätet, enligt lärarna, inte var ”fakta”. Dessa
texter hade alltså inte samma status som de traditionella läromedlen och det material
lärarna placerat på vagnen i klassrummet. Vad som fick komma till uttryck var alltså
noggrant sanktionerat i skolan utifrån en princip om skillnaden mellan fakta och
värderingar. Här spelade texten en oerhört viktig roll eftersom eleverna lärt sig vad
som räknas som fakta och vad som räknas som värderingar. Detta märktes inte minst
genom de val som eleverna gjorde när de själva sökte texter (framför allt på Internet)
för sina arbeten. Dessa var oftast fyllda av mer abstrakta begrepp och siffror i stor
likhet och i enlighet med den kunskapssyn som fanns i skolan och den vetenskapliga
diskursens uttryckssätt kring begrepp, formler och siffror. De diskurser som kunde
leva upp till och presentera problem inom ramarna för detta sätt att uttrycka och
definiera världen hade lättare att få en legitim plats i skolan.
Jag har velat se texter som aktivt verktyg i betydelseskapandets process. Att
texten är aktiv innebär att den inte enbart är hänvisad till en viss situations speciella
förutsättningar för den betydelse som den tillför. Texten är istället delaktig i dessa
644
Se t ex Einarsson & Hultman, 1984, för vilka olika förutsättningar flickor och pojkar lever under i skolan. Se
också Schieffelin, 1990, om Kalulibarns språkliga socialisation.
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Jfr Gilligan, 1990, som diskuterar flickors problem att ”making connection in the face of difference”, s. 10.
646
Se t ex Willis, 1991, Thorne, 1993.
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Se Östman, 1995, s. 27-29.
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förutsättningar och i de betydelser som är rimliga och möjliga. Texten binder samman
olika praktiker samtidigt som den är unik i varje enskild situation.648 Texten skapar
och upprätthåller sociala relationer över tid och rum och är autonom i meningen att
den är skild från författaren och ”ohörsam” gentemot sin omgivning.649 Texterna som
eleverna använde sig av hade en starkt konstituerande, inneslutande och uteslutande,
funktion i klassrummen.
En stor del av uteslutningen och inneslutningen sköttes av eleverna själva.
Eleverna visste vad som faktiskt räknades som kunskap i skolan så att både deras
definition av ämnet och val av undervisningsmaterial kom att styras av de krav som
ställdes i skolan. Eleverna hade dessutom måldokument och mer eller mindre tydliga
direktiv om vilket undervisningsmaterial som de borde använda (läroböcker, material
på vagnen i klassrummet, direktiv om vilka sidor på nätet de borde titta efter, osv.).
Den så kallade brainstormingen gav utrymme för elevernas associationer och lät deras
erfarenheter få möjlighet att komma till tals. Å andra sidan fanns, t ex för
samhällsvetarnas del, en stencil där kunskapsmålen stod formulerade liksom en mängd
nyckelbegrepp.
Textens konstituerande funktion användes också på andra sätt i skolan. Vid
föreläsningstillfällena skrev lärarna upp nyckelbegrepp på tavlan. Utifrån dessa
nyckelbegrepp fördes resonemang kring ett visst fenomen. Begreppen och ett mer
abstrakt tänkande fick därmed ett starkt stöd via lärarnas undervisningssätt. För
elevernas del innebar detta att andra sätt att organisera kunskapen inte hade samma
legitimitet.
Ett annat sätt skulle kunna vara att utgå från elevernas egna erfarenheter och
tankesätt så som t ex var fallet med eleverna i Mason och Santis650 studie av barns
förståelse av växthuseffekten.651 Även här utgick dock undervisningen från ett abstrakt
vetenskapligt begrepp. Eleverna i denna avhandling använde dock inte
grupparbetstillfällena till att diskutera denna typ av vetenskapligt abstrakta begrepp
utan var mer fokuserade på energikällor. Mina resultat bekräftar därför bara delvis
Masons och Santis iakttagelser.
Inneslutningen och uteslutningen handlade i hög grad om att eleverna orienterade
sig i vad ämnet faktiskt handlade om och om att utföra det som de trodde att lärarna
förväntade sig av dem. Därmed uteslöt eleverna sådant som inte ansågs tillhöra
kunskapsområdet energi (t ex ”död” eller ”arbete” som var ord i en Forsskolegrupps
brainstorming).
När några elever i en samhällsvetargrupp diskuterade sina åsikter om kärnkraft
var det en elev som blev så upprörd att han lämnade gruppen för resten av dagen. Han
tyckte att gruppen gjorde ett dåligt arbete eftersom det var deras egna åsikter som
tilläts komma till uttryck. Eleven ville att gruppen skulle gå igenom de olika källorna
och, i enlighet med lärarens instruktioner, se vad de olika partierna anser om
energikällorna. Även de elever som diskuterade ansåg att de kanske borde ägna sig åt
skolarbetet och inte åt diskussioner om vad de tyckte i gruppen. Detta visar att det
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fanns en väldigt tydlig uppfattning om både vad som var att betrakta som skolarbete
och om vad som var intressanta, relevanta och angelägna kunskaper kring energi.
Det paradoxala var att en av examinationsformerna i gymnasieklasserna var just
debatt. Alltså borde diskussioner ha uppmuntrats om inte annat så för träning i
debattkonsten. Reaktionen måste ändå ses som en bekräftelse av att elevernas
personliga värderingar inte betraktades som relevant kunskap i skolan. Tvärtom var det
oerhört viktigt att kunskapen skildes från personligt tyckande. Detta blev, som visats,
ännu tydligare när några pojkar och flickor på Forsskolan diskuterade hot och risk.
En för eleverna mycket viktig fråga var examinationen. Eleverna ställde
åtskilliga frågor om vad examinationen gick ut på och vad de skulle kunna inför
denna. Eleverna anpassade sina studier efter den information de fick om
examinationen. Hur ”fria” eleverna än var i att formulera frågor och problem kring
kunskapsområdet hade föreställningen om vad som skulle krävas vid examinationen
mycket stor inverkan på vad eleverna kom att behandla i sina arbeten.

12.2 Diskursiv ordning
I detta avsnitt kommer jag först att göra en snabb sammanfattning av de olika diskurser
som har identifierats i min analys. Sedan diskuteras skolans relativa autonomi utifrån
de olika diskurserna. Här ska det som gör skolan speciell i förhållande till diskurserna
lyftas fram. Sist kommer orsakerna till vissa diskursers hegemoni att diskuteras.

12.2.1 Diskurserna
En diskurs har jag valt att kalla ”den vetenskapliga diskursen”. Denna diskurs
baserades på två olika riktningar, en kring biologi, och en kring fysik. Det
gemensamma för dessa var manifesterandet av ”fakta” och deras starka koppling till
vetenskapliga teorier och begrepp. Begreppen utgjorde själva kärnan för
resonemangen. Begreppen och teorierna hade sällan någon koppling till elevernas egna
erfarenhetsvärldar och framstod därför som ett abstrakt inslag för en iakttagare. Det
lades stor vikt vid dessa teorier och begrepp bland annat genom att de behandlades
under lärarnas föreläsningar, var utgångspunkten i läroböckerna och att de återfanns
som nyckelbegrepp i måldokumenten.
Denna diskurs appellerade starkt till laborationerna där dess språk och tankesätt
kom till uttryck. Det rörde sig både om själva arbetssättet där ”naturen” blev objektet
för aktiviteten och om aktiviteten som sådan som förknippad med naturvetenskaplig
verksamhet.652 Laborationen var en viktig del i vetenskapliggörandet av
kunskapsområdet energi. Naturen blev genom laborationen till något mät- och
kontrollerbart. I den empiri jag studerat utnyttjades alltså inte laborationen för ett
”undersökande arbetssätt”.
Den biologiska delen av denna diskurs hade, till skillnad från fysiken, ett bredare
kunskapsområde genom att den även täckte miljöproblem. Inom ramarna för detta
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behandlades även moraliska spörsmål genom viljan att kunna förklara orsakerna till
miljöförstöringen. Då den vetenskapliga diskursen gavs stort utrymme både av lärare
och i undervisningsmaterial var det utan tvivel så att denna diskurs gavs hög relevans
och status.
Den mest dominerande diskursen var emellertid tillförseldiskursen.
Tillförseldiskursen handlade främst om val av energikälla men också om hur mycket
energi som behövs. Tillförseldiskursen appellerade till många aspekter i skolpraktiken.
Den fanns framför allt med som mål i samtliga arbeten som studerats här, men också i
undervisningsmaterial, i hur examinationsformerna var arrangerade (debatt, eller
frågorna på Forsskoleelevernas måldokument) och i hur lärarna formulerade elevernas
uppgift.
Tillförseldiskursen tycks också appellera till den i skolpraktiken idealiserade
kunskapssynen (kring t ex organiserandet av kunskapen i ”fakta” och ”värderingar”).
Kunskapen och arbetet kunde organiseras utifrån olika kriterier för jämförelse av de
olika energikällorna och därmed neutraliserades värderingar som fanns bland eleverna
kring de olika källorna. Dessa kriterier isolerades både från varandra och från ett
bredare sammanhang och energikällorna kunde därmed jämföras utifrån respektive
kriterium. Kriterierna var oftast mätbara enheter (t ex koldioxidutsläpp). Även det
branschmaterial som användes och som fanns tillgängligt på bokvagnarna i
klassrummen organiserades efter sådana kriterier.
Tillförseldiskursen appellerade inte bara till skolan som praktik utan även till den
vetenskapliga diskursen och dess uttryckssätt eftersom kriterierna framstod som exakta
och objektiva. Till detta kan också läggas hur eleverna lyfte fram och argumenterade
utifrån källornas ”tekniska potential”. Denna tekniska potential hade både uttryckligt
och underförstått samband med den vetenskapliga diskursen eftersom det var
”forskarna” som utvecklade tekniken.
Ett viktigt stöd för konstruerandet av tillförseldiskursen var att anlägga ett
historiskt perspektiv på energikällorna. Inom det historiska perspektivet upprätthölls
vissa former för hur historien skulle betraktas. Historien återgavs med en kausal logik
som innebar att människan i en viss tid på en viss plats ställdes inför ett problem som
behövde lösas. När problemet väl blivit löst gick utvecklingen framåt. Det var alltid
energikällan som stod i fokus i de historiska beskrivningarna.
Det fanns däremot inte någon enhetlig diskurs kring användandets problematik.
Denna problematik bestod i att det finns någon som ”konsumerar”, använder sig av
vissa varor och tjänster, och att dessa har någon slags betydelse för vad, hur och hur
mycket av dessa varor och tjänster som distribueras. Jag har urskiljt i huvudsak två
olika ingångar. Dessa tangerar varandra men tillhör inte direkt samma
formationssystem då de olika perspektiven karaktäriserades och resulterade i olika
typer av problematik. Det ena perspektivet, användningsperspektivet, anslöt nära till
tillförseldiskursen men bytte fokus genom att den problematiserade användningen.
Perspektivet anslöt till i tillförseldiskursen genom att användarna reducerades till
input och output. Användarens roll problematiserades inte utan reducerades till ”andra
sidan” av tillförselsidan. Möjligheten till förändring inom användningsperspektivet var
marginell. Förändring kunde eventuellt uppnås genom att olika produkter blev mer
energieffektiva. Beteendeförändringar rymdes inte inom detta perspektiv.
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Det andra perspektivet kring användning kan inte hänföras till tillförseldiskursen
eftersom det väckte helt andra typer av problem och ställde helt andra frågor. Jag
betraktar den därför som en egen diskurs, användardiskursen. Bakom denna fanns en
tilltro till individens möjlighet att påverka sin omgivning genom sina val av handlingar
och en övertygelse om att individen har rätt att få göra dessa val. Individen sågs som
en moralisk aktör med möjlighet att göra aktiva val.
Det fanns också andra diskurser än de ovan nämnda. Diskurser som på ett annat
sätt avvek från de gängse sätten att behandla energi. De ifrågasatte samhället och dess
sätt att hantera problem på ett mer grundläggande plan; de innehöll ett element av
civilisationskritik. Gemensamt för dessa diskurser var att de inte sanktionerades av
lärarna. Snarare gjordes de dominerande sätten att behandla kunskapsområdet energi
ännu mer påtagliga.
Det fanns ett ”villkorslöst” sätt att hantera miljöproblematiken som innebar att
själva miljöproblemet sattes i fokus (och inte t ex valet av energikälla). Det som
orsakade problemet måste förändras eller avlägsnas oavsett konsekvenser för
samhället i övrigt. Det var i dessa fall inte fråga om att hitta en alternativ energikälla
eller att komma med sociala, ekonomiska eller tekniska argument för att behålla
befintliga system. Förlusten av denna typ av sociala, ekonomiska eller tekniska
fördelar vägde lätt mot de värden som skulle gå förlorade om inte miljöproblemet
åtgärdades.
Föreställningen att jorden kommer att drabbas av någon form av katastrof var
utbredd bland eleverna men när eller hur detta skulle ske rådde det större oenighet om.
Det värsta hotet mot livet på jorden var växthuseffekten. Det mest anmärkningsvärda
med dessa var de dominerande diskursernas oförmåga att hantera denna typ av
föreställningar. Även de elever som hoppades på teknikens och vetenskapens förmåga
att hantera dessa problem verkade inte tro att en katastrof gick att undvika i längden.
Det var snarare en tidsfråga.
Ett annat sätt att se på energiproblematiken uppstod i distinktionen mellan hot
och risk. Hot och risk var två olika sätt att behandla samma ”objekt”. Risk innebar ett
kalkylerat och objektivistiskt sätt att se på faror. Riskerna var definierade av
vetenskapsmän och uppfyllde den vetenskapliga diskursens krav på mätbarhet och
exakthet. Hot, däremot, innebar snarare en upplevelse av fara. Med denna diskurs
kunde t ex människoliv inte jämföras med välfärdsvinster. Den innebar ett moraliskt
ställningstagande där vissa handlingar och dess eventuella konsekvenser dömdes ut
utifrån den moraliska ståndpunkten.
De
civilisationskritiska
diskursernas
moraliska
utmaningar
och
ställningstaganden togs inte på allvar eftersom de skulle innebära omfattande
förändringar för hur den västerländska människan lever sitt liv. De gav inga alternativa
lösningar utan talade ”bara” om vad som var rätt eller fel.

12.2.2 Relativ autonomi
Föga förvånande har de diskurser som identifierats i denna studie starka likheter och
överensstämmelser med diskurser utanför skolan, i andra praktiker. I synnerhet
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tillförseldiskursen har en bred och långvarig tradition i Sverige.653 Detta kan delvis
förklaras av att svensk elproduktion framför allt baseras på två källor (vatten- och
kärnkraft) kring vilka det pågått (och pågår) en långvarig och stundom infekterad
debatt.654 Frågan har inte bara gällt om de överhuvudtaget ska ingå i det svenska
energisystemet utan, med tiden, även vad (i synnerhet kärnkraften) ska ersättas med
om den ska avvecklas.
Vatten- och kärnkraft är onekligen giganter inom svensk elproduktion men de är
också – var och en på sitt sätt – symboler för det moderna samhällets framsteg och för
teknikoptimism.655 Denna optimism har en mycket påtaglig koppling till vetenskapens
förmåga att lösa problem och omsätta dessa lösningar i teknik.656 Möjligen bör
tillförseldiskursen och den vetenskapliga diskursen som identifierats i skolan och deras
otvetydiga dominans ses i ljuset av denna allians mellan vetenskap och
teknikoptimism. De tycks komplettera och bekräfta varandra. Inom tillförseldiskursen
hänvisade eleverna till vetenskapen och forskarnas förmåga att lösa de problem som
energisystemet ansågs stå inför. Samtidigt tillhandahöll ”forskarna” siffror och
förklaringar på de problem som identifierades genom tillförseldiskursen (t ex genom
att beräkna risker med olika energikällor).
Användardiskursen har också en motsvarighet utanför skolans praktik. Kanske
fick idén om individens ansvar och moraliska skyldigheter sitt första genomslag i
väckelsen på 1970-talet, med tanken om lågenergisamhället och dess konsekvenser
och förebud för användarna.657 Men det absoluta genombrottet i debatten kom något
senare via Brundtlandrapporten 1987658 och dess begrepp ”sustaniable development”
och än mer konkret genomslag genom Riokonferensens Agenda 21 1992.
”I Agenda 21 fördes livsstilsbegreppet på ett mer explicit sätt än i
Brundtlandrapporten samman med frågan om konsumtionsmönster. […] Det sades
i Agenda 21 att regeringarna i olika länder skulle ta initiativ till att informera
konsumenterna och hjälpa individer och medlemmar i hushåll att göra miljömässigt
informerade val när de köpte olika produkter och hur de skulle använda
desamma.”659

Sådana lokalt orienterade handlingsplaner fokuserade i högre grad individens ansvar
för miljön. Här etableras kravet om återvinning och idén om miljövänlig konsumtion
genom val av miljövänliga produkter även om sopbergens och överkonsumtionens
problematik kommit till uttryck även före Agenda 21.660
Denna korrespondens mellan de diskurser som framträdde i skolan och diskurser
utanför skolans praktik måste också förstås utifrån det specifika med skolpraktiken, det
som skapar dess relativa autonomi, det som gör skolan speciell. Jag kommer här att
lyfta fram fem sådana aspekter. Två av dessa är av inneslutande eller ”tillåtande” art
medan tre är av uteslutande eller ”begränsande” art.
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Den första tillåtande aspekten grundar sig på att 1) skolan utgjorde en plattform
där flera olika kunskapsområden både kunde och skulle behandlas. Kunskapen
formaliserades genom scheman, mål, läromedel och kursplaner till ”kunskapspaket”.
Innehållet i kunskapspaketet var viktigt i sig och inte för att den t ex löste problem i
själva skolverksamheten, utan paketen var tillsynes oberoende och utbytbara. Genom
att kunskapspaketets innehåll inte var direkt bundet till verksamheten fanns en
potential att behandla många olika typer av kunskapsområden. Således skulle flera
olika, även konkurrerande, diskurser kunna komma till uttryck.
Detta leder till den andra tillåtande aspekten, 2) flera diskurser framträdde
parallellt. Skolans olika redskap att behandla kunskapsområdet energi tillät olika
diskurser att existera sida vid sida utan att utgöra något hot mot verksamheten som
sådan (t ex användardiskursen och tillförseldiskursen).
Trots dessa båda tillåtande aspekter fanns det innehållsliga påbud om vad som
inte passar in i skolan som praktik (som kanske var specifika för energi, men det ser
jag som föga troligt). Skälet till detta var att 3) det i skolan fanns en kunskapssyn och
ett kunskapsideal som anknöt till vetenskaplig praktik och kunskap. Detta gjorde att
diskurser som inte appellerade till existerande koder om giltig kunskap hade svårt att
etablera sig i skolan. Detta ledde bland annat till att 4) skolan, trots allt, var mindre
generös mot civilisationskritiska diskurser.
En sista begränsande aspekt är att 5) skolan tillhandahåller redskap att i sin
egenskap av kunskapsförmedlare avgöra vad som är att betrakta som riktig och sann
kunskap (genom examination, kunskapskrav, mål, nyckelbegrepp).
Det som behandlas i skolan har självfallet starka bindningar till diskurser utanför
skolan. Samtidigt infogas dessa diskurser i skolans speciella förutsättningar till något
eget, där vissa betydelserelationer blir mer sannolika än andra. Exempelvis de
civilisationskritiska diskurserna figurerar sannolikt i praktiker utanför skolan där de
ges betydligt större utrymme men trots detta appellerade de inte till skolan som
praktik.661

12.2.3 Hegemoni
Diskurser etableras och konstitueras i samtal och diskussioner som i sin tur har
specifika bindningar till de praktiker inom vilka de äger rum. Men här är det viktigt att
förstå varför just den vetenskapliga diskursen och tillförseldiskursen fick ett större
genomslag än andra diskurser i skolan som praktik. På vilket sätt korresponderar
praktiken och diskursen och vad beror den diskursiva hegemonin på?
Den vetenskapliga diskursen tycktes ha en självklar plats i skolan genom att den
kom till uttryck i läroböcker och genom att denna diskurs var organiserande princip för
vad som behandlades på lärarnas föreläsningar. Även andra moment såsom
laborationen grundade sig i och stödde en vetenskaplig diskurs. Denna vetenskapliga
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diskurs har allt sedan efterkrigstiden haft en speciell plats i det svenska
utbildningssystemet.662
Den vetenskapliga diskursen är starkt institutionaliserad i den svenska skolan och
har starka implikationer på vad som är att betrakta som sann och riktig kunskap.
Därmed är också individens egna kunskaper, egna sätt att argumentera, egna sätt att tro
och förhållningssätt i allmänhet inordnat och kopplat till en social stratifiering.663 Att
besitta kunskaper som inte åtnjuter den vetenskapliga diskursens oantastlighet innebär
att ens diskursivt formade redskap har lägre status. Den vetenskapliga diskursen var
definierande för vilka andra diskurser som kunde komma till uttryck. Andra diskurser
kom bara till uttryck om de utnyttjade samma typ av redskap och uttrycksformer som
den vetenskapliga diskursen.
Den vetenskapliga diskursen spelade således en betydande roll i skolans
vardagliga praktik och för skolan som samhällelig institution.664 Skolan manifesterar
idén om bildningen, eller upplysningen, och vetenskapens oantastliga roll däri. Skolan
är den institutionaliserade resten av drömmen om vetenskapens och teknikens potential
till villkorslösa framsteg för det mänskliga välbefinnandet.665 I ljuset av detta hade den
vetenskapliga diskursen en oantastlig roll i definierandet av vad som var att betrakta
som giltig och legitim kunskap. Den vetenskapliga diskursen hade fullt mandat att
representera sanning. Den var så att säga inbyggd i skolan både till form och till
innehåll. Överhuvudtaget ansågs det viktigt i skolan att lära sig den vetenskapligt
rationella diskursens begrepp. Detta innebär att det fanns en stark koppling mellan de
texter i form av skolplaner och kursplaner som fanns och dessas faktiska genomslag i
hur ett ämne förstods och diskuterades och att lärarnas val av texter sanktionerade
vissa diskurser och inte andra.666 Kunskapen skulle vara skild från subjekten och
eventuellt politiserande skulle vara neutraliserat till former som även skolan kunde
acceptera. Denna ”vilja till sanning” fungerade som en organiserande princip för
verksamheten i skolan.667
Den betydelserelation som tycks ligga djupast av årsringarna i
betydelseskapandets grenar var upprätthållandet av relationen mellan sant och falskt.
Kanske består denna relation egentligen inte i spänningen ”sant – falskt” utan i
relationen sanning och oförnuft. Vad som är sant eller falskt bygger på samma villkor
och skapar därför ingen spänning. Däremot bygger ”oförnuft” på andra principer och
blir därmed något som måste avskiljas från det sanna och rationella. De
civilisationskritiska diskurserna kunde avfärdas som oförnuftiga men inte som falska.
Foucault menar att kunskapen aldrig kan vara befriad från makten och att makten
dessutom är en förutsättning för kunskapen.668 Kunskapen om energi gestaltades till
stor del i termer av tillförsel och den problematik som följde av tillförseldiskursen.
Tillförseldiskursen appellerade bättre till skolan som praktik än andra möjliga
diskurser. Tillförseldiskursen var det i särklass mest dominerande perspektivet i det
undervisningsmaterial som fanns tillgängligt i klassrummet. På partiernas hemsidor,
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som var en vanlig informationskälla (i synnerhet för samhällsvetarna som uppmanades
att titta just på dessa), var det framför allt tillförseldiskursen som kom till uttryck. I
detta material användes dessutom koder som anspelade på den vetenskapliga
diskursen. Dessa koder innebar bland annat att stor vikt lades vid tekniska
beskrivningar och att källan kunde reduceras till olika mätbara värden utifrån vilka
källorna blev jämförbara med varandra. Detta ofta bildrika material tilltalade eleverna
och lärarna ansåg att det var ett bra material. Det verkade inte som att lärarna ansåg att
materialet var politiserande utan att det uppfyllde de krav som skolans speciella
kunskapssyn ställde på objektivitet.
En annan punkt där tillförseldiskursen appellerade till skolpraktikens
institutionaliserade regler och former för behandlandet av energi och den
vetenskapliga diskursens ideal var t ex när energikällorna inordnades efter kriterier
med vilka de ”sakligt” kunde värderas utifrån olika för- och nackdelar. Detta sätt
uppfyllde skolans krav om ”objektiv” kunskap samtidigt som det tillfredsställde
energiproblematiken sedd ur en tillförseldiskurs. Att problemet definierades som just
val av energikälla var också ett uttryck för, eller gjordes möjlig genom, en
kunskapssyn som innebar att kunskap betraktades som exakt, sann och oberoende av
subjektet.
Det fanns dock andra uttryck, eller försök till uttryck, som inte på samma sätt
gavs möjlighet att komma fram annat än i betydelsernas marginal och i den diskursiva
praktiken. Det rörde sig framför allt om två uttryck: Idén om att jorden kommer att gå
under och hotperspektivet. Dessa var kvistar på samma gren – en civilisationskritisk
diskurs. Denna diskurs korresponderade inte alls lika bra med skolan som social
praktik som t ex tillförseldiskursen gjorde. I skolan stod den civilisationskritiska
diskursen för något annat. Den uppfyllde inte de historiskt och socialt fixerade regler
som sedimenterats i den sociala praktik som kallas skola. Även om det gick att se
uttryck av denna civilisationskritiska räknades inte och de bekräftades inte. De kunde
inte uppfylla de giltighetskrav som ställdes i skolan. Moraliska invändningar och
frågetecken stod sig slätt mot ”fakta” eller den ur tillförseldiskursens satsnivå
formulerade frågan ”Vad ska vi ha istället då?”. Den civilisationskritiska diskursen
återkom sällan eller aldrig i de texter som var aktiva för betydelseskapandet. Den
civilisationskritiska diskursen bistod heller inte med former som kunde återges inom
den kunskapssyn som fanns i skolan. Den gick inte att mäta, den ingick inte i några
vetenskapliga abstraktioner och den klarade inte av att upprätthålla åtskillnaden mellan
objektet och subjektet. Detta gjorde att eleverna hade föga nytta av kunskaper ur den
civilisationskritiska diskursen eftersom dessa, när eleverna skulle presentera sina
arbeten, hamnade utanför vad som betraktades som giltigt. Ett bra elevarbete hämtar t
ex stöd i kurslitteraturen och i denna återfanns ju inte det civilisationskritiska
perspektivet.
Vad betyder då detta ”det andra” och varför är det viktigt att lyfta fram det här?
Jag anser att det är viktigt. Skolan som social praktik fyller en dubbel funktion. Å ena
sidan är det tydligt hur skolan som praktik stödjer vissa diskurser men inte andra och
dessa reproduceras nästan okritiskt. Skolan samspelar med krafter utanför skolan.
Opassande diskurser mals ner genom brist på fäste både i skolan som praktik och i de
aktiva texter som eleverna hade tillgång till. ”Det andra” visar alltså på de mekanismer
genom vilka vissa sanningar hålls för sanna och andra glöms bort. Å andra sidan
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erbjuder skolan paradoxalt även möjligheter för andra världar att framträda kortare
stunder. Det finns alltså ett inbyggt utrymme för kontingens i skolan samtidigt som
skolan auktoritativt visar åt vilket håll eleverna finner den ”rätta” kunskapen. Så skulle
det inte behöva vara.
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English summary
Energy as an area of knowledge
– on practice and discourses in school
This book concerns how energy is treated as an area of knowledge in the Swedish
school. As an area of knowledge, energy has an important role and an intersectional
placement in everyday school practice.
Energy is encountered in traditional subjects such as history, physics and social
studies. Energy also has another entry due to its constant relevance in the world
outside school, thereby obligating school to address and discuss energy within its
curriculum. Energy is thus qualified to cut across subject lines in school and to connect
strongly to problem issues outside school.
Another important aspect consists in pupils’ very obvious and daily experiences
with energy, insofar as their own activities have a direct link both to how energy is
addressed in traditional subjects and to current energy discussions in, e.g. the media.
There are thus strong reasons for schools to address the topic of energy. The aim
of school curriculum is to provide its pupils with what they require in order to function
as ”…responsibly aware human beings and members of society”. School also has
”...the task of imparting fundamental values and promoting learning by pupils in order
to thereby prepare them for living and working in society. The pupils must be able to
orient themselves in a complex reality, with a heavy information flow and a rapid pace
of change.” Pupils must also develop ”…their ability to review facts and situations
critically, and to perceive the consequences of various options”.
One important point of departure in this book is that school can be viewed as an
active component in the process by which society instils values and fasters
understanding about energy. In this sense school is neither isolated nor autonomous.
School is instead viewed as a practice within which meanings with regard to energy
are created and re-created, subject to school’s particular conditions.
The purpose of this book is to study how energy is handled as an area of
knowledge in school. Viewing school as a practice implies that energy is handled
within a specific social and cultural context. All meanings which are created construct
and reproduce notions concerning the nature of reality. The study is also intended to
study why energy is handled in school in the way it is. It is thus important to study the
school’s assumptions and methods for dealing with this area of knowledge.
The analysis in the book is based on participatory observations, tape recordings
of pupils engaged in group projects, educational materials and the pupils’ own work.
Three different energy-related projects are included in the study: (1) Two social
studies classes which worked using energy as a theme. A number of different subjects
235

were involved in this theme. (2) A natural science class which also worked using
energy as a theme, although here the only subjects involved were physics and biology.
All three of these classes where upper secondary college-preparatory school classes
engaged in debate as one type of examination. (3) The study also includs two classes
from the ninth grade. As in the case of the social studies classes, their work on energy
involved most of the pupils’ other subjects. The theme for the nine-year compulsory
school pupils was ”Man – Energy – Environment”.

Theory
Discourse theory is used in this study as a basis for understanding which meanings are
being constructed about energy. Energy is seen as a socially constructed ”object”, with
different practices yielding different assumptions and opportunities for defining the
meaning of ”the object”. Practices objectify various phenomena, or ”objects”, via
social and historical continuity. Discourse refers here to rule-governed meaning
formations surrounding a given object. [H]uman beings are ’thrown into’ a world of
meaningful discourses and practices, and it is this world that enables them to identify
and engage with the objects they encounter.” Discourses are viewed as concrete
meaning structures. A discourse consists of four elements which create meaning:
1. Meanings have their own internal logic, which means that the discourse yields
certain criteria and rules for how the objects should be understood.
2. Points of correlation for specific practices. These practices create certain
assumptions, certain systematics, which entail that some meanings are more
likely than others. Discourses correlate with different practices to varying
degrees.
3. Processes of meaning production in which meaning is created in different ways
(through interaction, through text, etc.).
4. The knowledge, experience and resources which the subject has at his or her
disposal to engage actively in meaning production within a given discourse.
Through interaction, the individual becomes a participant in a social-cultural
context, which offers tools with which meaning is communicated and becomes
comprehensible.
The subject may, for a number of reasons, lack certain tools for interpreting different
practices and discourses. A person may also refuse to participate in the existing
discursive order. If for any reason the subject has not learnt or has chosen not to obey
all the codes and taboos within a society, they may be broken, thus creating confusion
or even an embarrassing situation.
Nine-year compulsory school pupils received a ”vignette” relating to the theme
on the first day of their energy project. Based on this vignette, they were to write down
terms which they associated with it. These terms were then arranged by the group into
a number of categories which seemed appropriate. One of these categories (of a total
of five) was ”the sun”. The classification process went smoothly until one of the pupils
suggested that, for instance, ”farmers”, ”knowledge’ and ”power” should all be classed
under ”the sun”, since ”all of them were dependent on the sun.” The teachers and the
others in the class reacted strongly, since the categories became meaningless once the
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boundaries between them were eliminated. The pupil here had broken the established
rules and taboos. This ”infraction” revealed that the meanings were bound up with
certain methods and rules for working in the classroom. It also revealed that the
situation governed what was permissible to say. In another situation, few would react
to the assertion that all human activities are ultimately dependent upon the sun.
Within discourse theory there are a number of different ways to view the
relationship between discourse and practice. In this paper, practice is seen as a
function of different discourses, which here means institutionalised meaning
relationships.669 This does not mean that practices consist of ”passive” structures, but
rather that the structures are activated through the creation of meaning.
School is a practice which activates and legitimises meaning relationships of
different types. It activates the relationship between teacher and pupil and all which
that entails, and it activates discourses which are consistent with methods and forms of
knowledge production, i.e. what is good or bad, etc.
When the science teacher enters the classroom, she enters it in the specific role of
a teacher. To the extent that the surroundings participate on these premises,
institutionalised meanings specific to the teacher’s role (i.e. as a pedagogue, a
possessor of certain authority, with certain skills and knowledge, etc.) and the school
context are activated.
In the book, school-specific points of correlation for the handling of energy as an
area of knowledge are identified. These ”points” render certain discourses regarding
energy possible and reasonable, while others do not correlate to the rules and
requirements of which the practice consists. These discourses are delimited and
identified by emphasising the meaning fixations, distinctions and problem areas that
become important in dealing with energy in school.

School as practice
This section of the thesis addresses the assumptions offered by school in terms of
dealing with energy as an area of knowledge. The practice consists of institutionalised
discourses, which are manifested as systems of rules, roles and methods which have
created the assumptions governing which meanings are reasonable. The term
”practice” is used here to differentiate school as a practice from other practices. Even
though different practices do not exist in isolation, it is apparent that school has
created certain assumptions with respect to the creation of meaning. These
assumptions are the topic of study here.
This section of the thesis begins with a review of course syllabi to see how
energy is dealt with in such documents. This is significant in terms of what is being
”offered”670 to pupils in the scholastic setting with regard to energy.
The principal course syllabi which bear upon energy are those of the natural
science and social subjects, as well as the subject of engineering. A review of the
formal frameworks indicates that energy is accorded real and potentially great scope.
All the same, it is up to teachers and the laws which govern education to determine the
extent to which ”energy” in particular will be involved in the instruction given.
669

Cf. Howarth, 2000, where Foucault’s views on the subject are described. The subject is described as a
function and as an effect of discourses.
Cf. Östman, 1995.
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However, the subject of physics addresses energy directly to a greater extent than
does any other subject. The subject of physics does not address energy simply as a
physical phenomenon, but also as something which people experience in their daily
lives. It is stressed in all of the science subjects that the pupils must be offered a
scientific perspective. This means chiefly that school must emphasise (natural) science
concepts, theories and methods. It also means that the pupils must maintain a critical
attitude towards information and other people’s views, while at the same time
remaining open and sensitive to them. This attitude is part of what is known as a
”scientific ideal”.
The most prominent anchor point in the course syllabi is the distinction between
man and nature. This has to do largely with the depiction of nature as a resource from
a human standpoint, and also with the idea that man has a major responsibility vis-àvis nature. An approach to the environment and environmental problems also derives
from this distinction, whereby the environment is treated as the arena in which man
and nature interface. Here energy assumes a very important role, not least in relation to
the complex technical systems with which we solve a number of our daily problems.
According to the course syllabi, the pupils must be trained to take a stance with regard
to and form their own opinions regarding these types of complex issues. The pupils
must be trained to be able to evaluate information so that they can then take correct
and well-founded decisions in a democratic spirit. The ability to argue and to assess
information of various types is given emphasis in the social science subjects.
The various educational tools which teachers use to address the topic of energy
are also discussed in this section of the thesis. The most common tools are lectures,
group projects, laboratory exercises and study visits. The types of examinations used
also govern what the content may concern. The types of examinations used consisted
of written reports in essay form, debate, and traditional written tests.
The lectures were centred mainly around various key concepts. On the basis of
these, the teachers then built up a context in many of the classes.
The laboratory exercises occupied a specific and separate position in relation to
the other schoolwork. No clear links were made between the laboratory exercises and
the other work involving energy, with the possible exception of the science classes, in
which the laboratory exercises bore a clear relation to the topics discussed by the
teachers in their lectures. The laboratory exercises bore the stamp of a scientific
methodological and theoretical worldview. The laboratory exercises presented nature
as being measurable and controllable.
The group projects were carried out under less teacher supervision, but here the
various goal documents and types of examinations were important to the work done by
the pupils. The study visits were made to local energy plants (i.e. production facilities
for electricity and heat). The study visits were considered to be important by the
teachers because there the pupils encountered ”reality”. The guides were viewed as
being slightly ”technical detail-oriented”, but much of what they discussed also dealt
with energy supplies at both the national and local level.
The work done by the pupils was, as noted, governed by the types of
examinations used. The use of debates entails a high level of emphasis on supply and
energy sources. Senior-level pupils, who did not engage in debates, were instead asked
to report on their work in the manner of their own choosing, albeit guided by the
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questions formulated by their teachers. One of the senior-level groups made a sort of
energy documentary as their examination, but they also submitted a written report.
Written reports in combination with a brief oral presentation to the entire class
dominated otherwise. In addition to debating, the social studies pupils also had to write
a position paper which also focused on energy sources, their historical context and
their future potential.
The section on ”school as practice” also discusses the special importance of text
in school, as well as the importance of text in connection with energy. Text was both
the primary source from which the pupils obtained information regarding particular
areas of knowledge, and the primary means by which they presented what they knew.
Computers and the Internet were given substantial scope both in searching for
information and in preparing their reports. Another important source consisted of
industry materials of various types, which the teachers selected and laid out on carts in
the classrooms. The nine-year compulsory school pupils did not use such materials to
the same extent, instead opting more often to use the Internet.
Different strategies or mechanisms were developed in school which regulated
what the pupils addressed, as well as how they addressed and dealt with energy as an
area of knowledge. The thesis describes how the pupils and teachers proceeded in
identifying the field of ”energy”. Once the field had been identified initially, it had to
be defined precisely and rendered workable. This had to do with finding working
categories and designing questions which were researchable based on the assumptions
and conditions offered. This sometimes hinged on the ability to divide up the work
among the pupils within the group correctly, and on ensuring that the categories were
not allowed to become too narrow or too broad.
“School as practice” also describes how the pupils proceeded to formulate a
picture of the topic of energy for themselves, and the ways in which the teachers
guided them in this endeavour. A number of mechanisms by which possible meanings
of energy are included or excluded are described here.
Both teachers and pupils distinguished between facts and opinions in a very
noticeable and distinct manner. Facts were distinguished from opinions, i.e. from
subjectivity. Facts were viewed as something objective and true. Opinions also had
their place, but only insofar as they derived from facts. Individual opinions were
otherwise not considered to be relevant. Opinions could be neutralised in various
ways, thereby increasing their status as knowledge, even though they were not
accorded full status as facts. One obvious way was to divide the material concerning
the various energy sources on the basis of advantages and disadvantages, as was the
case in, e.g. the debates, and in the social science debate articles. Advantages and
disadvantages were identified in relation to something, e.g. notions as to what is better
or worse from an environmental standpoint. Carbon dioxide was considered not to be
good for the environment, and it was thus advantageous for an energy source to be
associated with lower carbon dioxide emissions than another energy source.
Connections were made in various ways to scientific practice and scientific
modes of expression. Knowledge should preferably be measurable and precise. On this
basis, quantified descriptions of the world were accorded high status, which thus
imposed restrictions on what could validly be expressed with regard to energy issues.
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Discourses
Energy as an area of knowledge offers many different entries and perspectives on the
basis of which energy can be understood. A number of discourses are identified in the
thesis. I will describe them briefly here.

Science
I have chosen to refer to one discourse as ”the scientific discourse”. This discourse is
based on two different approaches, one centred on biology, the other on physics.
Common to both is the manifestation of ”facts” and their strong links to scientific
theories and concepts. Such concepts include ”the energy principle”, “photosynthesis”,
and ”efficiency”. These concepts have constituted the core of this discourse in terms of
content, based on the knowledge content being organised. The pupils were to become
familiar with the meanings of the various concepts, and to be able to place them into
context.
Laboratory exercises played an important role in both the biology- and physicsbased approaches. Laboratory exercises contributed to making energy as an area of
knowledge into a scientific discipline, and described nature as something which is
measurable and controllable. In addition to laboratory exercises, the biology- and
physics-based approaches were manifested prominently in lectures and textbooks, but
seldom in, e.g. group work. This would indicate that these elements of the scientific
discourse were not something which the pupil themselves automatically associated
with energy, but rather were imposed ”from without”.
One difference between these two elements of the scientific discourse was that the
biology-based approach was connected with environmental discussion which could not
always be handled within the biological discourse, but which was engaged in
nevertheless. One example of this was the greenhouse effect, which has to do not only
with the actual biological process which the greenhouse effect entails, but also with
ethical considerations regarding what should be done about a global problem of this
nature.
Because the scientific discourse was accorded major scope both by teachers and in
the educational materials, this discourse was undoubtedly given high relevance and
status. Some teachers considered that this ”fundamental knowledge” was necessary in
order for the pupil to be able to proceed further.

Supply
However, the most dominant discourse was the supply discourse. This discourse was
manifested in the teachers’ goal documents, in how the examinations were configured,
in the study visits and in most of the educational materials used by the pupils. The
supply discourse found expression in that energy-related problems had to do mainly
with energy source choices. This approach to energy as an area of knowledge was
highly consistent with the requirements and ideals of the scholastic practice with
respect to what constitutes legitimate knowledge. ”Energy source choices” entails that
the energy sources are weighed against one another, and the objective is to choose the
”best” source. In order to pick the best source, a number of criteria were used on the
basis of which the sources could be compared. These criteria were isolated both from
one another and from a broader context. In this way each individual ”variable” could
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be compared with the same ”variable” for another source. Carbon dioxide emissions
constituted one such variable, and this isolation enabled the pupils to compare, e.g.
carbon dioxide emissions from nuclear power plants with carbon dioxide emissions
from oil. A number of such ”environmental criteria” were available for evaluating the
various sources in relation to one another. The requirement that ideal knowledge must
be based on ”facts” could at that same time be met in that the various criteria were
quantifiable.
Another important criterion for comparing the different sources was their
”technical potential”. This criterion is characterised by a strong faith in technology,
which found expression in that the pupils had high hopes for the ability of ”men of
science” to solve the ”bottlenecks” which certain of the energy sources faced. This
criterion differed from the others in that it was more difficult to quantify the technical
potential of an energy source. The source’s technical potential was instead tied to the
fact that ”researchers” were involved in developing the source. The pupils believed
that some sources existed which would not be such a great idea to develop further.
These consisted of sources where the fuel could be presumed to run out in the not too
distant future, and included fossil fuels and uranium.
A source’s economic assumptions and the circumstances surrounding them
constituted yet another criterion. The costs associated with building, operating and
maintaining a production facility were considered in relation to the amount of energy
which could be converted (this pertained almost exclusively to electricity). Low costs
and large amounts of electricity and heating meant that the source was viewed as being
”efficient.” Hydroelectric power and nuclear power were the sources which were
considered most efficient, even though their initial costs were high. Solar cells and
wind power are examples of sources which were considered to be inefficient.
The application of an historical perspective to the energy sources was an
important element in the construction of the supply discourse. Certain forms governing
how history should be viewed were maintained within this historical perspective.
Historical ”facts” were constructed within these forms. Historical writings dealt
primarily with Western development as progress. This progress consists of
technological and scientific advances achieved by men. There is a causal logic
inherent in accounts wherein a society faces, within a given time period, a problem
which someone solves, thus allowing progress to advance. For example, the steam
engine solved the problem inherent in the fact that certain power needs had often
formerly been geographically bound to, e.g. running water. The steam engine gave
man a more flexible source of power.
The supply discourse also entails a clear focus on the national energy system.
Pupils and teachers focused on the Swedish energy mix. The rest of the world was
described in substantially more diffuse terms, and usually with a view to promoting the
Swedish technology or Swedish solutions to various problems.

Users
There was no uniform discourse concerning the problems associated with use. I have
differentiated between essentially two different points of entry. These are tangential to
one another but do not belong directly to the same formation system, since the
different perspectives are characterised by and result in different types of problem sets.
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The problem set here consisted in that there exist those who ”consume,” i.e. use
certain goods and services, and that they have some type of impact on what, how and
how much of these goods and services are distributed. One perspective, the use
perspective, was involved in the supply discourse, but with a change in focus, in that
this perspective problematises use.
One perspective regarding use is not referable to the supply discourse, insofar as
it elicits entirely different types of problems and poses entirely different questions. I
have consequently viewed it as a ”separate” discourse, the user discourse. Underlying
this discourse is a belief in the ability of individuals to impact their surroundings
through their choice of actions, and a conviction that the individual has the right to
make such choices. The individual is viewed in this discourse as an actor who takes
active decisions and makes moral choices. There is at the same time a belief that the
authorities will provide these choice options to the individual, and that the individual
will then choose that which is best for everyone.
The use perspective was incorporated into the supply discourse by reducing the
users to input and output. From this perspective the users’ role is not problematised,
but rather the offering (supply) must constantly be adapted to meet demand. People are
viewed from this perspective as being comfortable and lazy, and the possibilities for
improving conditions for the environment are to be found mainly on the supply side.
As the pupils began to discuss the possibilities for improving efficiency, use began to
be problematised. Nevertheless, it was not the behaviour of the individual which
needed to be changed, but rather dependence on electricity and heating were to be
reduced through technical improvements and machines that required less energy.
The user discourse was concerned with recycling and the options offered to
consumers to choose environmentally friendly products. In this discourse, man is
active and bears a moral responsibility. However, the attitude towards recycling
became ambiguous as the pupils found out in various ways that recycling renders the
incineration of garbage problematic, and that recycling may not be so environmentally
friendly after all. Nevertheless, many pupils felt that there was still a point to
recycling, insofar as people were perceived as needing to learn not to waste resources.
The choice of environmentally labelled products was viewed by the pupils as an
important way of improving the environment. Here the pupils’ own experiences
provided an important reference for what they thought of and knew about
environmental labelling. The user discourse thus differed from both the supply
discourse and the scientific discourse, the references for which derived exclusively
from materials provided by the school.

Questioning
Discourses others than those described above also existed. There were discourses
which deviated in some other way from the customary ways of approaching energy.
They also called into question society and its ways of handling problems on a more
fundamental level. Common to these discourses was the fact that they were not
sanctioned by the teachers. They tended rather to make the dominant approaches to
handling energy as an area of knowledge even more apparent.
There was an ”unconditional” approach to handling environmental problems
which involved putting the focus on the environmental problem per se (and not on,
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e.g. the choice of energy source). The cause of the problem would have to be changed
or eliminated, regardless of the consequences to society otherwise. In these cases there
was no question of finding an alternative energy source or coming up with social,
economic or technical arguments for retaining existing systems. The loss of these
types of social, economic or technical values counted for little when weighed against
the values which would be lost were the environmental problem not to be rectified.
The notion that the earth will be affected by some type of catastrophe in the
future was widely held among the pupils, although there was extensive disagreement
as to just when and how this would take place. The worst threat to life on earth was the
greenhouse effect. The most noteworthy aspect of such notions was the inability of the
dominant discourses to come to grips with them. Even those pupils who pinned their
hopes on the ability of technology and science to cope with these problems did not
appear to believe that a catastrophe could be avoided in the long run. It was simply a
matter of time.
Another way of viewing energy-related problem sets arose from the distinction
between a threat and a risk. Risks represented a more objectivistic viewpoint which fit
in smoothly with both the scientific discourse and the supply discourse. Countering the
risk discourse’s objectification of potential dangers was a more subjectivistic approach
to threats. This approach confronted the risk discourse’s tendency to reduce important
values (e.g. the value of a human life) to technically and economically measurable and
negotiable dimensions.
These more civilisation-critical discourses had no ”reasonable” active measures
to offer, since their demands would entail comprehensive and uncontrollable changes
in society. They could thus not be asserted in the face of the technical or economic
arguments of the (natural) scientific discourse or the supply discourse, or against their
bar graphs, numbers, lifecycle analyses or faith in man’s ability to solve problems. The
civilisation-critical discourses instead raised issues which questioned and
problematised conventional notions. Their claims could nevertheless be brushed aside
because they provided no alternative answer to the question of how things should be,
and they were not sanctioned as valid knowledge within the scholastic practice.

Conclusions
This analysis has shown that school as practice has created certain forms which govern
how energy is treated as an area of knowledge. These forms maintain and legitimise a
particular view as to what is considered valid knowledge. The discourses which best
lived up to requirements regarding what was to be considered ”valid” knowledge were
the scientific discourse and the supply discourse.
The scientific discourse was accorded high status as a result of its ties to a
scientific conceptual world, and to approaches which are associated with the scientific
method. This discourse reproduced ideas which were also to be found in the course
syllabi for the various subjects. It also occupied a prominent place in school. It was
emphasised by the teachers and present in the traditional educational materials, and it
was manifested in activities (such as laboratory exercises) which were intended to
specifically emphasise scientific concepts and methods. The scientific discourse thus
had considerable points of correlation for school.
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The supply discourse must be considered to be the most dominant of the
identifiable discourses. This discourse utilised reproductive patterns which fulfilled
school’s requirements for what constitutes valid knowledge. Weighing the advantages
and disadvantages of various energy sources against one another makes it possible to
isolate and neutralise various characteristics. The energy sources could thus be
compared on the basis of individual values (e.g. how much carbon dioxide each
respective source emits). The supply discourse was manifested in the goals of the
various energy-related projects. The supply discourse dominated the industry materials
selected by the teachers, as well as most of the Internet sites which the pupils visited or
were encouraged to visit. A great deal of the discussion which took place in the pupils’
group work concerned energy source choices. The supply discourse was represented as
an element of the examination requirements in connection with all of the energyrelated projects studied. The supply discourse thus correlated strongly to the school
practice.
Other discourses did not nearly have the same bearing on school. The user
discourse was most evident in the projects of the nine-year compulsory school pupils,
and was also implicated in goal documents for their assignments. The study visits
which were made dealt in part with the responsibilities and obligations of the
individual, and some elements of this discourse were present in the instructional
materials.
The civilisation-critical discourses made their presence felt mainly during the
group work, but otherwise had few points of correlation for school practice.
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