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Sammanfattning  

När Energimyndigheten 2008 frågade ungd omar om förnybar energi kunde 40 % av de tillfrågade inte 

namnge en end a förnybar energikälla. Använd andet av förnybar energi är en del av den strategi som 

Förenta Nationerna [FN] har lagt fram för att nå en hållbar utveckling i framtiden. FN framhäver även 

vikten och behovet av att undervisa om hållbar utveckling och förnybar energi.  

Vi ville studera vilka förnybara energikällor som förekom i läroböcker för grundskolans senare år och 

gymnasiet. Detta för att få en uppfattning om hur lärare kan använda läroböckerna i framtid a 

undervisning om förnybar energi. 

Vi har gjort en kvantitativ innehållsanalys av energikapitlet i olika läroböcker  där vi har studerat hur 

området förnybar energi presenterades, bland  annat utifrån perspektivet scientific literacy.  

Våra resultat visar signifikanta skillnader mellan läroböckerna för gymnasiet och grundskolans senare 

år. Bland  annat presenteras många fler energikällor i läroböckerna på gymnasiet, och de present eras 

även på ett sådant sätt att d e ingriper flera områden av perspektivet scientific literacy . Några av de 

vanligast förekommande energikällorna var vattenkraft och vind kraft.   
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Inledning 
En undersökning som genomfördes 2008 av Kungliga Tekniska Högskolan [KTH] i Stockholm, på 

begäran av energimyndigheten, visade att 40 % av de av de tillfrågade ungdomarna inte kunde 

namnge en enda förnybar energikälla (Lundqvist, 2009, s.2). 

Förnybara energikällor används oftast för att producera elektricitet eller värme, och syftet med att 

använda just dessa energikällor är att inte förbruka begränsade naturliga resurser såsom olja eller 

kol. Istället eftertraktas sådana energikällor som återbildas relativt snabbt i naturliga processer 

(Sidén, 2009, s.235) exempelvis vindkraft, solkraft och vattenkraft. 

Användandet av förnybara energikällor är en del av handlingsplanen Agenda 21 som FN lanserade i 

syfte att nå en global hållbar samhällsutveckling under det tjugoförsta århundradet. Med hållbar 

utveckling menas:  

 ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (förf. övers. Brundtland, 1987b, u.s).  

Behovet av energi är viktigt i det moderna västerländska samhället, blir vi utan energi uppstår snabbt 

problem med till exempel värme på vintern. Energi från förnybara energikällor tär inte på jordens 

resurser och skapar inte miljöproblem på samma sätt som de traditionella resurserna olja och kol har 

gjort. Därför är energi från förnybara energikällor viktiga för en hållbar utveckling enligt Brundtland 

(1987b, u.s). Ovanstående resonemang får medhåll av den Svenska Regeringen som i sin 

framtidsplanering för hållbar utveckling har definierat att centrala frågor inom området inkluderar 

problematiken med klimatförändringar, behovet av energieffektivitet och förnybar energi 

(Sommestad, 2002, s.8). 

Hållbar utveckling introducerades i Brundtlandsrapporten från 1987 och rapporten uttryckte även att 

en hållbar utveckling aldrig skulle kunna nås om inte de framtida generationerna, de unga, tog till sig 

och höll fast vid resonemanget (Brundtland, 1987, u.s). Förenta Nationerna [FN] formulerade sedan i 

Agenda 21 att om de unga ska ta till sig resonemanget om hållbar utveckling måste det vara en del i 

all den ordinarie undervisningen (Andersson, 1999b, u.s). 10 år senare utvärderades effekterna av 

Agenda 21 och återigen markerade FN att undervisningen om hållbar utveckling i skolan är en 

oumbärlig beståndsdel för att det framtida samhället ska kunna nå en långsiktig hållbarhet. Vidare 

bestämdes det vid utvärderingen att ett nytt skolprojekt skulle startas den 1 januari 2005. Syftet med 

skolprojektet är att få samtliga nationer att integrera hållbar utveckling i sina läroplaner eller i 

motsvarande dokument (United Nations [UN], 2002, u.s).  

Vikten av undervisning kring förnybar energi inom hållbar utveckling framkommer även i Europeiska 

Unionens officiella tidning där det står:  

”För att nå gemenskapens mål att öka mängden el som produceras från förnybara källor krävs 

ökad medvetenhet bland allmänheten och utbildning för att vinna stöd hos allmänheten.” (Sepi, 

2009, s.4) 

Återigen så faller det på läraren att undervisa och motivera eleverna för att kunskaper om hållbar 

utveckling, som inkluderar förnybar energi, ska kunna användas av den framtida generationen. 
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Energimyndigheten som efterfrågade den tidigare nämnda undersökning av KTH konstaterade att 

energi och klimatfrågornas relevans för en hållbar utveckling behövde tydliggöras i både kurs- och 

läroplanerna för den allmänna skolan. Detta för att öka elevernas medvetenhet om sambandet 

mellan hållbar utveckling och energi samt klimatfrågor (Lundqvist, 2009, s.3). Detta önskemål har 

åtminstone delvis uppfyllts och i den kommande kursplanen för Fysik i grundskolans senare år står 

det att det centrala innehållet i fysikundervisningen bland annat ska handla om: elproduktion, 

eldistribution, olika energislag och deras för- och nackdelar för miljön, samt hur energin flödar från 

solen genom naturen och samhället, såväl som några olika sätt på hur energi lagras (Lgr-11, 2010, 

s.57). 

I den nya föreslagna kursplanen för gymnasiets Naturkunskap A står det att följande ska tas upp i 

undervisning:  

”Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, 

resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft” (Skolverket, 2010, u.s). 

En fråga som då dyker upp är hur innehållet i läroböckerna egentligen förhåller sig till de kommande 

styrdokumentens inriktning på energi och hållbar utveckling? Som nyexaminerade lärare kommer vi 

komma ut i skolor som är inne i en process där de nuvarande styrdokumenten ska bytas ut. Under en 

kort period kommer de gamla och de nya styrdokumenten fungera parallellt för att sedan gå över till 

de nya. Vi vill därför studera olika läroböcker närmare, specifikt inom området förnybara energikällor 

då det har visat sig att kunskapen om dessa är dålig bland ungdomar enligt Energimyndighetens 

undersökning (Lundqvist, 2009, s.2). Detta för att vi ska få en större kännedom om vilka läroböcker 

som vi skulle kunna använda i vårt framtida arbete. 
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Syfte 
Studien kommer att undersöka om läroböcker i grundskolans senare år och gymnasiet nämner 

begreppen förnybar energi och hållbar utveckling, samt hur läroböckerna presenterar olika förnybara 

energikällor. Vidare kommer vi även att studera eventuella skillnader som kan finnas mellan de 

läroböcker som är gjorda för grundskolans senare år och för gymnasiet. Detta för att ge en överblick 

av hur läroböckerna presenterar området förnybar energi.  

Frågeställningar 
Med följande frågesällningar vill vi kunna klarlägga vårt syfte. 

 Finns hållbar utveckling och förnybar energi med som specifika begrepp i läroböckerna?  

 Hur många ord används för att beskriva förnybar energi i energikapitlet? 

 Vilka förnybara energikällor nämns i läroböckerna? 

o Vilka böcker nämner flest respektive minst förnybara energikällor? 

 Hur presenteras de olika förnybara energikällorna i läroböckerna? 

o Hur ingående förklaras energikällan med beskrivningar om vad de används till? 

o Presenteras för- och nackdelar kring de olika energikällorna i läroboken? 

 Vilken typ av frågeställningar är vanligast förekommande i läroböckerna? 

 Vilka skillnader finns mellan de ordinarie läroböckerna och dess lättlästa variant? 

 Vilka skillnader finns det mellan läroböckerna i grundskolans senare år och gymnasiet?  
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Tidigare forskning 
Vi kommer här kort presentera tidigare gjord forskning som vi tycker är relevant för vår studie. 

Centrala begrepp som vi letat efter när vi sökt efter tidigare forskning har varit: hållbar utveckling, 

förnybar energi, läroböcker och läromedelsanalys. 

Vi fann en hel del forskning som bekräftade att läroboken har en stark roll i undervisningen idag. 

Bland annat hittade vi resultaten från en enkätundersökning genomförd på uppdrag av dåvarande 

Föreningen Svenska Läromedelsproducenter (FSL, numera Svenska Läromedel). De konstaterade att 

mer än 60 % av lärarna i undersökningen använde läroböcker regelbundet i sin undervisning. Utöver 

dessa lärare uttryckte ytterligare 20 % att de använde läroböcker till så gott som varje lektion. Bland 

lärare på grundskolans senare år var det 80 % som använde tryckta läromedel regelbundet eller 

oftare, jämfört med lärarna på gymnasiet där samma kategori var 90 % (Levén, 2003, s.11-15). Även 

om man kan vara kritiskt till denna undersökning eftersom den beställts av läromedelsproducenter, 

anser vi att den ger en hänvisning till hur det kan vara ute i skolmiljön. I en norsk undersökning som 

publicerades 2005 har man fått liknade resultat. Ungefär 90 % av de tillfrågade lärarna använde sig 

ofta av läroböcker i undervisningen. Av dessa använde majoriteten endast en lärobok i sin 

undervisning (Englund, 2006, s.6). Dessa studier visade oss att läroboken används ofta i 

undervisningen och stärkte oss i vårt val av att endast studera läroböcker.  

Gällande studier som berör läromedelsanalys hittade vi en av Hedrén och Jidesjö (2010, s.1-2). Den 

var intressant för oss då de hade gjort en liknande studie som vi själva planerade göra. De har 

granskat fysikläroböcker för grundskolans senare år med syftet att jämföra innehållet gentemot 

rådande styrdokument. Hedrén och Jidesjö (2010, s.1-2) presenterar tidigare forskning som visar att 

fysikämnet oftast bara lär ut historiskt kända fakta som saknar sammanhang och kopplingar till 

elevernas vardag. Modeller, formler och begrepp studeras var för sig och eleverna skriver ner allt 

från tavlan. Samtidigt förstår inte eleverna vad det är de precis har läst och skrivit ner och heller inte 

varför de ska lära sig det. Resultaten från Hedrén och Jidesjös studie (2010, s.1-2) visar att 

fysikläroböcker är överrepresenterade av olika presentationer av faktakunskaper. Trots rådande 

styrdokument som vill eftersträva det motsatta. Att innehållet i läroböckerna ska presentera 

kunskaperna på ett sådant sätt att det ger eleverna ett samband mellan kunskapen, samhället och 

dem själva (Hedrén & Jidesjö, 2010, s.1-2). 

När vi läste Hedréns och Jidesjös (2010) studie uppmärksammade vi även en rapport skriven av 

Wilkinson (1999). Även han hade gjort en läromedelsanalys på läroböcker inom fysik i jämförelse mot 

styrdokument. Det som gjorde hans studie ännu mer intressant för oss var att han hade gjort en 

kvantitativ studie, liksom vi tänkt göra (Wilkinson, 1999, s.385). Han presenterade ett resultat som 

visade att mycket av innehållet i läroböckerna i hans studie var av en sådan karaktär att det kunde 

klassificeras som ren faktakunskap. Kopplingar till vetenskapliga tankesätt och hur vetenskapen samt 

tekniken påverkar samhället hade mycket mindre plats i läroböckerna (Wilkinson, 1999, s.393). 

Vi fann även ett mycket intressant projekt som ännu inte publicerat så mycket resultat. 2004 

startades projektet Biohead-citizen med stöd av den Europeiska Unionen. I studien ska läromedel i 18 

olika länder studeras utifrån kategorierna: biologi, hälsa och miljöaspekter. Detta för att kunna 

producera bättre läroböcker i framtiden och för att på så sätt ge allmänheten en bättre kännedom 

om vetenskapens natur (Biohead-citizen, 2005, u.s). En delrapport som har getts ut är hur projektet 

formulerat sina frågor. Ett av kriterierna som skulle undersökas i läroböckerna är till exempel 
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huruvida människans påverkan på naturen haft negativa eller positiva konsekvenser (Boujemaa, A., 

Silvia, C., Adriana, V., Daniela, L., & Nicola, M. 2009, s.31). 

Efter att vi var klara med vår undersökning hittade vi en studie som i många drag liknar vår egen. 

Susanne Engström (2008) har studerat hur energi och hållbar utveckling har presenterats i läroböcker 

för Fysik A på gymnasiet. Hon har gjort en tredelad studie där hon dels frågat fysiklärare och 

energiexperter, men även granskat läroböcker och genomfört observationer av undervisning. 

Resultaten från hennes studie visar återigen att tonvikten på innehållet i läroböcker, och även 

undervisningen om energi ligger på grundläggande fysikaliska begrepp samt att kunna göra 

beräkningar (Engström, 2008, s.1-4). 

Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi börja med att förklara begreppet hållbar utveckling. Vi försöker även att ge 

en förklaring till den komplexitet som råder kring detta mångtydiga begrepp och vidare varför 

förnybar energi är en del av hållbar utveckling. Efter det kommer begreppet förnybar energi att 

förtydligas och dessutom kommer vi lista och beskriva varje energikälla som EU definierar som 

förnybar. Efter det tar vi upp lite om användandet av förnybara energikällor i Sverige. Slutligen gör vi 

en presentation av begreppet läromedel samt ett inlägg om lättlästa texter. 

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling lanserades som begrepp 1987 i samband med FN rapporten Vår gemensamma 

framtid, även kallad för Brundtlandsrapporten. FN hade då märkt en rad negativa trender i miljö- och 

samhällsutveckling, speciellt det globala ekonomiska systemet ansågs hotat. FN tillsatte den 

dåvarande norska statsministern Gro Harlem Brundtland som ordförande för en oberoende 

kommission som fick uppdraget att analysera den instabila utvecklingen som höll på att ske. Denna 

kommission fick även uppgiften att komma på en lösning och motreaktion mot den (Pettersson, 

2005, s.68). 

I rapporten Vår gemensamma framtid definierade Brundtland (1987b) hållbar utveckling som: 

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (förf. översätt. Brundtland, 1987b, u.s) 

I rapporten utgår Brundtland (1987b) från människans behov, eftersom hon förtydligar att målet 

med en hållbar utveckling är en fortsatt social och ekonomisk utveckling, där utrotandet av fattigdom 

är det viktigaste målet. För att lyckas uppnå dessa mål är användandet av men även bevarandet av 

miljön en viktig faktor (Brundtland, 1987b, u.s). 

Men Brundtland (1987b) förtydligar även i sammanfattningen av rapporten att det inte kan göras en 

generell modell för hur en hållbar utveckling effektivast kan nås. Detta därför att möjligheterna för 

att nå en hållbar utveckling varierar, dels från land till land men även inom landets gränser. Det 

viktiga är att planen för uppnåendet av hållbar utveckling följer vissa allmängiltiga grundtankar kring 

hållbar utveckling (Brundtland, 1987b, u.s). Dessa grundtankar för hållbar utveckling är specificerade 

i Agenda 21, vilket är FN:s handlingsprogram med mål och riktlinjer för att nå en hållbar utveckling 

(Agenda 21, Nationalencyklopedin [NE], 2011, u.s). Hållbar utveckling handlar inte bara om ekologisk 

hållbarhet, utan även om social och ekonomisk hållbarhet. Vilket som vi nämnt tidigare bland annat 
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innebär att utrota fattigdom. I Agenda 21 trycker FN återigen på vikten och behovet av att absolut 

alla är delaktiga i arbetet av att nå en hållbar utveckling. Så även lokala myndigheter, kommuner och 

organisationer rekommenderas att arbeta fram en lokal agenda 21 (Agenda 21, NE, 2011, u.s). 

En hållbar utvecklingsprocess bygger som nämnts tidigare på att det finns en social-, ekonomisk- och 

ekologisk hållbarhet. Man vill skapa ett gott samhälle som fungerar inom de tre dimensionerna så att 

medborgarna får ett bra liv med en bra livskvalitet (Öhman & Östman, 2004, s.14). Men att en 

hållbar utveckling ska leda till det goda livet kan naturligtvis tolkas olika beroende på varje människas 

personliga bakgrund och uppfattningar. Ser man till den ekonomiska delen tycker några att vi ska 

fortsätta med det samhällssystem vi har idag med en liberal och tillväxtbaserad marknadsekonomi. 

Andra har en stark övertygelse om att samhället måste reformeras från grunden för att ge en global 

hållbar utveckling (Öhman & Östman, 2004, s.14). Så som Brundtland (1987b)nämner varierar 

behoven mellan olika länder. Vad som ses som ett gott liv av fattiga människor i Afrika skulle kunna 

ses som misär av rika människor i Sverige. 

Viktiga komponenter för att en hållbar utveckling ska kunna uppnås är enligt Europeiska Unionen 

dels ett ökat användande av förnybara energikällor, men också en ökad kontroll av 

energiförbrukningen (EUR-Lex, 2009 s.16). 

Användandet av förnybara energikällor ökar möjligheten att kunna nå en ekologisk hållbarhet då det 

går att uppfylla kraven i olika åtgärdsprogram som finns för att värna om miljön. Användandet av 

förnybara energikällor kan även bidra till en ökad social och ekonomisk hållbarhet då förnybara 

energikällor oftast är beroende av lokala miljöresurser och företag som producerar energin. Genom 

att satsa på lokal produktion av energi från förnybara energikällor ges det ökade möjligheter till 

arbetstillfällen och social tillväxt i regionen. Samtidigt som användandet av förnybara energikällor ger 

ett minskat behov av energiimport kan det även, i vissa fall ge en möjlighet till ekonomisk inkomst för 

regionen genom energiexport. En lokal produktion av energi kan dessutom innebära att den tekniska 

samhällsutvecklingen kan gå framåt på avlägsna och svåråtkomliga platser dit det tidigare varit svårt 

att transportera energi (EUR-Lex, 2009 s.16-17). 

Agenda 21 nämner också att tillgång på energi är en nödvändighet för en förbättrad livskvalitet och 

social- samt ekonomisk utveckling. Även om mängden energi som används i samhället skulle minska, 

behöver det kvarvarande energibehovet täckas av energi som alstras på ett sådant sätt att den tar 

hänsyn till miljön, människan och atmosfären. Annars är det varken socialt, ekonomiskt eller 

ekologiskt hållbart. För att kunna uppfylla dessa kriterier så krävs det en satsning på energikällor som 

hela tiden förnyar sig själva exempelvis solenergi, geotermisk energi och vindkraft (Andersson, 

1999a, u.s).  
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Förnybar energi  
Undervisningen om förnybar energi kan liksom hållbar utveckling vara ämnesövergripande och finnas 

med i flera skolämnen exempelvis teknik, kemi, samhällskunskap och fysik, vilket illustreras om man 

läser den nya läroplanen gör grundskolan (Lgr-11, 2010, s.48, 52, 57, 91). 

Pratar man om energi ur ett strikt fysikaliskt perspektiv så finns det ingen energi som är förnybar då 

energi aldrig kan skapas eller förbrukas, bara omvandlas från en form till en annan(Sidén, 2009, 

s.234). Både fossila bränslen (olja och kol) och förnybara energikällor (exempelvis vind- och 

vattenkraft) har sitt ursprung från solen och de kallas därför för sekundärkällor, och solen är 

primärkällan.  

Ett bättre uttryck för förnybar energi skulle vara hållbar energi, eller flödande energi. Begreppet 

förnybar energi har dock blivit så befäst i både Sverige och internationellt att det kan fortsätta 

användas som det är(Sidén, 2009, s.234), i alla fall i dagsläget enligt oss. 

Precis som hållbar utveckling är förnybar energi ett mångtydigt begrepp som kan betyda flera saker. 

Energimyndigheten (2009) har följande definition:  

”Förnybara energikällor är sådana som återbildas hela tiden genom exempelvis solens eller 

månens inverkan på jorden.” (Energimyndigheten, 2009, u.s) 

Denna definition är mycket öppen och kräver inte att energin skall återbildas inom något tidsspann. 

Detta skulle kunna innebära att även kol och olja räknas som förnybara energikällor då de båda 

återbildas till viss del med hjälp av solen till en början, sen är själva fossileringsprocessen mycket 

långsamt. 

De definitioner vi valt att diskutera förnybara energikällor kring är de som enligt Sidén (2009, s.235)är 

vanligast:  

1) Förnybar energi är den energi som återbildas relativt snabbt i en naturlig process 

2) Förnybar energi är energi som inte förbrukar begränsade naturliga resurser. 

Europeiska unionen har definierat vilka energikällor som skall räknas som förnybara när 

medlemsländerna ska uppnå målet med att 20 % av den totala energianvändningen ska ha sitt 

ursprung i förnybara energikällor (EUR-Lex, 2009, s. 17). Dessa är vindenergi, solenergi, aerotermisk 

energi (luftvärme), geotermisk energi(markvärme), hydrotermisk energi (vattenvärme), havsenergi, 

vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas (EUR-Lex, 2009, s. 27).  

Förnybara energikällor 
Vi kommer här ha en kort beskrivning av varje energikälla vi sökt efter i vår studie. Vi har beskrivit hur 

energin alstras eller vilken form av energi, till exempel elektricitet eller värme, som de olika 

energikällorna alstrar. Sedan problematiserar vi om möjligt de olika kategorierna utifrån de två 

definitioner som Sidén (2009, s.235) använt för att definiera förnybar energi (se ovan). 

Något som är värt att nämna är att detta är en blandning av energislag och sätt att utvinna energi 

från olika typer av förnybara resurser. Detta ha gjort att vi när vi skrivit inte varit säkra på om vi ska 

kalla vissa kategorier för energikällor. I slutändan har vi ändå bestämt oss för att göra det.  
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Solenergi, allmänt 

Solens energirika strålar är ursprunget till nästan alla förnybara energikällor. En stor del av solens 

energi binds i vattnets kretslopp, vilket vi sedan kan utnyttja vid vattenkraftverk. Solens strålar gör 

att vindar uppstår som kan utnyttjas av vindkraftverk. Vidare kan också solens energi bindas in i 

växter här på jorden genom fotosyntesen. Indirekt har alltså människan utnyttjat solenergi sedan 

urminnes tider genom att göra upp eld (Sidén, 2009, s.12). 

Enligt Sidéns definitioner (2009, s.235) är solenergi en förnybar energikälla enligt båda definitioner, 

eftersom energin återbildas snabbt i en naturlig process och dessutom heller inte påverkar några 

naturliga resurser. 

Solenergi – solceller (elektricitet) 

Den vanligaste typen av solceller är uppbyggda av kiselceller, och utnyttjar energin i solens strålar för 

att alstra elektricitet. I dagens solceller är verkningsgraden ca 10-15% och är idag dyra att köpa på 

grund av brist på rent och förädlat kisel, vilket är väldigt kostsamt att framställa. Solceller är heller 

kanske inte så lönsamma med tanke på deras låga verkningsgrad, men trots det så har efterfrågan 

och produktionen ökat kraftigt de senaste åren. Framförallt i U-länder som har en hög solinstrålning 

blir solceller en lönsam affär, eftersom kostnaderna för att bygga elnät och underhållet av detsamma 

blir lägre (Sidén, 2009, s.40 & 71). 

För solceller är den förnybara energikällan solen, och som vi förklarat i solenergi, allmänt är solen en 

förnybar energikälla enligt båda Sidéns definitioner (2009, s.235). 

Solenergi – solvärmepaneler/Solfångare (varmvatten) 

Solfångare används för att alstra värme, antingen till varmvatten eller till att värma byggnader. Det 

vanligaste användningssättet är att placera en solfångare på ställen där det är mycket sol, exempelvis 

på taket av ett hus. Solfångaren har ett rörsystem som är ihopkopplat med en värmeabsorberande 

yta som värmer upp vatten i systemet som efter uppvärmning transporteras till en lämplig plats för 

användning (Sidén, 2009, s.21-31). 

Precis som solceller är solfångaren beroende av sol för att de ska fungera, vilket gör att deras 

lönsamhet varierar med antalet soltimmar. I Sverige är de relativt ineffektiva eftersom vi behöver 

som mest värme på vintern då det är få soltimmar. I ett land närmare ekvatorn skulle solfångarna 

vara lönsammare, eftersom solfångarna kan bidra till att naturliga resurser som ved inte behöver 

användas vid exempelvis uppvärmning av vatten (Sidén, 2009, s.21-31). 

Den förnybara energikällan i det här fallet är solen, och som vi förklarat i solenergi, allmänt är solen 

en förnybar energikälla enligt båda Sidéns definitioner  (2009, s.235). 

Vindenergi/vindkraft 

Moderna vindkraftverk utnyttjar rörelseenergin som finns i luften. Solen värmer luften närmast 

marken som sedan stiger uppåt, det ger upphov tryckskillnader i luftmassan som sätter den i rörelse, 

det vill säga vindar uppstår. Vindkraftverkens vingar sätts i rörelse av vinden och rörelseenergin i 

vingarna omvandlas till elektrisk energi av en generator (Sidén, 2009, s.79-81).  

Då vindkraftverk är beroende av vindar är de inte något bra alternativ till energikälla på ställen med 

svaga vindar under 3m/s. Dessutom kan de heller inte utnyttjas vid starka vindar över 18m/s, då de 

kan gå sönder. Deras största lönsamhet är när det blåser i snitt runt 9m/s (Sidén, 2009, s.79-82). 
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Vindkraft uppfyller båda Sidéns definitioner (2009, s.235) då vindenergi hela tiden snabbt återbildas i 

en naturlig process då solen lyser på jorden. Den förbrukar inte heller någon begränsad naturresurs.  

Aerotermisk energi (luftvärme) 

Denna energikälla går ut på att utnyttja och flytta över den värmepotential som finns i 

utomhusluften, in i huset. EU:s definition är:  

” energi lagrad i form av värme i omgivningsluften (luftvärme).” (EUR-Lex, 2009, s. 27) 

EU beskriver att värmepumpar kan användas för att utnyttja aerotermisk energi. En värmepump 

behöver oftast elektricitet för att fungera, och syftet är som tidigare nämnts, att flytta över 

värmepotentialen i utomhusluften in i huset. En metod är att med hjälp av en kompressor i 

värmepumpen, komprimera ihop utomhusluften tills den får önskad temperatur, och sedan skicka 

den vidare in i huset. Beroende på hur mycket utomhusluften behöver komprimeras för att få lämplig 

temperatur, så varierar mängden arbete och elektricitet som kompressorn och värmepumpen 

använder (Värmepumpar.nu, 2010, u.s). 

Den aerotermiska energin är en förnybar energikälla enligt båda Sidéns definitioner (2009, s.235), 

eftersom den naturliga energi i detta fall är den värme som lagras i luften. Värmen återbildas relativt 

snabbt i luften i naturliga processer, allra vanligast är det av solen. I dagsläget utnyttjas heller inga 

begränsade naturresurser. 

Problematiken ligger i att även om aerotermisk energi är en förnybar energikälla, så krävs det energi 

för att dra nytta av den, till motsats mot exempelvis vindkraftverk. Detta förtydligas ytterligare i EU:s 

direktiv om användandet av energi från förnybara energikällor (EUR-Lex, 2009, s.19). Den 

primärenergi (oftast elektricitet) som går åt för att driva värmepumpar ska dras av från den totala 

mängden användbar energi som värmepumpar alstrar. Därför bör endast värmepumpar som har en 

energiutveckling som klart överskrider den primärenergi som går åt för att driva värmepumpen 

användas (EUR-Lex, 2009, s. 19). Att använda luftvärmepumpar i klimat som ofta rör sig i 

minustemperaturer är därför inte att rekommendera. (Värmepumpar.nu, 2010, u.s) 

Vi anser att även om det går åt elektricitet för att driva värmepumpen, så är den, i rätt klimat, mer 

energieffektiv och skonsammare mot miljön, än vad exempelvis eldning av ved eller olja skulle vara.  

Geotermisk energi (jordvärme) 

Det finns flera varianter på vad geotermisk energi innebär. EU:s definition är: 

“ energi lagrad i form av värme under den fasta jordytan.” (EUR-Lex, 2009,  

s. 27) 

Som det märks här ovanför så är geotermisk energi ett rymligt begrepp och innefattar många olika 

sätt på hur man kan bärga energin. En metod går ut på att utnyttja det hetvatten som värmts av 

processer från jordens inre och som finns under markytan. Detta hetvatten kan sedan användas till 

att antingen producera el i kraftverk, eller till fjärrvärme. En annan variant av geotermisk energi är att 

lägga ut rör innehållande ett köldmedium i marken och med hjälp av en värmepump ta tillvara på 

den värmepotential som finns i markytan som värmts upp av solen. Detta kan sedan användas för att 

exempelvis värma ett hus (Sidén, 2009, s.177). 



10 
 

Beroende på vart man bor på jorden så varierar tillgångarna och möjligheterna för att utnyttja den 

geotermiska energin. Det varierar bland annat beroende på markens och berggrundens 

sammansättning. Detta styr hur djupt man måste borra för att få en användbar temperatur ur 

vattnet som värmts av jordens inre aktivitet. Bäst förutsättningar är det om man bor nära gränsen 

mellan två kontinentalplattor, som exempelvis Island. Sverige ligger mitt på en kontinentalplatta och 

har därför dåliga förutsättningar till att utnyttja energin som kommer från jordens inre (Sidén, 2009, 

s.178). 

Enligt båda Sidéns definitioner (2009, s.235), så är geotermisk energi en förnybar energikälla, men i 

de fall där en värmepump används är problematiken densamma som med aerotermisk energi. Därför 

blir det viktigt, precis som med aerotermisk energi, att använda effektiva värmepumpar med låg 

energiförbrukning av primärenergi (EUR-Lex, 2009, s. 19). 

Hydrotermisk energi (vattenvärme) 

Även vattenvärme kan betyda olika saker. EU:s definition är: 

“ energi lagrad i form av värme i ytvattnet” (EUR-Lex, 2009, s. 27) 

Genom att lägga ut en slang innehållande ett köldmedium i vattnet kan man med hjälp av en 

värmepump utnyttja värmepotentialen som finns lagrad i vattnet till att värma ett exempelvis ett hus 

(EUR-Lex, 2009, s. 29). Ursprunget till energin som är lagrad i vattnet kan komma från antingen solen 

eller jordens inre (Sidén, 2009, s.177-179).  

Precis som aerotermisk och geotermisk energi så är hydrotermisk energi förnybar enligt båda Sidéns 

definitioner (2009, s.235) men då en värmepump oftast behövs även för denna energikälla är 

problematiken densamma som tidigare nämnts. 

Vattenkraft (forsar o dammar) 

I dagens vattenkraftverk utnyttjar man lägesenergin som vattnet får när det faller, oftast från en 

damm. Genom att släppa på vattnet genom avsedda kanaler så sätter vattnet en turbin i rörelse. 

Turbinen sätter i sin tur en generator i rörelse vilket alstrar elektricitet som transporteras ut på 

elnätet. Genom att ändra på vattenflödet i kanalerna kan även produktionen av elektricitet styras 

(Sidén, 2009, s.113). Detta gör vattenkraften till en lukrativ energikälla eftersom produktionen av 

elektricitet kan styras efter efterfrågan (Sidén, 2009, s.109). 

Enligt båda de definitioner som Sidén nämnt (2009, s.235) så är vattenkraft en förnybar energikälla i 

Sverige. Detta då vattnet i ett vattenkraftverk aldrig förbrukas, och samtidigt ersättas relativt snabbt 

med nytt vatten bakom dammen. Vattenkraft är en ren energikälla då den inte ger några miljöfarliga 

utsläpp, men det går heller inte att kringgå det faktum att uppdämningarna av vattnet förstör 

omkringliggande natur vilket ändrar landskapsbilden och påverkar det naturliga samspelet mellan 

djur och natur (Sidén, 2009, s.120). Eftersom vattenkraftverk är beroende av vattendrag så blir det 

även ett problem när energin måste transporteras ut till användarna. En del av energin som 

produceras i vattenkraftverk går förlorad under transporten i elnätet. 

Dock går det inte att undgå att vattenkraftverkets största kriterium, vattnet, kan bli en bristvara 

under torkperioder. Därför blir heller inte vattenkraftverk hållbara i länder med få vattendrag och 

mycket torka. I sådana länder har vattnet andra värden än att användas till elproduktion.  
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Havsenergi (vågkraft) 

Den energi som finns i havets vågor kommer från vindenergi som har lagrats i vattnet. Detta gör att 

energiinnehållet jämnas ut och blir mer kontinuerligt än vindenergin, exempelvis finns det även vid 

stiltje ca 1kW/m i vågorna (Sidén, 2009, s.190). 

Enligt Sidéns definitioner (2009, s.235) så är havsenergi en förnybar energikälla då den varken 

förbrukar några naturliga resurser och samtidigt snabbt fylls på igen. Det största problemet är just att 

vågkraftverk oftast är beroende av havsvågor för att de ska vara lönsamma. Långa transportsträcker 

av energin från havet in till land innebär även det förluster av energi, vilket innebär att havsenergi är 

mest hållbart för de som befinner sig närmast haven.  

Biomassa, allmänt (biobränslen) 

Biomassa, biobränslen och bioenergi betyder ungefär samma sak. Det är den energikälla som 

utnyttjats längts och på flest ställen av människan. Energin började utvinnas för cirka 500-100 000år 

sedan genom att människan tände eld på organiska material för att laga mat och värma sig.  

Det svåra med att räkna biomassa som förnybar är att det innebär ett utnyttjande av begränsade 

naturliga resurser och om den förnyas beror på vilken form av organiskt material som använts. Enligt 

Sidéns definitioner (2009, s.235) skulle därför biomassa kanske inte kunna klassificeras som en 

förnybar energikälla. Denna problematik lyfte även många läroböcker upp då de konstaterade att 

biomassa endast kan räknas som en förnybar energikälla om det skördas i samma utsträckning som 

nytt organiskt material hinner återhämtas (Referensen i ”Läroböcker i vår granskning”; Karlsson & 

Undvall. 2006, s.289). Med det här perspektivet i tankarna så kan majoriteten av den biomassa som 

används idag räknas som förnybar energi. Ett bra exempel på det är det snabbväxande trädslaget 

Salix som odlas för att kunna skördas efter 3-5 år (Sidén, 2009, s.154).  

Det positiva med biomassa är att det inte blir någon nettopåverkan med koldioxid på 

växthuseffekten vid förbränning av biomassa. Den koldioxid som frigörs vid förbränningen är samma 

mängd koldioxid som tagits upp under den tid som det vuxit på jorden. (Sidén, 2009, s.132) 

 Biomassa, avfallsförbränning 

Det material som inte går att återvinna kan istället användas till att producera värme och el. Idag 

utnyttjas stora delar av den energi som frigörs vid förbränningen av avfall till både värme- och 

elproduktion i fjärrvärme- och kraftverk (Sidén, 2009, s.146-147).  

Cirka 70-80% av hushållsavfallet har ett biologiskt ursprung (Sidén, 2009, s.148). Om så verkligen är 

fallet  uppfyller avfallsförbränning båda Sidéns definitioner av vad som är förnybar energi (2009, 

s.235). Detta ifrågasätter vi då vi anser att avfallsförbränning tydligast bara uppfyller den andra av 

Sidéns definitioner: att det är energi som inte förbrukar begränsade resurser (Sidén, 2009, s.235). Vi 

förstår dock tankegången med att avfall är något som återbildas relativt snabbt och i en naturlig 

process (Sidén, 2009, s.235) eftersom sopor är en biprodukt av vardagligt leverne.  

Nackdelen med förbränning av avfall är att många farliga ämnen frigörs från avfallet som 

tungmetaller, miljögifter och försurande ämnen som svaveldioxid. Därför kan endast en effektiv 

avfallsförbränning ske i ordentliga förbränningsanläggningar som har effektiva tekniker för hantering 

av miljöfarligt avfall och rökgasrening (Sidén, 2009, s.148-149). 
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Så även om avfallsförbränningen är en effektiv metod för att hantera avfallet, så är det endast 

hållbart att göra i storskaliga processer. 

Biomassa, pellet/flis 

Att flisa och förbränna biomassa är det enklaste sättet vid storskalig användning av biomassa. 

Hälsorisker, komplicerade pannor och svårigheter för förvaring av flis gör det dock svårt för villaägare 

att kunna utnyttja flis. Beroende på luftfuktigheten i flisen så varierar också verkningsgraden (Sidén, 

2009, s.143-144). 

Pellets har en högre verkningsgrad och är också enklare att använda för villaägare då man enkelt kan 

konvertera om en gammal oljepanna till pelletsbrännare. Beroende på vilken förbränningspanna som 

används så blir det dessutom väldigt lite underhåll med pelletsbrännare (Sidén, 2008, s.144). 

Nackdelen med pellets är att det är en längre förädlingsprocess som biomassan måste igenom innan 

den färdiga produkten kan användas (Sidén, 2009, s.143). 

 Såvida ny biomassa planteras ut och hinner återbildas så att det blir ett jämnt utbyte så räknas 

pellets och flis som en förnybar energikälla enligt Sidéns första definition av förnybar energi (Sidén, 

2009, s.235).  

Biomassa, övrigt (ex: halm, ved, etanol mm.) 

Ved är det allra vanligaste bränslet för uppvärmning och matlagning i hela världen (Sidén, 2009, 

s.135). Sker användandet på ett hållbart sätt, så att träden hinner återbildas, så är ved en förnybar 

energikälla enligt Sidén första definition av förnybar energi (Sidén, 2009, s.235). Så är dock inte fallet 

i många av världens utvecklingsländer som håller på att bli trädlösa.  

I Sverige står lantbruket för en liten del av energitillförseln genom odlandet av energigrödor som 

halm, energiskog, salix till förbränning och vete till etanolframställning samt oljeväxter för 

produktionen av biodisel. I Sverige så skulle användandet dessa energigrödor som nyss räknades upp, 

anses vara förnybar energi enligt båda Sidéns definitioner av förnybar energi (Sidén, 2009, s.235).  

Problematiken ligger kring att några av dessa energigrödor behöver förädlas innan de kan utnyttjas 

på effektivast sätt. En process som kan vara för kostsam för att den ska vara hållbar i många länder 

där åkerarealen fyller ett större syfte när det odlas mat på det istället för energigrödor.  

Biogas 

Genom att låta organiskt material brytas ned av mikroorganismer i kontrollerade syrefria miljöer 

bildas biogas, vilket är främst metan (Sidén, 2009, s.164). Biogas är en energibärare med många 

användningsområden och råvaran, det organiska materialet, kommer från flera olika håll. Man kan 

använda gödsel från lantbruket, organiskt avfall från hushållen och rester från avloppen. 

Restprodukten från rötningsprocessen (när materialet bryts ner), det så kallade rötsubstratet, kan bli 

ett värdefullt gödselmedel. Idag används biogasen mest till förbränning i syfte att producera värme 

och el, men i framtiden skulle den kunna bli vanligare som fordonsbränsle (Sidén, 2009, s.164). 

Biogas kan kallas för förnybar energi enligt båda Sidéns definitioner av förnybar energi (Sidén, 2009, 

s.235), eftersom det hela tiden produceras nya råvaror i naturliga processer, och samtidigt så 

utnyttjas heller inga begränsade resurser. Men för att biogas ska vara ekonomsikt hållbart som 

energikälla för värmeproduktion så krävs det avancerad teknik och system för framställningen och 
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användningen av biogas. Metangas är en starkare växthusgas än vad koldioxid är (Sidén, 2009, s.166), 

så är inte systemen tillräckligt säkra är de heller inte ekologiskt hållbara.  

Deponigas (gas taget från gammaldags soptippar) 

Deponigas är egentligen en form av biogas, eftersom det som utvinns ur deponier är metangas från 

organiskt material som brutits ner (Sidén, 2009 s.147). 

Gas från avloppsreningsverk 

Precis som deponigas så räknas också gasen från avloppsreningsverk som biogas (Sidén, 2009 s.147). 

Förnybara energikällor i Sverige, förr och nu 
De tre förnybara energikällor som utnyttjats längst av människligheten och så även här i Sverige är 

biomassa (ved), vindkraft och vattenkraft. Av dessa tre har eldning av biomassa varit den viktigaste 

och vanligast förekommande energikällan ända in till på mitten av 1900-talet i Sverige (Sidén, 2009, 

s.13-14).  

Att utnyttja energin som finns i vinden har även det länge gjorts av människan.  Några tidiga sätt var 

att driva segelbåtar över haven och till att driva väderkvarnar. Vad gäller användandet av 

väderkvarnar i Sverige finns det dokumenterat att de har funnits här sen på början av 1300-talet, 

cirka 1000 år efter deras uppkomst i Asien. Det var även i Asien som de först började utnyttja 

vattenkraft, ca 100 f.kr (Sidén, 2009, s.13). Enligt dokumenterade källor kom vattenkraften till Sverige 

i form av kvarnar först kring början av 1200-talet, och har alltså använts i 800 år (Sidén, 2009, s.109). 

De moderna vattenkraftverken som vi känner den idag har funnits sedan början av 1900-talet och de 

var också Sveriges största elproducenter fram till början av 1970-talet (Sidén, 2009, s.14). 

Sverige och flera andra länder har råkat ut för energikriser ett par gånger i historian, vilket har fått 

invånarna att ändra sina energivanor. Den första gången var under 1700-talet då biomassa (ved) blev 

en bristvara i södra Sverige på grund av det stora behovet av ved till järnindustrier och ineffektiva 

sätt att värma hus. En positiv effekt var att energikrisen ledde till insikten om hur braskaminerna 

kunde effektiviseras så att mer av energiinnehållet i veden kunde utnyttjas (Sidén, 2009, s.15). 

I mitten på 1800-talet började det fossila bränslets era i Sverige och trycket på ved minskade, vilket 

gjorde att skogarna kunde återhämta sig. De fossila bränslena verkade visserligen vara oändliga 

energitillgångar, men på grund av importrestriktioner av bland annat fossila bränslen under och efter 

första världskriget började svenskarna tillfälligt att titta på alternativa energitillgångar och 

fordonsbränslen. Exempelvis började gengasen, en form av oförädlad biogas som uppstod vid 

ofullständig förbränning av träråvara, användas som fordonsbränsle fram till och under andra 

världskriget (Sidén, 2009, s.14-17). 

Det var först på 1970-talet som mänskligheten började få insikt i att de fossila bränslena, framför allt 

oljan, var en begränsad tillgång. På grund av chockhöjningar av priset på råoljan från 2-3 $/fat till 12-

15 $/fat, började regeringar och stater införa olika energiprogram för att hitta lämpliga ersättningar 

till oljan (Sidén, 2009, s.18-19). Exempelvis startades olika projekt med syfte att utvinna energin ur 

havsvågor i Sverige och resten av världen som vi tidigare nämnt. De skrotades dock ganska snabbt då 

de inte var lönsamma eller för svåra att genomföra. Nu finns det dock nya anläggningar i exempelvis 

Danmark som snart ska tas i drift och som ger nytt hopp till att utvinna energi från vågorna (Sidén, 

2009, s.191-195). 
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Efter oljekrisen under 1970-talet så började även användandet av de traditionella energikällorna som 

vind och vattenkraft samt biomassa att öka och till exempel började industrier använda flis istället för 

olja som energikälla. Genom att förädla biomassan ytterligare och göra pellets av det kunde även 

privatpersoner använda biomassa på ett effektivare sätt (Sidén, 2009, s.143-145). 

Olika vindenergiprogram startades på 1900-talet runtom i världen och i Sverige dök de moderna 

vindkraftverken enligt Sidén (2009, s.95) upp under 1980-talet. Även försäljningen av olika 

solenergisystem som solceller och solvärmepaneler ökade efter 70-talet, och de har fortsatt öka 

sedan dess. Dock har marknaden haft stora variationer trots att Sverige under en längre tid har haft 

produkter med bra kvalitet och prestanda. Största bidragande faktorn till att solvärmepaneler har 

installerats i folkhemmen har ofta varit att det har kunnat erbjudas statliga bidrag för det (Sidén, 

2009, s.40-41). 

Intresset för geotermisk energi har varit stort utomlands, och har även eftertraktats i Sverige som 

1984 började utvinna geotermisk energi i Lund. Men då Sverige befinner sig mitt på en 

kontinentalplatta är användandet av geotermisk energi inte alls lönsamt på samma sätt som det är 

på till exempel Island.  Ändå är geotermisk energi den fjärde största förnybara energikällan i världen, 

och att användandet av geotermisk energi för elproduktion har ökat stadigt de senaste åren. Det 

enda någorlunda effektiva sättet att utnyttja geotermisk energi i Sverige är genom att använda en 

värmepump vid bergvärme eller markvärme (Sidén, 2009, s.183-186) och intresset för olika typer av 

värmepumpar har blivit större på sistone. Detta beror troligtvis på att det är enkelt att installera 

dem, inte krävs något vidare underhåll av dem och att de har en låg driftkostnad (Värmepumpar.nu, 

2010, u.s). 

Efter oljekrisen på 70-talet fick vi i Sverige ett ökat intresse för bland annat biogas som hittills endast 

producerats i småskalig produktion vid avloppsreningsverk i syfte att minska avfallsmassor. Biogasen 

började användas på allvar, men mest av industrier och enstaka lantbruk (Biogasportalen, u.å, u.s). I 

Sverige började deponigas och gasen från avloppsreningsverk att utvinnas i större skala först under 

1980-talet och under 1990-talet var de båda metoderna populära för att utvinna biogas i Sverige 

(Biogasportalen, u.å, u.s). En annan trend som ökade under 80-talet var förbränningen av avfall. Till 

en början brändes sopor enbart i syfte att minska avfallsvolymen, men sen dess har förbränningen av 

avfall bara ökat stadigt de senaste 20 åren då det är en viktig bränslekälla till värme- och 

kraftvärmeverk (Sidén, 2009, s.146-148). 

Vad gäller Sveriges satsningar på förnybara energikällor, beslutade Sveriges regering om ett 

långsiktigt program mellan åren 1998-2004. Programmet innebar en satsning på forskning, utveckling 

och demonstrationer av ny energiteknik. Bland annat presenterades energiåtgärder som innebar 

storskalig användning av förnybar energiteknik som vindkraft, solceller samt kraftvärme och 

kraftproduktion baserad på biobränslen (Sommestad, 2002, s.84). Enligt beräkningar gjorda från 

denna period så skulle vattenkraften kunna byggas ut ytterligare i Sverige, men Sveriges Riksdag har 

beslutat att de fyra älvarna Kalix-, Piteå-, Torne- och Vindelälven ska förbli opåverkade av 

vattenkraftverk (Sidén, 2009, s. 119). Trots det är vattenkraften idag Sveriges näst största förnybara 

energikälla och står för ca 45 % av Sveriges årliga elproduktion (Sidén, 2009, s.109).  

Bioenergin är idag den viktigaste förnybara energikällan som Sverige har och det har skett en ökning i 

användandet av biomassa de senaste åren. En av anledningarna är att fler av Sveriges 

lantbrukarebörjat satsa på bioenergiodlingar, till följd av de satsningar som Regeringen gjort på 
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biobränslen (Sommestad, 2002, s.84). En annan orsak är det att skogen nu bokstavligen talat växer 

som aldrig förr. Försurningar, övergödningar och bra, effektiv skogskötsel har bidragit till att 

biomassan idag är en av Sverige största energiförsörjare när det gäller uppvärmning (Sidén, 2009, 

s.130). 

Lantbruket står som sagt för en liten del av Sveriges energitillförsel genom odlandet av energigrödor. 

En utredning från staten visar att även om användandet av bioenergi har ökat de senaste åren så 

finns det möjlighet att ytterligare kunna utöka produktionen och användningen av olika energigrödor 

(Sidén, 2009, s.153-155). 

På sista tiden har efterfrågan av etanolframställning ökat på grund av ökad efterfrågan på 

biobränslen. När Sverige införde en miljöbilspremie 2007 så ökades försäljningen av etanol till att bli 

359 miljoner liter. Delar av detta tillverkas i Sverige av till exempel spannmål men mycket importeras 

från bland annat Brasilien (Sidén, 2009, s.162-163). 

Vad gäller biogasens framtid i Sverige är potentialen för att kunna producera biogas i Sverige stor, 

och produktionen av biogas kommer troligtvis öka i framtiden. Vad gäller deponigasen blev det 2005 

förbjudet att deponera organiskt material i Sverige vilket betyder att mängderna och möjligheten att 

kunna utnyttja deponigas i Sverige kommer minska i framtiden (Sidén, 2009 s.147). 

Mellan åren 1998-2004 som var perioden för Sveriges satsningar på förnybara energikällor, så 

beslutade Sveriges Regering även om att bistå utvecklingsländer med teknologin till olika förnybara 

energitekniker, exempelvis solfångare och solceller (Sommestad, 2002, s.84). 

Läromedel och läroböcker 
Läromedel i undervisningen är ett vitt begrepp som genom den svenska undervisningshistorien 

definieras på olika sätt. En tidig definition som Dahllöf och Wallin gjorde i en utredning från 1969 

säger att läromedel är den informationsförmedlande delen i undervisningen. De räknar sedan upp 

några exempel som läroböcker och film men även läraren själv. Men de nämner också att läromedlen 

är konstruerade för att uppfylla vissa mål (Statens officiella utredningar[SOU], 2003, s. 218).  

Nationalencyklopedin definierar läromedel som följande: 

”resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker 

och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor. Numera inbegriper läromedel 

även digitala resurser för informationshämtning, kommunikation och produktion av 

multimediala texter samt spel” (Läromedel i [NE], 2010, u.s) 

Med utgångspunkt i definitionerna ovan går det att se att läromedel har haft vitt skilda meningar för 

författare genom tiderna. I alla de ovanstående definitionerna kan man dock inkludera läroböcker. 

En lärobok har dock en mycket snävare definition i SOU (2003) där det står: 

”En lärobok förblir en lärobok även utanför skolan, medan definitionerna av läromedel *ovan+ 

medför att en och samma text på en gång kan vara och inte vara läromedel, beroende på om det 

används i eller utanför skolan” (SOU, 2003, s. 222) 

Dagens läroböcker har sin grund i 1800-talets allmänna skolplikt som gjorde att en stor mängd barn 

skulle undervisas samtidigt. Boken fick en central plats i undervisningen då den visade på vad som 
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skulle läras ut i de olika åldrarna. Den hjälpte också lärare, som inte hade så bra utbildning själva, att 

få rätt information till eleverna. Läroböckerna hade samtidigt en styrande roll i klassrummet. Den 

gjorde att eleverna satt tysta och läste och fick dem att arbeta i samma takt (SOU, 2003, s.220).  

Som vi nämnt i tidigare forskning har läroboken fortfarande en stark ställning i undervisningen 

(Englund, 2006, s.6; Levén, 2003, s11-15). Vår egen informella förfrågan av några före detta 

handledare inom skolan gav oss ett liknade svar. De sade sig båda använda läroböckerna ibland eller 

ofta, ingen lärare sa att de sällan eller aldrig använde boken vid undervisning om förnybara 

energikällor.  

Lättlästa böcker 
Redan för 100 år sedan började man i USA fundera på huruvida eleverna skulle kunna förstå det som 

stod i läroböckerna. Fler och fler elever som inte hade en akademisk bakgrund började komma till 

High School och skolorna var bekymrade för hur eleverna skulle klara skolgången. Forskare började 

då granska texter efter olika saker som skulle kunna göra läroböckerna svårare eller lättare att läsa. 

Till exempel hur långa meningarna var, om det fanns många ovanliga ord och hur långa orden var 

saker som var lätta att mäta. De konstruerade formler man kunde använda sig av för att beräkna hur 

lättläst en text skulle vara (Lundberg & Reichenberg, 2008, s.38-42).  

En formel som blivit populär är Fleschs ”Reading Ease” som räknar på hur långa orden och 

meningarna är. Det är den formeln som ligger till grund för Microsoft Words grammatikkontroll 

(Lundberg & Reichenberg, 2008, s.38-39). Dessa grammatikformler är naturligtvis inte perfekta och 

när läroboksförfattare okritiskt använde dem för att få sina texter mer lättlästa blev det problem. De 

tog bort alla krångliga, långa ord och förkortade meningarna vilket gjorde att kopplingarna mellan 

meningarna försvann nästan helt och texterna blev mycket ryckiga att läsa. När kopplingarna mellan 

meningarna uteblev i texten sattes större krav på att läsaren själv kunde göra dem i huvudet. Istället 

för en läsbar text blev det mer en uppradning av faktapåståenden (Lundberg & Reichenberg, 2008, 

s.44-45).  

I dagens samhälle finns det dock flera grupper av människor som har olika problem med att läsa en 

text. Några av dessa grupper är de som har dyslexi, koncentrationssvårigheter som ADHD eller andra 

neuropsykiatriska störningar som autism (Lundberg & Reichenberg, 2008, s.15). Ett vanligt fel som 

många begår är att tro att alla dessa grupper med läs- och skrivsvårigheter får det lättare att läsa en 

text bara för att det blir mindre text eller ett mindre antal krångliga ord. Visserligen är det 

konstaterat vid undersökningen som nämns nedan, men faktum är att det krävs olika sorters text för 

att olika grupper ska kunna läsa dem utan problem. De som har dyslexi kan ha problem med just 

långa ord, men så är inte fallet för de med autism. De kan utan problem läsa alla ord och långa 

meningar man kan inte leva sig in i hur andra tänker. Därför förstår de inte texter som bygger på 

känslor utan föredrar de som handlar om fakta (Lundberg & Reichenberg, 2008, s.17-19). 

En slutsats kan man i alla fall dra om lättlästhet enligt en vetenskaplig undersökning som 

genomfördes runt år 2000. Då kunde forskarna för första gången bevisa det som många trott, att 

längre texter med fler krångliga ord är svårare att läsa (Lundberg & Reichenberg, 2008, s.48).  
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Teori 
Här beskriver vi ur vilket perspektiv vi studerat hur förnybar energi presenteras i läroböckerna. Efter 

det går vi närmare in på begreppens betydelse i undervisningen. Slutligen beskriver vi några av de 

begrepp vi använt oss av i vår undersökning. 

Scientific literacy, naturvetenskaplig läs- och skrivförståelse 
Vi har hittat en artikel av Wilkinson som beskriver hur han gjort en kvantitativ analys av 

fysikläroböcker (Wilkinson, 1999, s.385). Vi anser att de aspekter inom scientific literacy som 

Wilkinson använt i sin studie för att klassificera innehållet i olika läroböcker även kan användas till 

vår studie. Därför väljer vi att klassificera våra egna frågeställningar inom de aspekter han nämner. 

Detta för att se vilka aspekter av scientific literacy som lyfts frampå området förnybar energi i 

läroböckerna i vår studie.  

Scientific literacy är ett internationellt befäst begrepp inom naturkunskapen, och som enligt Sjöberg 

(2005, s.121) är väldigt svårt att definiera. Precis som med begreppet hållbar utveckling är det ett 

begrepp vars innebörd varierar med sitt sociala sammanhang. Enligt Sjöberg (2004) kan det lättast 

beskrivas med sin motsats, naturvetenskaplig analfabetism. Att ha en naturvetenskaplig analfabetism 

skulle kunna summeras med att ha otillräckliga kunskaper inom området för att individen ska kunna 

fungera i sitt samhälle (Sjöberg, 2005, s.121).  

Wilkinson (1999) nämner fyra viktiga aspekter för att uppnå scientific literacy. Dessa aspekter är the 

Knowledge of science, the Investigative nature of science, Science as a way of thinking och Interaction 

of science, technology and society. Aspekten the Knowledge of science innebär att kunna hypoteser, 

lagar och teorier samt att kunna återge fakta. The Investigative nature of science innebär att 

individen kan söka sig fram till ett svar. Exempelvis genom att göra experiment, resonera fram svar 

på frågor och leta fram svar i olika material. Science as a way of thinking, är bland annat förståelse 

för de naturvetenskapliga metoder som finns och används inom naturvetenskapen. Interaction of 

science, technology and society beskriver hur tekniken och vetenskapen påverkar samhället 

(Wilkinson, 1999, s.390). 

Då Sverige idag är ett högteknologiskt informationssamhälle ställer det krav på att dess medborgare 

har en förståelse kring naturvetenskapliga ämnen och dess inverkan på samhället. Medborgarna 

måste ha en viss nivå av scientific literacy. 

En del av detta framkommer i skolverkets nationella utvärdering från 2003 av bland annat de 

naturorienterade ämnena. I utvärderingen tydliggjordes en av de svårigheter som skolan har i dagens 

informationssamhälle. Då det finns stora mängder av information som alla individer har tillgång till 

genom exempelvis internet blir därför skolans uppdrag att lära individen hur denna kan gallra, kritiskt 

granska, tolka och på flera andra sätt bearbeta informationen den har tillgång till. Detta för att 

informationen ska kunna förstås på rätt sätt och vara till nytta för individen (Skolverket, 2005, s.136). 

Ett exempel på sådan information kan vara propagandan vid debatter om byggandet av nya 

vindkraftverk. Genom att vara scientific literate kan individen tolka och analysera debatten för att 

själv kunna dra välgrundade slutsatser. 

Att lära eleverna granska information står beskrivet som skolans uppdrag inledningsvis i både 

läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo-94] (2006), 
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läroplan för de frivilliga skolformerna [Lpf-94] (2006) och i den kommande läroplanen Lgr-11. Det 

står:  

”… det är absolut nödvändigt att eleverna lär sig kunna granska dessa kunskaper kritiskt och 

även kunna inse konsekvenserna av olika alternativ.” (Lgr-11, 2010, s.4; Lpf-94, 2006, s.5; Lpo-94, 

2006, s.5) 

 I Lgr-11 står det även att syftet med undervisningen i fysikämnet är att eleverna ska ha tillräckliga 

kunskaper för att de ska kunna granska information och ta ställning i frågor som rör bland annat 

energi, teknik miljö och samhälle (Lgr-11, 2010, s.45). Liknande formuleringar står att finna i 

Remissversionen av ämnesplanen för Naturkunskap. Vidare står det även att eleverna ska förstå hur 

naturvetenskapliga kunskaper kan användas i yrkesliv och vardagsnära situationer för att de ska 

kunna göra ställningstaganden och personliga val (Skolverket, 2010, u.s). Viket inkluderas i 

aspekterna the knowledge of science och interaction of science, technology and society. 

Resultaten från den nationella utvärderingen som gjordes 2003 visade bland annat att svenska elever 

hade låg förståelse kring naturvetenskapliga begrepp och termer. Skolverket som gjorde 

utvärderingen ställde sig frågan om detta berodde på att faktakunskap prioriterades framför 

förståelse av kunskapen i undervisningen (Myndigheten för skolutveckling, 2008, s.15-16).  

Begrepp i undervisningen 
Inom naturvetenskapen försöker vi förstå naturen genom att skapa begrepp och frågeställningar som 

definierar små delar av naturen. Sjöberg skriver att: 

”Byggstenarna i naturvetenskapens tankevärld är dess begrepp, som bör kunna definieras exakt, 

ofta i form av en anvisning hur de kan uttryckas i siffror eller hur de kan mätas.” (Sjöberg, 2005 

s.86) 

Men man behöver kunna mer än avskilda väldefinierade begrepp. Ekstig skriver (2002) att begrepp är 

ett sätt att organisera våra kunskaper i olika mönster. Naturen kan då ordnas in i hierarkiska 

strukturer med olika begrepp som underordnas andra. Ett exempel han har med är ryggradsdjur som 

kan delas in i bland annat däggdjur och fiskar. Däggdjuren kan vidare delas upp i bland annat hundar 

och katter. Ekstig skriver: ”Att lära sig någonting innebär ofta att man kan placera begreppen i rätt 

klass” (Ekstig, 2002, s.208).  

I den nationella utvärderingen av grundskolan som skolverket gjorde 2003 granskades elevernas 

kunskaper i bland annat naturkunskap. Där lyftes tre kategorier av kunskap vilka är: kunskaper 

beträffande natur och människa, kunskaper beträffande den naturvetenskapliga verksamheten och 

kunskaper beträffande kunskapens användning (Myndigheten för skolutveckling, 2008, s.13).  

 Begrepp nämns främst inom kategorin Kunskaper beträffande natur och människa som skolverket 

beskriver så här: 

”Kunskaper beträffande natur och människa handlar om begrepp och processer, och att förklara 

naturen och människan på olika nivåer. Förklaringsnivåerna sträcker sig från atomnivå, över 

molekyl-, cell-, organ-, organism- och ekosystemsnivå, till global nivå och hela universums nivå. 

För att beskriva företeelser måste man kunna växla mellan olika förklaringsnivåer. Allt detta kan 

betecknas som kunskaper i naturvetenskap.” (Myndigheten för skolutveckling, 2008, s.13) 
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Skolverket koncentrerade sig på begreppsförståelse vidare i sin utvärdering då de tyckte att den var 

en viktig del inom kategorin Kunskaper beträffande natur och människa för att: 

”... skolans NO-undervisning går ut på att eleverna ska utveckla en begreppsförståelse för att 

begripa omvärlden. Eleverna behöver begreppen som tankeverktyg för att bearbeta frågor som 

är aktuella idag såväl som i framtiden, som till exempel miljöproblem.”(Myndigheten för 

skolutveckling, 2008, s.14) 

Det är även viktigt för elever, som är en del av dagens samhälle, att lära sig dess gemensamma 

referensramar. Detta benämns i den gamla läroplanen för gymnasiet samt båda den gamla och den 

nya läroplanen för grundskolan (Lgr-11. 2010, s.4; Lpf-94. 2006, s.5; Lpo-94, 2006, s.5). Ett exempel 

på dessa referensramar kan vara att ha ett och samma begrepp och definition av vad som är en 

förnybar energi.  

Egna begrepp och definitioner 
Här kommer vi kort förklara några av de begrepp och definitioner vi använt i just vår studie. 

Energikategorier 

Europeiska unionen har definierat vilka energikällor som är förnybara. De räknar upp följande: 

vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk energi 

(vattenvärme), havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt 

biogas (EUR-Lex, 2009, s. 27).  

Vi utgick ifrån de nyss nämnda energikällorna när vi gjorde vår studie men vi har valt att dela upp 

några av energikällorna. Detta för att få ett noggrannare resultat då det bättre följer upplägget i 

läroböckerna vi granskade. Solenergi har vi delat in i solenergi allmänt, solceller och solvärmepaneler 

där solenergi allmänt är då en beskrivning görs i läroboken om hur solen påverkar jordens kretslopp. 

Biomassa delade vi in i biomassa allmänt, avfallsförbränning, pellets/flis och biomassa övrigt. 

Biomassa allmänt är när läroboken beskriver biomassa eller biobränslen i största allmänhet, utan att 

definiera vilken typ av biomassa det rör sig om. Biomassa övrig inkluderar alla de former av biomassa 

som läroböckerna tog upp men som förekom i så pass liten omfattning att de inte fick en egen 

kategori. Det är dessa ovan nämnda kategorier vi har sökt efter vi vår undersökning.  

Frågeställningar 

I vår studie har vi med utgångspunkt i våra frågeställningar valt att studera förekomsten och 

presentationen av olika förnybara energikällor utifrån de fyra aspekterna av scientific literacy som 

Wilkinsons (1999, s.390) nämner. På grund av den korta tiden valde vi att enbart studera de delar 

inom de olika aspekterna som vi genom personlig erfarenhet visste att vi skulle kunna få fram 

resultat kring.   

Aspekten knowledge of science studerade vi utifrån tre tillvägagångssätt. Det första var att göra en 

frekvensanalys av instuderingsfrågor som krävde faktasvar. Det andra var att göra en frekvensanalys 

på begreppet förnybar energi och en kontroll om hållbar utveckling nämndes i kapitlet. Vi tog även 

med olika omskrivningar av begreppen som till exempel förnyelsebara energikällor och hållbar 

strategi. Det tredje var att analysera den fakta som presenterades kring energikällan i läroboken. För 

detta ändamål hade vi gjort en 4-gradig skala från 0-3, där vi definierat varje kategori som följande:  

0= Den nämns inte  
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1= Den nämns, inget mer  

2= Den nämns och förklaras kortfattat  

3= Den nämns och förklaras ingående med beskrivningar av hur energin alstras och/eller används. 

I denna skala så ansåg vi att kategori 1 och 2 kunde klassificeras som aspekten knowledge of science, 

medan kategori 3 istället var mer åt aspekten interaction of science, technology and society. Detta 

eftersom den kategorin till viss del inbegriper hur teknologin påverkar samhället.  

Vidare studerade vi även aspekten interaction of science, technology and society genom att göra en 

frekvensanalys över hur ofta författaren nämnde några positiva eller negativa kommentarer om 

energikällorna. Vi analyserade huruvida kommentarerna var av positiv eller negativ karaktär rörande 

användandet av energikällan och dess påverkan på samhället. I denna studie har vi för enkelhetens 

skull valt att kalla dessa kommentarer för fördelar eller nackdelar. 

Aspekten the investigative natur of science har vi studerat genom att studera förekomsten av 

instuderingsfrågor som krävde ett resonerande svar. 
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Metod 
Vi har valt kvantitativ innehållsanalys som metod för vår studie. Vi valde att skriva ner fakta kring vår 

metod innan vi genomförde den, för att få en bättre teoretisk metodkännedom. Vad vi fann om 

metoden finns med i detta kapitel under rubriken metodbeskrivning, vilket är en allmän beskrivning 

av metoden kvantitativ innehållsanalys. Hur vi har gjort vår egen undersökning står beskrivet under 

rubriken genomförande. 

Metodbeskrivning  
Innehållsanalys är den metod som används företrädelsevis då man studerar olika tryckta källor och 

det kan göras på flera olika sätt. Dels genom att man studerar hur texterna är uppbyggda för att 

kunna hitta underliggande processer mellan texterna och reaktioner hos läsarna som läser dem, så 

kallad semiotik. Eller så kan en innehållsanalys innebära att man gör en kvalitativ innehållsanalys där 

man studerar texter implicit. Det vill säga att man ska komma fram till författarens underliggande 

motiv till texten, såkallad etnografiskt innehållsanalys. Vi har dock i denna studie valt att göra en 

kvantitativ innehållsanalys där vi på ett metodiskt samt konsekvent sätt delar upp innehållet i texten 

i olika kategorier som vi bestämt i förväg (Bryman, 2002, s.192). 

I den kvantitativa innehållsanalysen kan de olika kategorierna som texten delas upp i sin tur generera 

resultat som kan presenteras i siffror och därifrån vidare analyseras. Denna metod är att föredra när 

man studerar förekomsten av olika teman i en text (Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, 

s.223). Även om den kvantitativa innehållsanalysen kan generera stora datainsamlingar, vilket är dess 

största fördel, så är metoden mer än bara ett mekaniskt räknande. Esaiasson m.fl. (2007) påpekar att 

man vid den kvantitativa, precis som vid den kvalitativa innehållsanalysen, först måste tolka 

innebörden i en text för att den ska kunna placeras i rätt kategori (Esaiasson m.fl., 2007, s.223). 

 Dock finns det en variant av kvantitativ innehållsanalys där man gör så kallade rumsanalyser istället 

för frekvens analyser. Frekvensanalysen är den metod som vi har beskrivit förut, det vill säga att man 

studerar förekomsten av ord eller teman i en text. Vid rumsanalysen så studerar man istället den 

plats och det utrymme som vissa ord eller teman får i texten, antingen genom att räkna antalet ord, 

eller genom att räkna arean av den tryckta texten (Esaiasson m.fl., 2007, s.223-224). 

När man gör en kvantitativ innehållsanalys är det viktigt att man formulerar en frågeställning som är 

så pass klar och tydlig som möjligt, eftersom den indirekt även kommer påverka valet av litteratur 

som ska vara med i undersökningen (Bryman, 2002, s.192-194). Beroende på vilka svar som 

eftersträvas av frågeställningen så kan man antingen välja att göra ett sådant urval av litteratur där få 

källor studeras över en längre tidperiod, eller vise versa. Om det blir allt för mycket litteratur att 

studera så kan ett urval göras där enbart de största eller vanligast förekommande källorna studeras. 

Eller så kan man välja att göra en analys där innehållet av litteraturen endast ges en snabb överblick 

istället för att läsas ingående. Dessa två metoder kallar Esaiasson m.fl. (2007) för stordriftsfördel, 

vilket sparar tid för forskaren. En nackdel är att den även bidrar till att validiteten i analysen kan 

minska. Det finns dock metoder för att undanröja eventuell oro om bristande validitet, till exempel 

genom att analysera en liten del av materialet två gånger med olika kodningsscheman och sedan 

noggrant gå igenom skillnaderna (Esaiasson m.fl., 2007, s.228-229).  

Vilket urval man gör av studiematerial är viktigt för alla typer av undersökningar. En vanlig metod är 

att använda sig av när det finns många studieobjekt ett sannolikhetsurval. Där definierar man vilka 

studieobjekt som finns möjliga och tar någon typ av stickprov från mängden. Andra vanliga metoder 
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är bekvämlighetsurval där man passar på att använda det studiematerial som finns tillgängligt, samt 

kvoturval där man söker material som uppfyller vissa i förväg bestämda kriterier (Bryman, 2002, 

s.104, 114-117). När man gör en innehållsanalys framhäver Bryman (2002) att det ofta finns stora 

mängder tillgängligt material, vilket gör det viktigt att välja vilken typ av media man ska analysera. 

Ska man till exempel bara se till dagstidningar eller även inkludera dess bilagor? Även att begränsa 

sig till en tidsperiod är bra för att minska mängden studiematerial (Bryman, 2002, s.194-196).   

Reliabiliteten är ett område man måsta tänka på inom kvantitativa undersökningar. Det är viktigt att 

fundera över överensstämmande och hur pålitlig undersökningen är. Bryman (2002) nämner tre 

stora delar i detta: Stabilitet som är att de svar man får inte skulle ändras med tiden. Intern 

reliabilitet, att frågor med multipla svar har en relevant skala. Interbedömarreliabilitet vilket betyder 

att alla genomför undersökningen tolkar frågor och svarsalternativ på samma sätt (Bryman, 2002, 

s.86-88). 

I en kvantitativ undersökning har varje fråga sina underkategorier, som i sin tur har sina koder, och 

det är dessa man specificerar i kodboken. Det är ett gemensamt dokument som skall användas av 

alla undersökare och som ska ge en fullständig information om hur undersökningen ska genomföras. 

Resultaten för in i en kodningsblankett som är likadan för alla källor i undersökningen (Esaiasson 

m.fl., 2007, s.231-234). 

Genomförande 
I denna del har vi först kort beskrivit våra etiska överväganden. Därefter kommer hur vi gjort vårt 

urval av de läroböcker vi studerat. Vi nämner hur vi kodat vårt material, hur vi försökt kontrollera att 

resultatet blir korrekt samt hur vi analyserat våra svar. 

Etiska överväganden 

Då vår undersökning helt förlitar sig på data vi samlat in från läroböcker kunde vi inte se några 

svårare etiska överväganden. De krav som Bryman (2006, s.440) nämner är anpassade till att man 

ställer frågor till personer, inte böcker. Kraven på att informera intervjupersonerna, ha deras 

samtyckte och endast använda svaren i forskningsändamål blir inte aktuella då de läroböcker vi 

granskat är tillgängliga för allmänheten och författarna är långt ifrån anonyma.  

Urval 

I skolorna används idag många olika typer av läromedel som filmer, TV-program, internetsidor och 

böcker. Vi har här valt att enbart se till läroböcker i denna studie då vi av tidsskäl inte hinner göra en 

komplett studie av allt det material lärarna använder sig av. Dessutom skulle det bli en studie i sig att 

ta reda på vilka olika material lärarna använder sig av. 

Förnybar energi kan liksom hållbar utveckling vara ämnesövergripande och finnas med i flera 

skolämnen, vilket illustreras om man läser den nya läroplanen gör grundskolan (Lgr-11, 2010). Då vi 

båda är utbildade naturkunskapslärare har vi valt att studera ämnet förnybara energikällor i de 

kurser vi själva kommer undervisa i. På gymnasiet blir detta Naturkunskap A, men i grundskolans 

senare år hade vi tre skolämnen att välja på Kemi, Biologi och Fysik. När vi läste igenom kursplanerna 

för dess tre skolämnen konstaterade vi att fysikämnet hade mest centralt innehåll med koppling till 

energi och energikällor. Vi valde därför att studera läroböcker för Naturkunskap A på gymnasiet och 

Fysik för grundskolans senare år. 
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Då Linköpings universitetsbibliotek är ett av Sveriges så kallade pliktbibliotek är förlagen skyldiga att 

sända ett exemplar av alla tryckte böcker till dem. Detta för att de skall kunna användas till forskning 

och studier (Pliktexemplar [NE], 2011, u.s). Därför sökte vi endast efter de läroböcker vi skulle kunna 

studera på Linköpings universitetsbibliotek. 

Ursprungligen hade vi tänkt göra ett urval utifrån vilka böcker som sålts mest från de olika 

läroboksförlag som finns i Sverige. Detta var dock inte möjligt då förlagen vägrade att ge ut 

försäljningssiffrorna när vi ringde och frågade. Vi valde då att göra ett urval med läroböcker från 

enbart de fyra största läroboksförlagen i Sverige. För att avgränsa ytterligare valde vi att se till de 

läroböcker som blivit tryckta under en viss tidsperiod (Bryman, 2002, s.194-196), i det här fallet 

mellan åren 2000 och 2010. Vi antar att böcker köpta inom denna period kommer att finnas kvar i 

undervisningen ett tag framöver. I rapporten Läromedlens roll i undervisningen ansågs ekonomin 

vara en av de fyra starkaste faktorerna för lärare som skulle välja läromedel (Skolverket, 2006, s.50). 

Vi tror därför att många skolor ett tag framöver kommer ha kvar någon av de böcker vi studerar i 

denna underökning. Slutligen blev då vårt urval en form av kvoturval (Bryman, 2002, s. 114-117) med 

kriterier på när läroboken blev tryckt och av vilket förlag. 

I alla läroböckerna vi valde att studera fanns det ett specifikt energikapitel.  I några av böckerna fanns 

det anknytningar till förnybara energikällor i andra kapitel, och hållbar utveckling stod i flera fall i ett 

eget kapitel. Då vi tyckte det var orimligt att granska alla böckerna i detalj för att hitta minsta 

koppling till förnybar energi valde vi att enbart studera energikapitlen.  

Slutgiltigt urval av läroböcker 

I en tidig granskning av läroböckerna konstaterade vi att fyra av läroböckerna i vårt urval var så lika 

andra upplagor, eller böcker från samma förlag, att vi inte tyckte det var värda att ta med i 

undersökningen.  

Bonniers förlag hade under vår valda tidsperiod gett ut både upplaga två och tre av ”Naturkunskap 

A”. Vi valde att endast ta med upplaga tre då det var den nyaste upplagan då den sannolikt kommer 

finnas kvar längre på skolorna.  

Förlaget Natur och Kulturs bok ”Ellips” för gymnasiet hade i energikapitlet stora likheter med deras 

”Medan Jorden Snurrar A+”. I det fallet valde vi att ta de äldre ”Medan Jorden Snurrar A+” då den 

hade en lättläst variant, det vill säga en bok med kortare och mer lättläst text vi ville kunna jämföra 

med. För grundskolans senare år hade förlaget även gett ut två upplagor av ”Fysik PULS”, nummer 

två och tre. Vi valde i det fallet att ta med den nyare upplagan då den sannolikt kommer finnas kvar 

längre på skolorna.  

Gleerups bok ”Naturkunskap A Bas” hade ett energikapitel som var snarlik deras lärobok ”Synpunkt 

A” som skrivits av samma författare. Vi valde då att ta med ”Synpunkt A” då den blivit utgiven senare 

och sannolikt kommer finnas kvar längre på skolorna.  

Ett förtydligande som vi vill göra är att Gleerups Fysik är skriven 1997 vilket är innan vårt tidsintervall. 

Men då den trycktes fram till år 2002 valde vi ändå att ha med den i undersökningen även om den 

sticker ut. 
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Tabell 1 Läroböcker för gymnasiet   Tabell 2 Läroböcker för grundskolans senare år 

Liber, Försök Fakta Färg (2002) 

 
Liber, Spektrum Fysik (2001) 

Liber, Naturkunskap A (2000) 

 
Liber, Spektrum Fysik (2006) 

Bonniers, Naturkunskap A (2007) 

 
Liber, Spektrum Fysik: LIGHT (2006) 

Natur & Kultur, Medan jorden snurrar A (2000) 

 
Bonniers, Fysik (2000) 

Natur & Kultur, Medan jorden snurrar A+(2004) 

 
Bonniers, Fysik Direkt (2006) 

Gleerups, Synpunkt A (2007) 

 
Gleerups, Fysik (1997) 

Gleerups, Naturkunskap A (2000) 

 
Gleerups, TITANO: Fysik (2008) 

Liber, Frank GUL (2005) 

 
Natur och Kultur, Fysik PULS (2007) 

Liber, Frank RÖD (2007) 

  Liber, Frank BLÅ (2007) 

   

Kodboken och kodningsblanketten 

Vi förtydligade exakt vilka frågor vi skulle använda för att ganska våra läroböcker i en kodbok 

(Esaiasson m.fl., 2007, s.231-234)(Se bilaga 1). Som vi tidigare nämnt gör vi en frekvensanalys på 

begreppet förnybar energi och kontrollerar om hållbar utveckling nämns i energikapitlet. Vi gör även 

frekvensanalyser på frågor i texten och antalet för- och nackdelar framställda av författarna kring 

energikällorna. En viktig del är att vi analyserar framställningarna av energikällorna och delar in dem 

på en skala från 0-3. Slutligen valde vi även att göra en rumsanalys (Esaiasson m.fl., 2007, s.223-224) 

över energikapitlet där vi räknar antalet ord. Detta för att se hur stor del av kapitlet som hade 

koppling till förnybara energikällor. Vi valde att göra vår kodningsblankett (Se bilaga 2) i ett Microsoft 

Exell-ark för att lätt kunna sammanfatta och analysera våra data efter vi genomfört granskningen av 

läroböckerna.  

Validitet och reliabilitet 

Vi gjorde två olika åtgärder för att säkerställa en bra kvalitet på våra data. För att säkerställa 

internbedömarreliabiliteten, det vill säga att vi båda tolkade kodboken på samma sätt (Bryman, 

2002, s.86-88), granskade vi enskilt två böcker från gymnasiet och två från grundskolans senare år. 

Sedan satte vi oss och jämförde resultaten och diskuterade de skillnader vi såg. Då vi räkna 

frekvensen av ord och vissa begrepp ville vi även kontrollera att vi inte gjorde för många fel i vår 

manuella räkning. Därför scannade vi in de aktuella kapitlen till Pdf-filer och använde en dator för att 

sedan jämföra resultaten med varandra. Detta blir då en typ av validering då vi testade samma sak 

med två olika metoder (Esaiasson m.fl., 2007, s.228-229).   

Dataanalys 

När vi gjorde vår dataanalys valde vi att endast göra univariata analyser, det vill säga att enbart se på 

en variabel åt gången. Resultaten redovisar vi i form av diagram och frekvenstabeller. Vi har inte sökt 

några statiska samband mellan olika variabler, så kallad bivariat analys (Bryman, 2002, s. 230-233). 

Metoddiskussion 
Vår utgångspunkt för vår studie var att vi ville undersöka läroböcker från olika lärostadier och 

jämföra dem. Vi ville se hur många och vilka förnybara energikällor som presenterades i 

läroböckerna, detta för att bilda oss en uppfattning om hur olika läroböcker såg ut inom området 

förnybar energi. För att kunna göra detta kände vi att vi ville granska ett större antal böcker. Genom 

att göra en kvantitativ innehållsanalys kunde vi då granska ett flertal böcker och dessutom få en 

större översikt över deras framställning av förnybar energi. En kvalitativ granskning skulle gett oss 
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mer detaljer men vi skulle inte hunnit med lika många böcker. En nackdel med att göra en kvantitativ 

analys är dock att när man räknar förekomsten av olika uttryck och frågor säger detta ingenting om 

dess sammanhang eller om det är en förståelig text. Det enda en kvantitativ metod mäter är 

förekomsten av olika, i förväg bestämda, kategorier. Exempelvis gör vi i vår studie en rumsanalys 

över antalet ord som beskriver området förnybar energi. Hur många ord som används säger dock 

ingenting om kvaliteten och faktainnehållet i texten eller dess läsbarhet.  

Det gick inte heller att totalt undvika kvalitativa aspekter i vår undersökning. När vi skulle koda på 

vilken nivå läroböckerna förklarade olika energikällor var det oundvikligt att göra tolkningar. Här 

gjorde vi ett misstag då vi inte gjorde vår internbedömarreliabilitets test först. Vi startade istället 

med att dela upp lärböckerna och granska dem enskilt först. Därefter satte vi oss ner och jämförde 

resultaten för några av böckerna, och vi insåg ganska snabbt att vi tolkat vissa formuleringar helt 

olika vilket gjorde en andra granskning nödvändig.  

I efterhand önskar vi även att vi varit tydligare i vår kategorisering gällande hur de olika 

energikällorna presenterades i läroböckerna. Nu hamnade vår fyrgradiga skala mitt emellan två 

aspekter av scientific literacy. Vi tror också att vår undersökning kommer ge en skev bild av hur 

energikällorna presenteras i läroböckerna. Eftersom vi har många fler frågeställningar i aspekten 

knowledge of science än the investigative natur of science och interaction of science, technology and 

society, kommer vi naturligtvis få fram mer resultat inom den aspekten. Vi kom inte heller på någon 

frågeställning som passade in i aspekten science as a way of thinking vilket gör att den helt utesluts 

från vår granskning. 

Vår studie inkluderade även en frekvensanalys av de bilder som hade kopplingar till förnybar energi. 

Något vi märkte när vi sammanställde resultatet var att vi inte varit nog detaljerade i vår 

klassificering av bilderna i läroböckerna. Vi delade in alla bilder i tre kategorier utan att säga vilken 

typ an energikälla de hade koppling till. Detta innebär att vi inte tycker oss ha någon nytta av dessa 

resultat och vi har därför inte med det i vår rapport. 

Något som är viktigt att tänka på är att vi inte har granskat alla läroböcker som finns och används 

idag, utan vad vi tyckte var ett rimligt urval. Vi är därför medvetna om att vårt arbete är begränsat i 

sina resultat, de är inte fullständiga och behöver därför inte ge en korrekt bild av hur alla läroböcker i 

dagens skola tar upp ämnet förnybar energi. Vi tycker ändå att det kan ge en fingervisning om hur 

förnybar energi presenteras i läroböcker idag. 
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Resultat  
Nedan presenteras resultatet av vår innehållsanalys. Vi har valt att presentera resultaten i både 

diagram- och tabellform. Vi tycker att resultaten blir mer överskådliga och lättlästa på det sättet. 

Förekomsten av förnybar energi och hållbar utveckling som begrepp i 

energikapitlen 
Av de böcker som vi hade med i vår undersökning hade 15 av 18 med begreppet förnybar energi i 

någon form, se tabell 3 och 4. I två av de tre böckerna som inte hade med begreppet förnybar energi 

användes istället begreppen förrådsresurser, flödesresurser och fondresurser för att beskriva 

liknande fenomen. Gleerups Fysik från 1997 hade inte med något begrepp som kunde kopplas till 

förnybar energi .   

Begreppet hållbar utveckling var ovanligare att det förekom i energikapitlet i läroböckerna. Endast  

5 av 18 böcker hade med det begreppet i någon form, se tabell 3 och 4. Flera av läroböckerna för 

grundskolans senare år hade dock texter i energikapitlen som handlade om att människor måste bli 

mer energieffektiva och att vi måste hushålla med jordens resurser. I Gleerups TITANO Fysik (2008) 

stod det "Vi måste alla vara beredda på att delta i beslut om energi i en nära framtid." s.152. 

Tabell 3 Förekomsten av olika begrepp i läromedel för grundskolans senare år 

Titel 
Antalet ggr som begreppet 
Förnybara energikällor nämns. 

Nämns begreppet Hållbar 
utveckling? Nej/Ja 

Liber, Spektrum Fysik (2001) 9 Nej 

Liber, Spektrum Fysik (2006) 13 Ja 

Liber, Spektrum Fysik: LIGHT (2006) 8 Nej 

Bonniers, Fysik (2000) 5 Nej 

Bonniers, Fysik Direkt (2006) 5 Nej 

Gleerups, Fysik (1997) 0 Nej 

Gleerups, TITANO: Fysik (2008) 9 Nej 

Natur och Kultur, Fysik PULS (2007) 0 Nej 

Totalt antal ggr 49 X 

Antalet böcker 6 1 

 

Tabell 4 Förekomsten av olika begrepp i läromedel för gymnasiet 

Titel 
Antalet ggr som begreppet 
Förnybara energikällor nämns. 

Nämns begreppet Hållbar 
utveckling? Nej/Ja 

Liber, Försök Fakta Färg (2002) 2 Ja 

Liber, Naturkunskap A (2000) 7 Nej 

Bonniers, Naturkunskap A (2007) 13 Ja 

Natur & Kultur, Medan jorden snurrar A (2000) 5 Nej 

Natur & Kultur, Medan jorden snurrar A+(2004) 5 Nej 

Gleerups, Synpunkt A (2007) 5 Nej 

Gleerups, Naturkunskap A (2000) 4 Nej 

Liber, Frank GUL (2005) 0 Ja 

Liber, Frank RÖD (2007) 6 Ja 

Liber, Frank BLÅ (2007) 19 Nej 

Totala antalet ggr 66 X 

Antalet böcker 9 4 
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Resultat antal ord 
Ett kompletterande sätt att se hur mycket det står om förnybar energi i en bok är att se hur många 

ord i energikapitlet som handlar om det. Vi räknade det totala antalet ord i energikapitlet och antalet 

ord i meningar som hade kopplingar till förnybar energi och dess energikällor eller innehöll frasen 

icke förnybar energi. 

Läroböcker för gymnasiet 

I gymnasiet varierade energikapitlen mycket i antalet ord men om man tittade på hur många procent 

som handlade om förnybara energikällor var det jämnare, se tabell 5 nedan. En bok som sticker ut är 

Liber, Försök Fakta Färg som har ett ovanligt litet energikapitel med 2464 ord, se diagram 1. Det är 

mer i paritet med läroböckerna i grundskolan senare år, se diagram 2.  

 

Diagram 1 Antalet ord i läroböcker för gymnasiet 

Tabell 5 Hur många procent av orden i energikapitlet som hade koppling till förnybar energi 

Titel %  

Liber, Försök Fakta Färg (2002) 43 

Liber, Naturkunskap A (2000) 45 

Bonniers, Naturkunskap A (2007) 34 

Natur & Kultur, Medan jorden snurrar A (2000) 41 

Natur & Kultur, Medan jorden snurrar A+(2004) 32 

Gleerups, Synpunkt A (2007) 28 

Gleerups, Naturkunskap A (2000) 25 

Liber, Frank GUL (2005) 33 

Liber, Frank RÖD (2007) 46 

Liber, Frank BLÅ (2007) 41 

Snitt 35 

963

3074
2365

1719
2920

2062 2385
3331

2513
1929

2464

6840 6902

4187

9011

7485

9512 10005

5407
4697

Antalet ord med koppling till förnybar energi Antalet ord i energikapitlet
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Läroböcker för grundskolans senare år 

I läroböckerna för grundskolans senare år låg det totala antalet ord på en jämnare nivå men med 

större skillnader för förnybar energi, se tabell 6 och diagram 2 nedan. De som här sticker ut är 

Gleerups Fysik med endast 6 % om förnybar energi samt Bonniers Fysik med 8 %, inte ens en tiondel.  

 

 

Diagram 2 Antalet ord i läroböcker för grundskolans senare år 

Tabell 6 Hur många procent av orden i energikapitlet som hade koppling till förnybar energi 

Titel % 

Liber, Spektrum Fysik (2001) 40 

Liber, Spektrum Fysik (2006) 42 

Liber, Spektrum Fysik: LIGHT (2006) 39 

Bonniers, Fysik (2000) 8 

Bonniers, Fysik Direkt (2006) 11 

Gleerups, Fysik (1997) 6 

Gleerups, TITANO: Fysik (2008) 29 

Natur och Kultur, Fysik PULS (2007) 18 

Snitt 24 
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Vilka förnybara energikällor nämns i läroböckerna? 
Sammanfattningsvis visar våra resultat att läroböckerna för gymnasiet nämnde fler energikällor än 

vad de gjorde i grundskolans senare år. Vi ser även att vissa energikällor presenteras i samtliga 

läroböcker för gymnasiet, samt att det var mer energikällor per lärobok i gymnasiet än vad det var i 

läroböckerna för grundskolans senare år, se tabellerna 7 och 8. 

Tabell 7 Energikällor i läroböcker för gymnasiet Tabell 8 Energikällor i lärböcker för grundskolans 
senare år 

Titel 
 Antalet 
energikällor  

 
Titel 

 Antalet 
energikällor 

Liber, Försök Fakta Färg (2002) 9 

 
Liber, Spektrum Fysik (2001) 8 

Liber, Naturkunskap A (2000) 13 

 
Liber, Spektrum Fysik (2006) 10 

Bonniers, Naturkunskap A (2007) 15 

 
Liber, Spektrum Fysik: LIGHT (2006) 8 

Natur & Kultur, Medan jorden snurrar A (2000) 12 

 
Bonniers, Fysik (2000) 6 

Natur & Kultur, Medan jorden snurrar A+(2004) 17 

 
Bonniers, Fysik Direkt (2006) 7 

Gleerups, Synpunkt A (2007) 13 

 
Gleerups, Fysik (1997) 1 

Gleerups, Naturkunskap A (2000) 13 

 
Gleerups, TITANO: Fysik (2008) 10 

Liber, Frank GUL (2005) 15 

 
Natur och Kultur, Fysik PULS (2007) 10 

Liber, Frank RÖD (2007) 12 

   Liber, Frank BLÅ (2007) 12 

    

En förnybar energikälla förekom i samtliga läroböcker och det var vattenkraft. Vindkraft, solenergi 

allmänt och biomassa allmänt fanns med i alla böckerna utom en. De energikällor som förekom i 

minst antal läroböcker var hydrotermisk energi, deponigas, gas från avloppsreningsverk och biogas, 

se diagram 3. 

Som det framkommer av diagrammet här nedan var det fyra energikällor som inte förekom alls i 

läroböckerna för grundskolans senare år. Dessa var aerotermisk energi, biogas, deponigas och gas 

från avloppsreningsverk. 

 

Diagram 3 Energikällorna i läroböckerna 

Som mest nämndes 10 av 17st förnybara energikällor i tre läroböcker för grundskolans senare år, 

medan en lärobok för gymnasiet nämnde alla 17 förnybara energikällor, se tabell 7.  
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Gleerups Fysik för grundskolans senare år nämnde endast vattenkraften i syfte att beskriva hur el 

produceras och inget samband med förnybar energi gjordes alls. För gymnasiets läroböcker så 

nämndes det som minst 9 stycken förnybara energikällor, se tabell 7. 

Hur presenteras de olika förnybara energikällorna i läroböckerna? 
De energikällor som oftast fick utförliga förklaringar (förklaringsnivå 3) kring hur energin alstras och 

vad de används till var solenergi allmänt, solfångare, vattenkraft och geotermisk energi. De 

energikällor som oftast bara nämndes utan att det förklarades hur energin alstras och vad den kan 

användas till (förklaringsnivå 1), var hydrotermisk energi och biomassa: avfallsförbränning. Vanligast 

var dock att energikällan nämns och förklaras kortfattat (förklaringsnivå 2). Vi kan även här i diagram 

4 se att några energikällor knappt nämndes i några läroböcker. 

 

Diagram 4 Hur ingående energikällorna förklaras i böckerna för bägge lärostadierna 

De böcker som hade flest utförliga förklaringar kring olika energikällor var för gymnasiet; Gleerups: 

Naturkunskap A och Frank Blå: Naturkunskap A. De läroböcker på gymnasiet som oftast bara nämnde 

energikällan men inte beskrev den något var Bonniers: Naturkunskap A, och Natur & Kultur: Medan 

jorden snurrar A, se tabell 9. I tabellerna nedan har vi tittat på antalet energikällor som nämnts i 

läroboken och markerat den nivå som hade en majoritet med grått.  
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Tabell 9 Förklaringsnivå i läroböcker för gymnasiet  

Titel Nämner ej Nivå 1 Nivå 2 Nivå3 

Liber, Försök Fakta Färg (2002) 8 0 8 1 

Liber, Naturkunskap A (2000) 4 2 6 5 

Bonniers, Naturkunskap A (2007) 2 4 4 7 

Natur & Kultur, Medan jorden snurrar A (2000) 5 4 5 3 

Natur & Kultur, Medan jorden snurrar A+(2004) 0 2 9 6 

Gleerups, Synpunkt A (2007) 4 0 7 6 

Gleerups, Naturkunskap A (2000) 4 2 3 8 

Liber, Frank GUL (2005) 2 3 6 6 

Liber, Frank RÖD (2007) 5 0 7 5 

Liber, Frank BLÅ (2007) 5 1 0 11 

Totalt i % 23 11 32 34 

 

Alla gymnasiets läroböcker tog upp mer än hälften av energikällorna, jämfört med tre av sju för 

grundskolans senare år.  Totalt ser man att 66 % av gymnasieböckernas förklaringar ligger på nivå två 

eller tre, och grundskolans senare år endast 36 %, se tabell 9 och 10.  

Totalt av alla gymnasieböckerna är det sex stycken som förklarade flest energikällor på nivå 2, tre på 

nivå 3 och en som har lika många på bägge. En intressant detalj är att det trots detta är fler 

energikällor förklarade på nivå tre än nivå två i gymnasiets läroböcker. Det beror delvis på att Liber 

Frank blå inte har några alls på nivå två och elva stycken på nivå tre.  

De böcker som för grundskolans senare år som hade mest utförliga förklaringar om olika energikällor 

var Liber: Spektrum Fysik ’01 och Liber: Spektrum Fysik’06. De böcker som oftast bara presenterade 

de olika energikällorna utan att förklara dem något var Natur och Kultur: Fysik Puls samt Gleerups 

TITANO Fysik. 

Tabell 10 Förklaringsnivå i läroböcker för grundskolans senare år 

Titel Nämner ej Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Liber, Spektrum Fysik (2001) 9 0 4 4 

Liber, Spektrum Fysik (2006) 7 1 5 4 

Liber, Spektrum Fysik: LIGHT (2006) 9 1 5 2 

Bonniers, Fysik (2000) 11 1 5 0 

Bonniers, Fysik Direkt (2006) 10 1 6 0 

Gleerups, Fysik (1997) 16 0 0 1 

Gleerups, TITANO: Fysik (2008) 7 2 5 3 

Natur och Kultur, Fysik PULS (2007) 7 6 1 3 

Totalt i % 56 9 23 13 

 

Ett undantag vid denna resultatredovisning var dock Gleerups Fysik från 97, som endast hade med en 

energikälla. Den redovisade endast vattenkraft, som beskrevs väldigt utförligt.  

Bortser man från Gleerups Fysik från 97 ser man att fem av de kvarvarande sju läroböckerna har flest 

energikällor förklarade med nivå 2, en har nivå 1 och en lika många på nivå2 och nivå 3. Här ser man 

även att en majoritet av förklaringarna av de energikällor som nämns i grundskolans senare år är av 

nivå 2, se tabell 10.  
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Redovisas några för och nackdelar för energikällan? 
Antalet för- och nackdelar för de olika energikällorna varierade i alla läroböcker. Men vindkraft, 

solenergi allmänt, geotermisk energi, vattenkraft och biomassa allmänt (biobränsle) var de 

energikällor som fick fördelar tilldelade sig i mer än hälften av alla läroböckerna. Vad gäller nackdelar 

så var det vindkraft, solceller och vattenkraft som fick nackdelar tilldelade sig i flest läroböcker.  

 

Diagram 5 Antalet böcker med för- och nackdelar för energikällan i båda lärostadierna 

En av de vanligaste nackdelarna som nämndes i nästan alla böckerna var att vattenkraften kräver 

stora dammar som har negativ inverkan på miljön. Ett exempel från gymnasieboken Frank Röd är: 

”De negativa effekterna av vattenkraftsutbyggnaden är framför allt de stora områden som behövs för 

vattenmagasinen, dammarna.”(Löfving-Henriksson,A. 2007. s. 82). 

Ett exempel på en fördel som fanns med i gymnasieboken Synpunkt A är: ” Vindkraftverken avger 

inga utsläpp till miljön.” (Henriksson, A. 2007. s.111). 
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Ser vi till varje lärostadium specifikt urskiljer vi att det generellt sett var vanligare med för- och 

nackdelar för energikällorna i läroböckerna för gymnasiet. Dessutom var det en jämnare fördelning 

av för och nackdelar i läromedlen på gymnasiet än i grundskolans senare år, se tabell 11 och 12. 

Tabell 11 Antalet för-, och nackdelar i läroböcker för grundskolans senare år 

 

Granskar man fördelarna i läroböckerna i förhållande till hur många energikällor som nämns, ser man 

att det inte är så stora skillnader. Gymnasiet har i snitt 0,76 fördelar per energikälla och grundskolans 

senare år har 0,68. Det är på nackdelarna som skillnaderna verkligen syns, grundskolans senare år ha 

i snitt 0,39 nackdelar per energikälla och gymnasiet 0,76.  

Tabell 32 Antalet för-, och nackdelar i läroböcker för gymnasiet 

 

  

Titel Fördelar Nackdelar Antal Energikällor Fördelar/Energikälla Nackdelar/Energikälla 

Liber, Spektrum Fysik (2001) 11 5 8 1,4 0,6 

Liber, Spektrum Fysik (2006) 7 6 10 0,7 0,6 

Liber, Spektrum Fysik: LIGHT (2006) 6 4 8 0,8 0,5 

Bonniers, Fysik (2000) 6 0 6 1,0 0,0 

Bonniers, Fysik Direkt (2006) 1 0 7 0,1 0,0 

Gleerups, Fysik (1997) 0 0 1 0,0 0,0 

Gleerups, TITANO: Fysik (2008) 9 1 10 0,9 0,1 

Natur och Kultur, Fysik PULS (2007) 5 13 10 0,5 1,3 

Totalt antal för- och nackdelar 45 29     

 

Titel Fördelar Nackdelar Antal Energikällor Fördelar/Energikälla Nackdelar/Energikälla 

Liber, Försök Fakta Färg (2002) 10 10 9 1,1 1,1 

Liber, Naturkunskap A (2000) 2 13 13 0,2 1,0 

Bonniers, Naturkunskap A (2007) 9 13 15 0,6 0,9 

Natur & Kultur, Medan jorden snurrar A 
(2000) 9 8 12 0,8 0,7 

Natur & Kultur, Medan jorden snurrar 
A+(2004) 10 11 17 0,6 0,6 

Gleerups, Synpunkt A (2007) 16 11 13 1,2 0,8 

Gleerups, Naturkunskap A (2000) 11 6 13 0,8 0,5 

Liber, Frank GUL (2005) 8 9 15 0,5 0,6 

Liber, Frank RÖD (2007) 12 14 12 1,0 1,2 

Liber, Frank BLÅ (2007) 9 2 12 0,8 0,2 

Totalt antal för-, och nackdelar 96 97 
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Vilken typ av frågeställningar är vanligast förekommande i läroböckerna? 
De frågor vi granskade var de som hade koppling till förnybara energikällor. I läromedlen var det 

vanligast med faktafrågor i separata frågebanker för både grundskolans senare år och gymnasiet, se 

tabell 13 och 14.   

Tabell 13 Antalet frågor i läroböcker för grundskolans senare år 

 

Antalet frågor som fanns i den löpande texten i läroböckerna var mindre än i separata frågebanker, 

och vanligare i gymnasiet är på grundskolans senare år. Det fanns bara i fyra av åtta läroböcker för 

grundskolans senare år men i sju av tio för gymnasiet. 

Än mer utmärkande i den löpande texten är antalet resonerande frågor som är betydligt fler i 

gymnasiets läroböcker. 

Tabell 14 Antalet frågor i läroböcker för gymnasiet 

Titel 
 

Resonerande fråga 
i löpande text 

Faktafråga i 
löpande text 

Resonerande 
fråga i frågebank 

Faktafråga i 
faktabanker 

Totalt 
 

Liber, Försök Fakta Färg (2002) 1 2 0 2 5 

Liber, Naturkunskap A (2000) 3 0 0 0 3 

Bonniers, Naturkunskap A (2007) 5 0 2 15 22 

Natur & Kultur, Medan jorden snurrar A (2000) 2 0 4 4 10 

Natur & Kultur, Medan jorden snurrar A+(2004) 5 0 0 0 5 

Gleerups, Synpunkt A (2007) 0 0 0 8 8 

Gleerups, Naturkunskap A (2000) 0 0 1 13 14 

Liber, Frank GUL (2005) 3 1 2 4 10 

Liber, Frank RÖD (2007) 2 0 1 0 3 

Liber, Frank BLÅ (2007) 0 0 1 14 15 

Totala antalet frågor 21 3 11 60 95 

 

 

  

Titel 

 

Resonerande fråga 

i löpande text 

Faktafråga i 

löpande text 

Resonerande  fråga 

i frågebanker 

Faktafråga i 

frågebanker 

Totalt 

 

Liber, Spektrum Fysik (2001) 0 2 1 5 8 

Liber, Spektrum Fysik (2006) 1 2 1 8 12 

Liber, Spektrum Fysik: LIGHT (2006) 0 3 0 7 10 

Bonniers, Fysik (2000) 0 0 2 3 5 

Bonniers, Fysik Direkt (2006) 0 0 2 2 4 

Gleerups, Fysik (1997) 0 0 0 0 0 

Gleerups, TITANO: Fysik (2008) 2 0 0 3 5 

Natur och Kultur, Fysik PULS (2007) 0 0 5 12 17 

Totalt: 3 7 11 40 61 
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Diskussion 
Vi inleder med att diskutera vilka förnybara energikällor som nämns i läroböckerna men utan att ta 

hänsyn till på vilken förklaringsnivå. Efter det diskuterar vi de aspekter av scientific litteracy som vi 

anser oss ha noterat i läroböckerna. Därefter diskuterar vi de skillnader som vi uppmärksammat 

mellan lättlästa och ordinarie läroböcker, och slutligen de skillnader vi upptäckt i läroböckerna mellan 

gymnasiet och grundskolans senare år. 

Förnybara energikällor 
De energikällor som var vanligast förekommande i samtliga läroböcker i vår studie var vattenkraft, 

vindkraft, solenergi allmänt och biomassa allmänt (biobränslen, ved). Kännetecknande för dessa fyra 

energikällor är att de har funnits och varit till tjänst för människan i norden en längre tid speciellt 

vattenkraften. Den har varit en av Sveriges största elproducenter sedan början av 1900-talet och står 

idag för 45% av den årliga elproduktionen (Sidén, 2009, s.12-14, 109). Vi ser även en möjlig koppling 

till det energiprogram som Sveriges Regering hade under perioden 1998-2004 med satsningar på att 

presentera ny energiteknik. Satsningarna skulle speciellt inriktas mot vindkraft, solenergi samt värme 

och kraftproduktion med hjälp av biobränslen (Sommestad, 2002, s.84). Vi tror att detta kan ha 

påverkat innehållet i läroböcker som skrivits runt denna tidsperiod och senare. 

Solenergi allmänt är visserligen ingen specifik förnybar energikälla, utan en definition som vi hade 

med i undersökningen för att vi skulle kunna räkna med de beskrivningar som förklarade hur solens 

energi blir till, eller hur solen påverkar jordens olika resurser. Eftersom nästan alla förnybara 

energikällor på något sätt har sitt ursprung från solen, så tror vi det är därför som solenergi allmänt 

förekom i så många läroböcker. 

Läroböckerna för gymnasiet hade sju stycken energikällor som förekom i alla läroböcker.  Det var 

förutom de fyra som nämnts här ovanför, även solfångare, solceller och biomassa övrigt (halm, 

etanol, ved m.m.). Dessa energikällor har på den senaste tiden haft en ökad popularitet och 

efterfrågan på energimarknaden. Användandet av etanol som drivmedel har ökat i det Svenska 

samhället, och solceller presenterades i flera läroböcker med att de är vanliga inslag i vår vardag då 

de finns i lampor, miniräknare och klockor. Både solceller och solfångare har i flera läroböcker 

presenterats som enkla lösningar för att kunna tillgodose energibehovet på avlägsna platser, 

exempelvis fritidshus i skärgården, eller byar i Afrika (Liber, Spektrum Fysik, 2006, s.292). 

De energikällor som förekom i minst antal läroböcker var deponigas och gas från avloppsreningsverk. 

Vi misstänker att det beror på att båda dessa energikällor egentligen är varianter av biogas. 

Dessutom kommer skördningen av deponigas successivt trappas ner i framtiden, på grund av 

deponeringsförbudet av organiskt material som infördes 2005 i Sverige (Sidén, 2009, s.147). 

Att hydrotermisk energi hade så pass låga värden i vår studie finner vi nu i efterhand förståeligt då 

EU:s definition av hydrotermisk energi är så smal (EUR-Lex, 2009, s.27). När läroböckerna 

presenterade energi från vatten var det oftast i form av geotermiska hetvattenkällor. 

Vad gäller havsenergin så hade den enligt vårt tycke en bra förekomst i läroböckerna, 11st av totalt 

18. För att vara en energikälla som mest funnits i teorin och som börjat praktiseras först ganska 

nyligen (Sidén, 2009, s.191-192) är detta enligt oss bra siffror. 
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Två energikällor som båda förekom i mer än hälften av läroböckerna var geotermisk energi och 

biomassa pellets/flis. Geotermisk energi förekom i alla utom en lärobok på gymnasiet och i 5 av 8 för 

grundskolans senare år. Pellets/flis förekom i 7 av 10 läroböcker för gymnasiet och i  

4 av 8 för grundskolans senare år. Vi finner båda dessa värden som rimliga då det är energikällor som 

funnits en tid på den svenska energimarknaden. Pellets och flis har sedan 70-talet varit en viktig 

energikälla för de svenska industrierna och geotermisk energi är en av de fyra största energikällorna i 

världen (Sidén, 2009, s.144, 183-186).  

De energikällor som enligt vår åsikt hade förvånansvärt låga siffror var aerotermisk energi och biogas, 

men framförallt biomassa avfallsförbränning. Dessa energikällor är förvisso nya i förhållande till hur 

länge vi har använt vatten-, och vindkraften, men de är alla ändå energikällor som har varit på 

framfart på den svenska marknaden sedan 80-talet. Försäljningen av luftvärmepumpar har ökat de 

sista 10 åren och både biogasen och avfallsförbränningen har använts i Sverige i över 20 år. Antalet 

förbrännings- och rötningsstationer ökar dessutom för varje år, och många hushåll får idag värme 

som kommer från just fjärrvärmeverk som kan eldar bland annat sopor och biogas (Sidén, 2009, 

s.146-148; Värmepumpar.nu, 2010, u.s).  

Därför reagerade vi över att det endast var i 6 av 10 läroböcker för gymnasiet som avfallsförbränning 

och biogas nämndes. Motsvarande siffra var ännu lägre i läroböckerna för grundskolans senare år, 

bara 2 böcker nämnde avfallsförbränning och inga läroböcker nämnde biogasen. Att varken biogas 

eller aerotermisk energi (luftvärme) förekom alls i läroböckerna för grundskolans senare år finner vi 

överraskande, och vi kan heller inte komma på någon anledning till varför det skulle vara så.  

Scietific literacy i koppling till förnybara energikällor 

Knowledge of science  

En del i Wilkinsons (1999) aspekt knowledge of science är att be eleverna ge faktasvar. Vi undersökta 

därför bland annat antalet faktafrågor med koppling till förnybar energi i som fanns i den löpande 

texten och bland instuderingsfrågorna. Vi såg då att majoriteten av frågorna i denna studie var av 

den karaktären att de endast efterfrågade faktasvar (se tabell 13 och 14). Ser man till läroböckerna 

var det endast tre stycken som hade avvikande resultat med en majoritet av resonerande frågor. 

Dessa var Liber Naturkunskap A, Natur & Kultur Medan jorden snurrar A+ och Liber Frank RÖD, alla 

tre är de läroböcker för gymnasiet. 

I vår studie granskade vi även hur olika energikällor presenterades i läroböckerna på en 4-gradig 

skala från 0-3. Vi tycker att nivå 1 och 2 i denna studie symboliserar aspekten Knowledge of science 

då det mer återspeglar mer faktakunskaper, dvs. energikällan nämns (nivå 1), eller nämns och 

förklaras kortfattat (nivå 2). När vi granskade vårt resultat såg vi att elva av sexton energikällor oftast 

presenterades på nivå 1 eller 2. De som oftast presenterades på nivå 1 var hydrotermisk energi och 

biomassa avfallsförbränning. De som oftast presenterades på nivå två var vindkraft, solceller, 

havsenergi vågkraft, biomassa allmänt, biomassa pellets och flis, biomassa övrigt och biogas. 

Deponigas samt gas från avloppsreningsverk hade lika många presentationer på nivå 1 och 2. 

Detta innebär att majoriteten av energikällorna och frågorna i läroböckerna är av den karaktären att 

de passar in i aspekten knowledge of sience. Detta då de oftast var rent faktamässiga och oftast 

saknade kopplingar till hur de påverkar samhället eller hur de används idag. Detta stämmer väl 

överens med de resultat som Wilkinson (1999), Hedren & Jidesjö (2010) samt Engström (2008) 
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presenterat. De har alla konstaterat att innehållet i läroböcker i många fall består till stor del av 

presentationer av faktakunskaper. 

Begrepp  

Naturvetenskapen innehåller många begrepp som kan skilja sig från vardagens även om de ibland har 

exakt samma namn. Till exempel att ha energi i ett vardagligt sammanhang kan vara att man är pigg, 

medan det inom naturvetenskapen är en fysikalisk storhet. Att lära sig specifika naturvetenskapliga 

begrepp har Wilkinson (1999, s.390) kategoriserat som en del av aspekten knowledge of science inom 

scientific literacy. 

När vi då gjort vår undersökning konstaterade vi att hållbar utveckling nämns i relativt få av 

läroböckernas energikapitel. Det finns endast med i en av åtta läroböcker för grundskolans senare år 

och fyra av tio för gymnasiet, mindre än hälften totalt. När vi startade med vår innehållsanalys såg vi 

att vissa saker som inte kom med i resultatet. Exempelvis att några av böckerna som inte nämnde 

hållbar utveckling pratade om att vi i framtiden måste bli effektivare i vår energianvändning. Detta är 

enligt vår åsikt att närma sig begreppets innebörd, men om innebörden aldrig kopplas till begreppet 

hållbar utveckling kan det leda till att eleverna får gap i sina begreppsliga hierarkier (Ekstig, 2002, 

s.208). Det skulle enligt oss kunna leda till att eleverna aldrig gör den kopplingen själva. I 

förlängningen kan det leda till att eleverna heller inte förstår att det själva kan bidra till en hållbar 

utveckling genom att till exempel minska sin energiförbrukning eller att aktivt välja energi från 

förnybara energikällor. 

Begreppet förnybar energi fanns med i många fler läroböcker än hållbar utveckling. Det var endast 

tre av totalt arton böcker som saknade det helt och hållet, en lärobok för gymnasiet och två för 

grundskolans senare år. Vi kunde också konstatera att gymnasieläroboken, Frank Gul, tog upp flera 

förnybara energikällor men att den hade en annan typ av generaliserande benämning för dem . Den 

delade upp naturresurserna i tre kategorier: förrådsresurser, fondresurser och flödesresurser. I en 

jämförelse mellan begreppen ser man att förnybara energikällor är de som i Frank Gul benämns som 

fondresurser och flödesresurser, medans förrådsresurser benämns som icke förnybara energikällor. 

Även Fysik PULS för grundskolans senare år skriver om fondresurser och flödesresurser.  

Om man ser ur perspektivet att det är bra att lära sig begrepp för att befästa sina kunskaper och få in 

dem i rätt sammanhang (Ekstig, 2002 s.208; Myndigheten för skolutveckling, 2008, s.14) spelar det 

förmodligen ingen roll vilket begrepp som eleverna lär sig. De kommer förhoppningsvis ändå att lära 

sig till exempel att vindkraftverken får sin energi från vinden och att om det inte slutar blåsa i 

framtiden kommer vindkraftverken kunna användas långt tid framöver. Nackdelen som vi kan se är 

att till exempel Europeiska Unionen använder begreppet förnybar energi i sina skrivelser (Europeiska 

Unionens officiella tidning [EUR-Lex], 2009, s.27). Detta skulle kunna leda till att elever som har lärt 

sig om fondresurser och flödesresurser till en början har svårt att förstå vad skrivelser och debatter 

om förnybar energi handlar om.  

Som vi tidigare nämnt står det i läroplanerna att eleverna ska lära sig gemensamma begrepp som är 

viktiga i samhället (Lgr-11. 2010. s.4; Lpf-94. 2006. s.5; Lpo-94. 2006. s.5). Några sådana begrepp är 

enligt oss hållbar utveckling samt förnybar energi . Förenta nationerna och Europeiska Unionen 

betonar vikten av att undervisa om hållbar utveckling, och förnybara energikällor (Sepi, 2009, s.4; 

United Nations, 2002, u.s). Detta gör det extra viktigt att eleverna får en stabil grund att stå på när de 
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hör begreppen och vet vad de betyder i eventuella framtida samhällsdebatter (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008, s.14).  

Investigate nature of science 

En del i Wilkinsons (1999) aspekt investigative nature of science är att individen kan ge resonerande 

svar på frågor. Vi undersökte därför antalet sådana frågor som hade koppling till förnybar energi  

i den löpande texten och bland instuderingsfrågorna. Vi såg att det var en minoritet av det totala 

antalet frågorna i läroböckerna som bad om resonerande svar. Det var endast i tre läroböcker som 

denna typ av frågekaraktär var vanligast förekommande. Något som måste påpekas är dock att alla 

dessa böcker hade väldigt få frågor över huvudtaget (se tabell 13 och 14).  

Det vi har konstaterat är att uppgifter som ber eleverna vara mer aktiva inom området förnybar 

energi, genom att till exempel be dem göra undersökningar eller resonera fram till svar är ovanliga. 

Men vår undersökning är mycket begränsad då vi endast sökte efter resonerande frågor som fick 

representera aspekten investigative nature of science. Vi såg även exempel på laborationer i 

läroböckerna som även de kan representera investigative nature of science, men de hade vi inte med 

i vårt resultat. 

Att läroböckerna verkar ha en minoritet av aspekten investigative nature of science stämmer även 

det överens med de resultat som Wilkinson (1999), Hedrén & Jidesjö (2010) samt Engström (2008) 

presenterat. De har alla konstaterat att innehållet i läroböcker är överrepresenterade av 

faktapresentation.   

Interaction of science, technology and society 

Nivå 3 tycker vi kan symbolisera en viss del av aspekten interaction of science, technology and 

society, då kriteriet för nivå 3 var att energikällan skulle få utförliga förklaringar om hur energin 

alstras och vad energikällorna används till. Exempelvis att avfall från samhället förbränns i ett 

kraftvärmeverk som producerar elektricitet och fjärrvärme som sedan går ut till hushållen. 

Vi anser att om läroböckerna kombinerar sina förklaringar kring energikällan, allra helst då 

förklaringsnivå 3, med några för- eller nackdelar, så borde det ge eleverna ytterligare förståelse för 

energikällans koppling till och påverkan på samhället. Till exempel att el från vattendammar är så 

kallad ren el då det inte ger några miljöfarliga utsläpp, men det uppsamlade vattnet i dammen 

förstör renarnas betesmarker då nivån i dammen kan variera så mycket.   

De kategorier som oftast presenterades på förklaringsnivå 3 var solenergi allmänt, solfångare, 

aerotermisk energi, geotermisk energi och vattenkraft. En kommentar här är att aerotermisk energi 

inte nämns alls i 10st läroböcker. De 3 kategorierna som hade en kombination av att förekomma i 

många läroböcker och oftast ha den högsta förklaringsnivån var solenergi allmänt, vattenkraft och 

solfångare.  

För att ytterligare se efter aspekten interaction of science, technology and society analyserade och 

räknade vi vad vi tyckte presenterades som för- och nackdelar till de olika energikällorna. Vi har 

sedan tittat på hur många läroböcker som presenterat någon eller några för-, eller nackdelar med de 

olika energikällorna. 
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De energikällor som hade fördelar presenterade för sig i mer än hälften av läroböckerna på varje 

lärostadium var: vindkraft, solenergi allmänt, geotermisk energi, vattenkraft och biomassa allmänt. 

De som hade nackdelar i mer än hälften var: vindkraft, solceller och vattenkraft. 

Generellt sett så nämner fler läroböcker fördelar framför nackdelar om energikällorna i denna studie. 

Deponigas och gas från avloppsreningsverk fick dock inga för- eller nackdelar alls. 

Om vi tittar på kombinationen av de faktorer som vi tog med inom aspekten interaction of science 

technology and society är det vattenkraft som framträder som den bäst presenterade energikällan. 

Det är enligt oss störst sannolikhet att vattenkraft presenteras i läroböckerna på ett sådant sätt att 

det ger en bra koppling till dess påverkan på samhället. Då vattenkraften använts en längre tid i 

Sverige har samhället hunnit få en god uppfattning om eventuella för- och nackdelar som den 

medför.  

Solenergi allmänt var den energikällan som oftast hade en bra förklaring på hur den inverkar på 

samhället och i 12 av 18 läroböcker presenterades den med någon fördel. Enligt vårt tycke är det 

svårt att komma med några nackdelar mot solen, annat än den ultravioletta strålningen som gör oss 

bruna på sommaren, men även det kan vara en fördel. Vi ser heller inga problem med att solenergi 

allmänt bara presenteras fördelaktigt, då den är essentiell för vår överlevnad. 

Att aerotermisk energi förklarades bra i 5 av de 8 läroböcker som den förekom, och i alla 8 böckerna 

nämnde de fördelar med den. Dock nämndes det bara nackdelar kring den i 2 böcker. Detta kan 

enligt oss ge en skev uppfattning om användandet av aerotermisk energi.  

Geotermisk energi förklarades bra i 9 av de 14 läroböcker som den förekom i och i 12 böcker 

beskrevs den med fördelar. Dock nämndes det bara nackdelar kring den i 3 böcker. Detta kan precis 

som vid aerotermisk energi ge en skev uppfattning om användandet av geotermisk energi. 

Lättlästa böcker jämfört med ordinarie 
I bägge lärostadierna hade vi i vår analys med två böcker från samma förlag där den ena skulle vara 

en lättläst variant av den andra. Vi ville gärna se om det fanns några stora skillnader i hur de 

presenterade de förnybara energikällorna. Lättlästa böcker brukar ju vara tunnare så de borde ha 

mindre text, men vi var osäkra på hur stor skillnad det skulle vara i faktainnehållet.  

För grundskolans senare år var det Liber, Spektrum Fysik (2006) som var den ordinarie läroboken 

med en komprimerad variant vid namn Liber, Spektrum Fysik: LIGHT. På ett sätt var det verkligen en 

kondenserad variant i det att antalet ord i energikapitlet skurits ned med nästan hälften, samma sak 

med antalet ord om förnybar energi. Detta är logiskt då det är lättare att läsa kortare texter 

(Lundberg & Reichenberg, 2008, s.48). Innehållsmässigt var det 2st förnybara energikällor som 

försvann i den enklare varianten och 2st som fick mer kortfattade förklaringar. Det är enligt oss inte 

så oväntat, om textmassan ska halveras måste någonting tas bort. 

För gymnasiet var det från förlaget Natur och Kultur vi hade en standard och en lättläst lärobok. Det 

var Medan jorden snurrar A+ som hade ett mer fylligt innehåll, samt Medan jorden snurrar A med 

mer komprimerad text. Liksom i Libers böcker för grundskolans senare år hade de skurit ned på 

textmassan men på ett annat sätt. Totalt har kapitlet minskat med lite mer än hälften av textmassan 

men endast en tredjedel om förnybar energi hade tagits bort. Det är intressant då det skulle kunna 

indikera att de som skrivit böckerna tyckte att de förnybara energikällorna är viktigare att ha kvar än 
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det andra innehållet i kapitlet. Trots att bara en tredjedel av textmassan försvunnit, hade 5st 

energikällor plockats bort helt från texten, och 4st andra hade sänkt sin förklaringsnivå.  

En snabb överblick över dessa fyra böckerna sade oss att de lättlästa böckerna innehöll mindre 

textmassa, vilket vi förväntade oss. Som ett resultat av detta misstänkte vi även att presentationen 

av energikällorna skulle bli sämre, vilket även det konstaterades. Vad vi tyckte var förvånansvärt var 

dock att flera förnybara energikällor helt plockats bort. Bara för att en elev behöver en lättläst bok 

ska det inte enligt oss betyda att eleven inte behöver få kännedom om energikällorna. 

Skillnader i textmassa 
En intressant aspekt att titta på i läroböckerna är förhållandet mellan hur många energikällor 

läroboken tar upp, på vilken förklaringsnivå de ligger samt hur många ord läroboken har kopplat till 

förnybar energi.  

Den enda lärobok som hade med alla våra 17 energikällor var Natur & kulturs Medan jorden snurrar 

A+. Därför skulle det vara lätt att tro att den läroboken skulle ha den största textmassan inom 

området. Så var dock inte fallet utan den kom först på tredje plats efter Liber Frank GUL med 15 

energikällor och Liber Naturkunskap A med 13 stycken. Studerar man även presentationsnivåerna av 

energikällorna i de olika läroböckerna ser man att Medan jorden snurrar A+ hade lika många 

förklaringar på nivå 3 som Frank GUL, men dessutom 3st till på nivå 2. Det blir då en intressant fråga 

som skulle kunna studeras djupare om Medan jorden snurrar A+ har kortare och koncisare 

förklaringar, eller om de andra läroböckerna har mer ovidkommande text. Tyvärr kan vi med vår 

undersökning inte säga någonting om detta då vi inte räknat antalet ord som används för att 

presentera energikällorna.  

Den lärobok som är riktigt intressant om man studerar mängden ord och antalet energikällor på 

förklaringsnivå 3, är Liber, Frank BLÅ. Rent textmässigt ligger den som nummer tre från slutet, men 

har samtidigt 11st energikällor på förklaringsnivå 3. Detta tror vi innebär att de presentationer som 

har gjorts i Frank BLÅ har haft en kort och koncis karaktär. Detta skulle dock kunna innebära att 

eleverna får svårt att förstå innehållet.  

I den andra änden av spektret stå Gleerups Fysik som endast nämner en förnybar energikälla, 

vattenkraft, som står beskriven med 207 ord. Jämför man detta med läroboken med näst minst 

energikällor, Bonniers Fysik med 6st, ser man att den beskriver alla sex med 288 ord. Om man som 

lärare ska välja mellan dessa två böcker står man enligt oss inför ett problem. Ska man välja den 

lärobok som förmodligen förklarar en energikälla utförligt, eller en som nämner fyra stycken mer 

ytligt. I bägge fallen krävs kompletteringar för att ge eleverna en bra grund att stå på kring området 

förnybar energi. Den ena ger dock en grund för fler energikällor vilket gör att eleverna kan få en start 

om de själva ska söka mer information. 

Skillnader mellan gymnasiet och grundskolans senare år 
Vår studie gav bland annat resultaten att en majoritet av läroböckerna för grundskolans senare år 

presenterade bara ett fåtal förnybara energikällor och de flesta av dem presenterades på 

förklaringsnivå 2. De läroböcker på grundskolans senare år som presenterade flest energikällor var 

Liber, Spektrum Fysik (2006), Gleerups, TITANO (2008) och Natur & kultur, Fysik PULS (2007). 

Gemensamt för alla dessa läroböcker är att de är skrivna efter starten av det skolprojekt som FN 

startade 2005 (United Nations, 2002, u.s). Av dessa läroböcker var det Liber, Spektrum Fysik (2006) 
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som hade den bästa fördelningen på förklaringsnivåerna av de olika energikällorna. Som vi tidigare 

nämnt hade Gleerups Fysik (1997) endast en förnybar energikälla beskriven. Vi ser även här ett 

samband med när den är skriven.  

Vidare visade vår studie att det inte var någon jämn fördelning mellan för- och nackdelar i 

läroböckerna för grundskolans senare år, utan energikällorna var överrepresenterade med fördelar. 

Detta kan enligt oss leda till att eleverna får en orealistiskt positiv inställning till de förnybara 

energikällor som presenteras för dem. I Liber, Spektrum Fysik (2006) var dock fördelningen av för- 

och nackdelar relativt jämn med 7st fördelar och 6st nackdelar.  

Vad gäller läroböckerna för gymnasiet så var majoriteten av presentationerna av de olika 

energikällorna liksom på grundskolans senare år även här på förklaringsnivå 2, men i fyra av 

läroböckerna var majoriteten av presentationerna på förklaringsnivå 3. En annan skillnad var också 

att alla energikällor som vi sökte efter i denna studie fanns med. Den lärobok som nämnde alla 

energikällor var Natur & Kultur, Medan jorden snurrar A+ (2004), men vi tyckte att den hade ett 

dåligt upplägg. Liber, Frank GUL (2005) var en av två läroböcker som hade med 15 av 17 energikällor. 

Den boken ingick i en serie läroböcker som även inkluderar Liber, Frank BLÅ (2007), den lärobok som 

hade flest energikällor på förklaringsnivå 3.  

 Det var även oftare en jämnare fördelning av för- och nackdelar för de olika energikällorna i 

läromedlen för gymnasiet. Till exempel hade Liber, Frank RÖD (2007) 12 fördelar och 14 nackdelar 

fördelade på 12 energikällor. Det fanns dock vissa undantag från den jämna fördelningen av för- och 

nackdelar. Liber, Frank BLÅ (2007) var ganska optimistisk med 9 fördelar och endast 2 nackdelar 

fördelade på 12 energikällor.  

Vi har tittat på utifrån vilken aspekt av scientific literacy som området förnybar energi oftast 

framhäver i läroböckerna på de olika lärostadierna. Våra resultat visar att majoriteten av 

läroböckerna på bägge lärostadier är överrepresenterade av faktapresentationer, alltså aspekten 

knowledge of science. Dock visar även våra resultat att läroböckerna för gymnasiet har ett innehåll 

som kan kopplas lite mer till aspekterna investigative nature of science, och interaction of science, 

technology and society. 

Detta betyder att läroböckerna på gymnasiet med större sannolikhet presenterar förnybara 

energikällor på ett sådant sätt att kopplingar till deras påverkan på samhället tydliggörs på ett annat 

sätt än i grundskolans senare år.  

  



42 
 

Slutsatser 
Av de läroböcker som vi har undersökt i denna studie, tycker vi att Liber Spektrum Fysik (2006) är 

mest intressant för vårt kommande arbete på grundskolans senare år. Jämfört med andra läroböcker 

i denna studie så presenterar den många energikällor. Flera av dem på ett sådant sätt att det kopplas 

till energikällans inverkan på samhället. 

Av de läroböcker som vi studerat för gymnasiet så var de läroböcker från Liber, i Frankserien som 

fångade vårt intresse. Vi upptäckte att varje lärobok var anpassad utifrån olika kriterier, vilket enligt 

oss ger läraren större möjlighet att kunna anpassa sig mot eleverna. Frank Röd hade ett upplägg med 

många frågor för de elever som hellre arbetar praktiskt än läser omfattande texter. Frank Gul var 

upplagd på ett sådant sätt att den hade mer textmassa med inriktning åt natur-, och teknikaspekter.  

Av dessa tre upplevdes Frank blå som den allmänt bästa läroboken. Den hade ett lättorienterat 

upplägg och presenterade många energikällor med kopplingar till hur samhället använder dem. 

Läroböckerna för grundskolans senare år är enligt vår undersökning överrepresenterade av 

faktapresentationer, vilket lärare på gymnasiet skulle kunna ha i åtanke när de får en ny kull elever. 

Något lärarna på grundskolans senare år då behöver ha i åtanke är att inte bara ge eleverna viss 

essentiell basfakta. Om eleverna ska bli scientific litterate behöver de utöver aspekten knowledge of 

science även få lära sig de andra aspekterna: investigative nature of science, science as a way of 

thinking och Interaction of science, technology and society 

Om man vill att eleverna ska få en djupgående kunskap i hållbar utveckling och förnybar energi i alla 

de former som nämnas i EU:s direktiv kan vi konstatera att ingen av våra granskade läroböcker är 

komplett. I vissa läroböcker saknas det material om några energikällor, och i andra har energikapitlet 

ingen koppling alls till hållbar utveckling. På samma sätt är det få frågeuppgifter i läroböckerna som 

syftar till att aktivera eleverna i resonemang på olika sätt. Mycket av innehållet i läroböckerna 

presenteras som konkreta och korrekta fakta.  

Någonting vi tycker är viktigt att tänka på är att bara för att energikällor i dagsläget definieras som 

förnybara behöver det inte betyda att de är hållbara. Hur sker exempelvis tillverkningen, och 

skrotningen av de olika systemen som används för att utvinna energin? Krävs det någon form av 

extra energi för att energisystemen ska fungera? Faktorer som dessa är viktigt och spelar i vissa fall 

en avgörande roll huruvida en förnybar energikälla verkligen kan vara av nytta vid utvecklingen av 

hållbar utveckling. 

Man måste även ha en viktig faktor i åtanke och det är att skolan har en konstant brist på tid. Även 

om alla dessa saker fanns med i en lärobok skulle det förmodligen inte utnyttjas då det skulle bli så 

mycket text att ingen elev skulle hinna läsa igenom det. När vi frågade våra tidigare handledare sade 

de att de brukade ge området förnybar energi runt sex till tio klocktimmar i skolan. Att hinna med 

alla områden och perspektiv på förnybar energi på denna tid skulle vara mycket svårt.  

Vi har fått fram mycket information i vår studie och hade gärna fördjupat oss i flera områden. Förslag 

på saker att studera vidare skulle kunna vara att se vilka typer av läromedel lärarna använder 

förutom läroböcker. Även hur mycket de egentligen använder sig av läroböckerna skulle vara mycket 

intressant att veta mer om.  
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Bilaga 1 Kodbok 
För alla dessa frågor så betyder den aktuella texten energikapitlet i litteraturen.   

1. Hur många gånger förekommer uttrycket ”Förnybar energi” i den aktuella texten? 

Hela begreppet skall alltså finnas med någonstans i den aktuella löpande texten. Bildtexter, frågebanker 

och sammanfattningar är inte en del av denna undersökning.  Orden får förekomma i olika böjningsformer, 

som t.ex. förnybar energi, icke förnybara energikällan mm. 

Svaret är antalet ggr som ordet förekommer i hela texten sammanlagt, dvs: 0-99 

 

2. Hur många frågor i den löpande texten ber läsaren om resonerande svar i frågor rörande 

förnybara energikällor? (Resonerande fråga) 

Antalet ggr: 0-99 

 

3. Hur många frågor i den löpande texten ber läsaren om direkta svar i frågor rörande förnybara 

energikällor? (Fakta fråga) 

Antalet ggr: 0-99 

 

4. Hur många frågor i avskilda frågebanker ber läsaren om resonerande svar i frågor rörande 

förnybara energikällor? (Resonerande fråga) 

Antalet ggr: 0-99 

 

5. Hur många frågor i avskilda frågebanker ber läsaren om direkta svar i frågor rörande förnybara 

energikällor? (Fakta fråga) 

Antalet ggr: 0-99 

 

6. Hur presenteras följande energikällor i texten? 

0= Den nämns inte,  1= Den nämns, inget mer 2= Den nämns och förklaras kortfattat. 

3= Den nämns och förklaras ingående med beskrivningar av hur energin alstras och/eller 

används. 

a. Vindenergi / vindkraft 

b. Solenergi, allmänt 

c. Solenergi – solceller (elektricitet) 

d. Solenergi – solvärmepaneler (varmvatten) 

e. Aerotermisk energi (luftvärmer) 

f. Geotermisk energi (jordvärme) 

g. Hydrotermisk energi (vattenvärme) 

h. Vattenkraft (forsar o dammar) 

i. Havsenergi (vågkraft) 

j. Biomassa, allmänt (biobränslen, ved) 

k. Biomassa, avfallsförbränning 

l. Biomassa, pellet/flis 

m. Biomassa, övrigt (ex: halm, etanol mm.) 

n. Deponigas (gas taget från gammaldags soptippar) 

o. Gas från avloppsreningsverk 

p. Biogas 

q. Annat (ex. Fusion – ej kopplad till solen) 
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7. Hur många argument för energikällan presenteras i texten? (Fördelar) 

Argumenten ska vara klart o tydligt formulerade samt tydliga med vilken energikälla de gäller. Om samma 

argument nämns fler ggr för samma energikälla räknas det bara en gång. Om samma argument nämns för 

flera energikällor räknas det en gång för vardera av den energikälla som räknas upp.  

Undantag är dock argument som liknar följande: ”Vattenkraft, vindkraft och solenergi är förnybara 

energikällor, eftersom de får sin energi från solen.” Detta argument ska räknas in under solenergi allmänt 

Svar, antalet ggr: 0-99 

 

a. Vindenergi / vindkraft 

b. Solenergi, allmänt 

c. Solenergi, solceller (elektricitet) 

d. Osv som vid föregående fråga 

 

8. Hur många argument emot energikällan presenteras i texten? (Nackdelar) 

Argumenten ska vara klart o tydligt formulerade samt tydliga med vilken energikälla det gäller. Om samma 

argument nämns fler ggr för samma energikälla räknas det bara en gång. Om samma argument nämns för 

flera energikällor räknas det en gång för vardera av den energikälla som räknas upp.  

Svar, antalet ggr: 0-99 

 

a. Vindenergi / vindkraft 

b. Solenergi, allmänt 

c. Solenergi – solceller (elektricitet) 

d. Osv som vid föregående fråga 

 

9. Hur många av de bilder som har anknytning till förnybar energi är: 

a. Illustrerande, dvs de förtydligar och exemplifierar ett specifikt innehåll från texten. 

b. Upplättande, dvs är ingen exemplifiering och har inte någon tydlig koppling till i texten.  

c. Självständiga informationsbärare, dvs, diagram, tabeller, m.m 

 

Av alla bilder i energikapitlet ska bara de bilder som har anknytning till området förnybar energi på något 

sätt, räknas. Bildtexterna ska användas vid bildanalysen för hur bilden ska tolkas och kategoriseras. 

Bildernas måste även ha anknytning till texten på samma sida, eller ha sidhänvisningar till aktuell text. 

Antalet ggr: 0-99 

 

10. Hur många ord på de aktuella sidorna används för att beskriva området förnybara 

energikällor? 

Om ordet förnybar förekommer i ett textstycke, så skall alla orden i det stycket räknas. Ex om ordet icke 

förnybara energikällor förekommer i ett stycke så ska hela det stycket räknas. 

Räkna även med orden i rubrikerna och i sammanfattningen, men inte de som är i separata frågebanker, 

eller bildtexter. 

Antalet ord: 0-10 000 

 

11. Finns begreppet ”Hållbar utveckling” i någon form med i kapitlet om energi? 

Texten skall inte analyseras eller tolkas till att handla om hålbar utveckling, utan begreppen hållbar 

och/eller utveckling måste finnas med för att det ska räknas.  

Svar:  0 = Nej 1 = Ja 
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Bilaga 2 Kodningsblankett 

Fråga 1 2 3 4 5   6   7   8   9 

Svar:           a:   a:   a:   a:   

      
b:   b:   b:   b:   

      
c:   c:   c:   c:   

      
d:   d:   d:   

  

      
e:   e:   e:   

  Fråga 10 11 
   

f:   f:   f:   
  Svar:     

   
g:   g:   g:   

  

      
h:   h:   h:   

  

      
i:   i:   i:   

  

      
j:   j:   j:   

  

      
k:   k:   k:   

  

      
l:   l:   l:   

  

      
m:   m:   m:   

  

      
n:   n:   n:   

  

      
o:   o:   o:   

  

      
p:   p:   p:   

  

      
q:   q:   q:   
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Bilaga 3 Exempel på en ifylld kodningsblankett 
Svanfeldt-Söderberg, K., Svensson, M. (2004). Medan jorden snurrar: Naturkunskap kurs A+. 
Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 

 

              Fråga 1 2 3 4 5   6   7   8   9 

Svar: 5 5 0 0 0 a: 2 a: 1 a: 4 a: 3 

      
b: 3 b: 1 b: 0 b: 2 

      
c: 3 c: 0 c: 1 c: 10 

Fråga 10 11 
   

d: 3 d: 2 d: 0 
  Svar: 2920 0 

   
e: 2 e: 1 e: 1 

  

      
f: 2 f: 1 f: 1 

  

      
g: 1 g: 0 g: 0 

  

      
h: 3 h: 0 h: 3 

  Totalt     
   

i: 2 i: 0 i: 0 
  Antalet sidor   34 

   
j: 2 j: 0 j: 0 

  Tot. antal ord   9011 
   

k: 1 k: 0 k: 0 
  Snitt ord/sida   265 

   
l: 2 l: 0 l: 0 

      
    

m: 3 m: 1 m: 0 
      

    
n: 2 n: 0 n: 0 

  Förnybara energikällor     
   

o: 2 o: 0 o: 0 
  % av tot. antal ord   32 

   
p: 2 p: 0 p: 0 

  Snitt antal ord/sida   86 
   

q: 3 q: 3 q: 1 
  Tot. antal bilder   15 

           Snitt bilder/sida   0,4 
           Antal energikällor   17 
           Snitt betyg/källa   2,2 
           Antal fördelar:   10 
           Antal nackdelar:   11 
           Snitt fördelar/källa   0,59 
           Snitt nackdelar/källa   0,41 
            

 


