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Abstract 

This study was conducted in order to get more knowledge about how the area 

of energy is treated in Swedish science textbooks for grade 4-6. The theory is 

based on previous research on different aspects of teaching and learning 

about energy, and different curriculum emphases in education. The study is 

therefore a deductive analysis of teaching material. The results show that the 

abstract concept energy is often described through metaphors, which are used 

to facilitate the step between everyday conceptions and scientific concepts. 

Apart from targeting factual knowledge, the textbooks also bring up themes 

like the process of how scientific knowledge is formed, and the role of 

science in society. 

Keywords: Text book, subject- specific language, concept, energy, metaphor. 

 

Sammanfattning 

Denna studie gjordes för att få mer kunskap om hur området energi behandlas 

i svenska läroböcker i NO för mellanstadiet. Teorin utgår från tidigare forsk-

ning om olika aspekter av undervisning och lärande om energi, samt om olika 

kunskapsemfaser i undervisningen. Studien är således en deduktiv lärome-

delsanalys. Resultatet visar att det abstrakta begreppet energi vanligen besk-

rivs genom metaforer, vilka används för att underlätta steget mellan vardag-

liga föreställningar och vetenskapliga begrepp. En sak som också framgår är 

att läroböckerna utöver faktakunskaper även tar upp sådant som naturveten-

skapens vägar till kunskap och dess plats i samhället. 

Nyckelord: Lärobok, ämnesspråk, begrepp, energi, metafor.  
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Förord 

Att göra denna studie har varit en intressant och utvecklande process. Jag vill 

tacka min handledare Jesper Haglund för de värdefulla idéer och råd han har 

bidragit med. 
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1 INLEDNING 

Jag frågade mig om det spelar roll hur man lär ut ett ämne, i detta fall NO, 

om man vill att eleverna ska förstå det - inte bara ytligt - utan grundligt. Och 

detta på ett sätt så att de tycker att det är roligt att lära sig. Tyvärr visar 

forskning att naturvetenskapliga ämnen har minskat i popularitet hos eleverna 

på senare år och intresset för skolfysiken är lågt (Lavonen, Byman, Juuti, 

Meisalo & Uitto, 2005; Oskarsson, Eliasson & Karlsson, 2017). Säkerligen 

finns det undantag från detta; en lärare som är kunnig i och brinner för sitt 

ämne får ett bättre resultat med sina elever. Läraren är viktig! (Hattie, 2012).  

   Med tanke på de problem med energiförsörjningen som samhället står inför 

är det av stor vikt att skolan lär ut fysikens begrepp energi på ett heltäckande 

sätt. Energiresurser och alternativ energi gör ämnet aktuellt. Dessutom berör 

ämnet energi många andra ämnen och områden. Hur skall det läras ut så att 

det blir intressant för eleverna och att de ges möjlighet att förstå kopplingen 

till verkligheten omkring oss? Risken är annars att de missar ett väldigt 

intressant ämne och en fördjupad förståelse av sin omvärld.  

   I denna studie tittar jag inte på läraren utan på läroboken. Den har funnits 

med i undervisningen sedan skolans begynnelse. Den var mycket viktig i 

början av folkskolan men har på senare tid fått en mer undanskymd roll i 

undervisningen. Äikäs (2001) noterade att under 1980-talet blev läroböcker-

nas texter kortare, trots att de skulle förmedla samma information, vilket 

ledde till att eleverna fick problem att förstå de informationstäta texterna. 

Orsakssammanhang som tidigare hade förklarats blev nu outsagda, medan det 

i de äldre läroböckerna fanns rikligt med exempel samtidigt som orsakssam-

banden reddes ut. Dessa texter blev därför också längre. Kanske finns här en 

del av svaret på varför läroböcker fått en minskad betydelse.     

   Under antiken var intresset för naturvetenskap stort. På den tiden överför-

des kunskapen verbalt, idag till stor del via text, inte minst genom en ökad 

tillgång på digital text. Detta i sig borde göra läroboken så mycket viktigare 

idag, liksom förmågan att använda den.  

   En bra lärobok i naturvetenskapliga ämnen är av betydelse, den utgör ofta 

grunden för undervisningen. En fördel är att i läroboken finns allt på ett 

ställe. I fall läraren helt förlitar sig på läroboken så blir läroboken kursplanen. 

Det blir då vitalt att läroboken täcker de krav som ställs av den aktuella 

läroplanen. Kritik som framförts mot läroboken är bland annat att den inte 

hänger med i den senaste forskningen eller kursplanen och att den inte 

uppmuntrar eleverna till ett reflekterande tänkande. (Nelson, 2006). Den har 

en kunskapsgaranterande, auktoriserande, gemensamhetsskapande och 

sammanhållande roll.  Den underlättar utvärdering, arbete och livet för 
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lärarna och antagligen även för eleverna. Och den har en disciplinerande 

inverkan (Englund, 1999). 

   Den svenska staten förhandsgranskade alla läromedel mellan 1938 och 

1991. Nu är det marknadskrafterna som ska stå för kvaliteten på läromedlen, 

och sedan har konsumenterna, alltså lärare och rektorer, ansvaret att kvali-

tetsgranska dem. Detta är något de ofta inte hinner med att göra. Skolinspekt-

ionen undersökte fysikläromedel 2010 men då var fokus på värdegrundsper-

spektiven: Det visade sig till exempel att det var nästan bara män på bilderna 

i grundskolans fysikböcker (Skolinspektionen, 2010). Mitt intresse är istället 

inriktat på ett didaktiskt perspektiv. Hur ser genomgången av fysikbegreppet 

energi ut? 

      Trots att fokus i läroplanen är på förmågor, så måste elever, för att kunna 

diskutera och tillämpa ett ämne praktiskt, ha vissa faktakunskaper i ämnet. 

Läroboken är en bärare av faktakunskaper. Den är en hjälp för lärare och 

elever, förutsatt att den täcker kursplanen och i övrigt har god kvalitet. Den 

finns där för eleverna att utgå ifrån eller gå tillbaka till. För de som missade 

en lektion eller inte hängde med, innebär den en möjlighet att kunna hämta 

upp missad kunskap. Den är dessutom bärare av det språk som eleverna 

förväntas lära sig; ämnesspråket. Därtill kan den hjälpa till att överbrygga 

klyftan mellan vardagligt och vetenskapligt tänkande (Andersson, 2008; 

Wickman & Persson, 2008; Wikman, 2004). 

   Det hade blivit alltför omfattande att i detta arbete undersöka hela läroboks-

innehållet, därför valde jag att avgränsa mig till området energi. Energi är, 

förutom ett aktuellt ämne, också ett abstrakt begrepp som inte låter sig  

förklaras på ett klart och entydigt sätt. “Energy is rich in lexical and concep-

tual complexity that makes it fertile ground for misunderstandings and, 

therefore, important to study” (Lancor, 2012, s. 2). Eleverna har ofta med sig 

en vardaglig förståelse av begreppet när de kommer till skolan och denna 

förförståelse ska på något vis ”komma överens med” den fysikaliska ämnes-

definitionen. Av dessa anledningar ser jag det som ett lämpligt område att 

studera.  

 

1.1     Syfte 

 
Läroboken fyller flera viktiga uppgifter. Det är därför viktigt att undersöka 

dess kvaliteter. Syftet med den här studien är alltså att bidra med ökade 

kunskaper om hur begreppet energi behandlas i läroböcker för mellanstadiet. 

1.2    Frågeställning 

Utifrån detta syfte svarar studien mot följande frågeställningar: 
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   På vilka sätt behandlar läroboken begreppet energi? 

   Hur bryggar läroboken över från elevernas vardagsföreställningar om 

   energi till det naturvetenskapliga begreppet energi? 
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2 LITTERATURÖVERSIKT 

2.1     Forskning om elevers förståelse av energi  

Duit gjorde 1984 en studie om lärande av energibegreppet. Eleverna var 10-

16 år gamla. De fick svara på vilka associationer de hade med energi och 

vissa andra ord, hur de definierar energi, arbete, kraft och effekt, de fick ge 

exempel på dessa ord och de fick titta på en skiss över en enkel process och 

beskriva vad som händer, det sista för att testa deras tillämpning av ämnet. 

Därefter gavs de uppgifter att lösa.   

    Resultatet av studien visade stora brister. Eleverna kunde lätt associera till 

olika former av energi och de hade lärt sig att relatera energi till arbete. Men 

de var osäkra på att definiera och tillämpa energibegreppet och använde 

istället sitt välkända vardagliga språk för att förklara processer. 

    De hade blivit lärda att energi är något som behövs för att utföra arbete 

eller för att köra en speciell process. Detta menar Duit kan vara ett misstag 

eftersom energi då reduceras till en mekanisk företeelse, vilket gör att elever 

får svårt att förstå varför man inte ska slösa med jordens energiresurser. De 

reflekterar förmodligen inte heller över vad som händer med energin efter det 

att arbetet eller processen är utförd. Eleverna hade även stora svårigheter att 

förstå konservering av energi, för i vardagen verkar energin hela tiden ”för-

svinna”. Duit föreslog att istället för att lära eleverna om energins konserve-

ring borde man utgå ifrån energins degradering. Den senare principen är 

lättare att observera, och kan sedan möjliggöra förståelse av principen om 

konservering. (Duit 1984). 

2.2     Läroboken i no-klassrummet   

Wikman (2004) menar att det enklaste sättet att utveckla undervisningen är 

att utveckla lärobokens kvalitet. Läroboken anses visa hur eleven ska be-

handla texten och imitera den i sitt tänkande, med faktarutor, kursiv text och 

uppställningar. (Det är dock inte självklart att texten får den effekt som 

läroboksförfattaren tänkt sig.) Läsning i olika sammanhang fördjupar förstå-

elsen och aktiverar andra kognitiva förmågor hos eleverna. Det är viktigt att  

vardagserfarenheter och abstraktioner får möjlighet att mötas i texten.  

   Nelson (2006) har gjort en litteraturstudie om hur läroboken i naturveten-

skap och geografi används av elever och lärare i mellanstadiet till och med 

gymnasiet, hur viktig den är för läraren, vad eleverna tycker om den, hur den 

bör användas och vilket innehåll och form den bör ha. Ett par av hans iaktta-

gelser är att om alla fakta i läroböcker behandlas som lika viktiga kommer 
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förståelsen av de viktiga processerna och fenomenen i naturvetenskapen att 

gå förlorade. Dessutom är det fundamentalt att innehållet i läroboken bearbe-

tas och diskuteras med eleverna och eleverna sinsemellan. Kirkeby-Hansen 

(2012) gjorde en studie angående hur vattnets kretslopp beskrivs i norska 

läroböcker i naturvetenskap och geografi för årskurs 3 till 9. Han analyserade 

böckerna utifrån de fyra kriterierna språklig framställning, faktainnehåll, 

illustrationer och användarvänlighet, och drog sedan slutsatsen att om inte 

lärarna kompletterar läroböckernas beskrivning i undervisningen av vattnets 

kretslopp, så kommer eleverna att gå ur grundskolan med en naiv, otillräcklig 

och nästan endimensionell förståelse av detta fenomen, som är en av naturve-

tenskapens stora idéer.  

   I en studie av Sothayapetch, Lavonen & Juuti (2013) jämfördes finska och 

thailändska läroböcker för årskurs 6 i NO, inom området elektriska kretsar. 

De ville ta reda på hur vetenskapliga begrepp introduceras, i vilken grad 

läroböckerna betonar begreppsmässig kunskap och kunskap om procedurer, 

vilka typer av framställningar läroböckerna använder för att klargöra veten-

skapliga begrepp och i vilka sammanhang som begreppen introduceras. Det 

visade sig att läroböckerna introducerade nya begrepp främst genom jämfö-

relse med andra vetenskapliga begrepp. I de thailändska läroböckerna beto-

nades kunskap om procedurer, alltså den kunskap som behövs för att utföra 

en uppgift i praktiken. De finska böckerna fäste däremot större vikt vid 

begreppsmässig kunskap. Framställning av ett begrepp kan göras med text 

eller bild. Det vanligaste för båda länderna var i text. Sammanhanget var 

oftast teknisk tillämpning, vilket stämde överens med elevernas egna intres-

sen. 

    Ribeck (2015) prövar hypotesen att sämre läsförståelse gör det svårare att                                                                                                        

tillägna sig naturvetenskapliga texter. Hon har gjort textanalyser av ämnes-

texters karaktäristik för att undersöka dessa närmare. Det är en noggrann 

kvantitativ analys av språket i läroböcker för olika ämnen på högstadiet och 

gymnasiet. Den visar att det naturvetenskapliga språket är det av alla under-

sökta ämnen som skiljer sig mest ifrån berättande texter. En berättande text 

är, som Ribeck använder termen, skriven på ett sätt som ligger nära muntlig 

kommunikation och vardagsspråk. Typiska naturvetenskapliga ämnesord är 

ovanliga i vardagsspråket. Samhällsvetenskap har fler ord gemensamt med 

berättande texter och matematiken använder ett vardagligt språk för att göra 

det mer konkret för eleverna. Just tillämpad och konkretiserad kunskap är det 

brist på i naturvetenskapliga texter. Hon konstaterar också att forskning visat 

att eleverna på högstadiet kommer i kontakt med ämnesspråket i naturveten-

skapliga ämnen nästan enbart genom läroböckerna. När lärare och elever talar 

muntligt i klassrummet använder de övervägande vardagligt språk för att 
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förklara ämnet, trots att Skolverket och Skolinspektionen uppmuntrar till 

användande av ämnesspråk i klassrummet (Skolverket, 2014; Skolinspekt-

ionen, 2017). 

   Motsatsen kan också vara möjlig, att språket görs alltför enkelt. Ribeck 

(2015)  pekar på en strävan att göra informationen lättillgänglig hos läroboks-

författare och att skolresultaten ändå försämrats. (Detta var efter den så 

kallade ”PISA-chocken” år 2014.)  Hon väcker frågan om lärobokförfattare, i 

sin strävan att skriva enkla och lättillgängliga lärobokstexter, brister i textuell 

koherens. (Koherens betyder sammanhang.) Eller är det så att det lättlästa 

språket inte räcker till för att förklara mer avancerade ämneskunskaper? 

Dessa frågor besvarar hon inte i denna undersökning. Däremot antyder 

resultatet ett samband mellan det naturvetenskapliga ämnesspråket och 

elevers svårigheter med att ta till sig och förstå läroböckernas innehåll. Syftet 

med läroboken är att förmedla grundläggande kunskaper. Det är givetvis bra 

att den är lättläst, men samtidigt är eleverna i skolan på väg att erövra ett 

vuxnare språk och då ska läroboken också kunna fungera som ett föredöme 

för eleverna i deras egen språkanvändning, liksom att hjälpa dem att struktu-

rera och organisera sitt tänkande om omvärlden (Ribeck, 2015). Nelson 

(2006) konstaterar att läroboken ofta blir så faktaspäckad och full av faktaru-

tor och diagram, att elever inte förmår eller hinner bearbeta innehållet och 

förstå grundläggande naturvetenskapliga processer och fenomen. Alla fakta 

blir liksom lika viktiga.  

    The ’big ideas’ get lost in the mass of detail. For many students it is simply one thing after     

    another; before you have fully grasped one idea you are on to another. There is no variety  

    of pace, little time for consolidation, no learning ‘rhythm’, just, for most students, an out- 

    of-control roller-coaster of ideas. ( Millar, 1996, s. 8). (Ur Nelson, 2006). 

 

   På liknande sätt frågar Björn Andersson: ”bidrar våra lärobokstexter till att 

elever fjärmar sig från vetenskapen?” (Andersson, 2012, s. 37). Han visar till 

exempel hur begreppet molekyl beskrivs:  

Ett karakteristiskt drag är att den molekylära beskrivningen inte introduceras som en   

modell,  dvs. ett tankeverktyg som skapar möjligheter att bättre förstå observerbara egen-

skaper hos materien. Det som sägs om molekyler och partiklar har status av fakta, vilka 

nämns vid ett tillfälle och som sedan oftast inte används vidare, trots att möjligheterna 

finns. (Andersson, 2010 s. 32) 

   Läroboken är viktig för läraren som hjälp i planering och didaktik. Ef-

tersom den inte är lika viktig för eleverna, som mest använder den för att 

klara prov, drar Nelson (2006) slutsatsen att den saknar ett sociokulturellt 

perspektiv och metakognitiva inslag.  

   Wikman (2004) går in på hur text ska struktureras för djupinlärning så att 

ytlig memorering undviks. Att försöka memorera blir effekten av att man inte 



Begreppet energi i mellanstadiet  Ulla-Karin Sjöberg 

7 

 

förstår på djupet. Han menar att det är bra om stoffet presenteras ur flera 

perspektiv. Texten ska inte heller vara alltför strukturerad så att den tar ifrån 

mottagaren sitt eget tänkande. Han refererar till en undersökning av Britton, 

Gulgoz och Novak från 1993, som analyserade fem studier där texter skrevs 

om. Det ledde till en markant förbättring i elevernas resultat när det gällde 

problemlösning och inferens, det sistnämnda betyder förmåga att dra slutsat-

ser utifrån ett sammanhang. Däremot ”försämrades” deras förmåga att orda-

grant återberätta texten. Eftersom texten speglar författarens syn på lärande, 

kan man anta att synen på lärande kan skapa olika slags läroböcker. 

   Wikman tror definitivt att läroböcker kan utnyttjas för att främja elevernas 

begreppsliga utveckling (Wikman, 2004). Barnet har sin egen förståelse av 

ett begrepp som energi, och den stämmer inte alltid överens med den veten-

skapliga förklaringen. Det har i tidig ålder skapat sin uppfattning om naturen 

och fått den bekräftad i vardagen. Då är det inte alltid så lätt se varför man 

ska byta uppfattning i skolan. Därför blir det viktigt att texter innehåller 

ledtrådar som hjälper läsaren att göra kopplingar till det han eller hon vet om 

ämnet. Metakognition underlättar lärandet. Wikman menar att prestationsin-

riktade elever skiljer sig från förståelseinriktade elever när de läser en text, i 

det att de vill demonstrera sin förmåga. Han menar dock att engagerande 

texter är bra för alla elever och kan genom att göra läsandet lustfyllt förändra 

inriktning från prestation till inriktning på förståelse. Metatexter skulle också 

kunna gynna dessa läsare genom att de guidas in i nya områden vilket fördju-

par förståelsen. Wikman frågar sig om man kan bygga in återkopplingar i 

texten som leder till djupinlärning. En lärobok är inte tänkt att ersätta en 

lärare, men den kan som Wikman uttrycker det ”stimulera elevens inre samtal 

och därigenom också utveckla en ökad tolerans mot störningar i läsandet och 

en större lust att fortsätta med läsningen” (Wikman 2004, s. 37). Textbear-

betning bör uppmuntras och varieras. När det är svårt att få över nya begrepp 

hjälper aktiv konfrontation av tidigare kunskap. Läroboken ska ta hänsyn till 

elevers tidigare uppfattningar och när det behövs hjälpa eleven att titta i nytt 

ljus på sin tidigare kunskap. En sådan aktiv inställning gynnar elevens lä-

rande (Wikman, 2004, s.179). ”Vi behöver texter som skapar lust att läsa och 

lära” (Wikman, 2004, s. 47). 

3 TEORI 

Här beskriver jag det teoretiska ramverket som jag använde för att uppnå 

syftet med studien; att belysa hur begreppet energi behandlas i läroböcker för 

mellanstadiet. 
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3.1 Kunskapsförmedling och vardagstänkande 
När Piaget skrev att tankestrukturer inte uppkommer ur tomma intet, utan de 

byggs på redan existerande tankestrukturer så fick många upp ögonen för 

elevens perspektiv. Om Piagets syn på kunskap kan kallas individuellt kon-

struktivistisk kan Vygotskys ses som socialt konstruktivistisk - individen 

utvecklas i samspel med sin sociala omgivning (Andersson, 2008). 

   Andersson påminner om att både individuell och social konstruktivism är 

pedagogiska och psykologiska teorier, inte undervisningsmetoder (Anders-

son, 2010). Båda kan vara till nytta i skolan, men för att göra didaktiska 

framsteg får inte innehållet glömmas bort. För att verkligen kunna skapa en 

undervisning som gynnar lärande med förståelse menar Andersson att föl-

jande delar skall finnas: 

 allmänna aspekter som gynnar lärande, till exempel ett tryggt och til--

låtande klassrumsklimat, möjlighet att koppla ihop befintligt kun-

nande med nytt samt tid för tillämpning av innehållet.  

 förståelse för naturvetenskapens karaktär  

 förståelse för naturvetenskapens innehåll 

            (Andersson, 2008, s. 23). 

 

   Andersson sammanfattar vad eleverna bör lära sig i följande tre punkter:  

 Naturvetenskapens begrepp, principer och teorier. 

När det gäller den första punkten ska eleven kunna använda begrep-

pen, principerna och teorierna till att förstå och förklara sin omvärld. 

 Den naturvetenskapliga verksamheten 

Den andra punkten omfattar hur kunskap skapas och prövas, det vill 

säga hur teori och observation växelverkar och hur teorier testas ge-

nom experiment och ibland måste revideras utifrån detta. Förmågan 

att argumentera ska också utvecklas under tiden. 

 Naturvetenskapen i samhället 

Den tredje punkten innebär att eleven ska kunna sätta sig in i och ta 

ställning till frågor som rör natur, teknik och samhälle samt argumen-

tera för eller emot och då kunna skilja mellan fakta och personliga 

värderingar. Där ingår också att förstå och respektera andras åsikter. 

(Andersson, 2011).            

   Elever har före skolundervisningen skaffat sig vardagsföreställningar. 

Andersson (2008) menar att vetenskapligt tänkande behöver vardagligt 

tänkande och vice versa. Skolan ska utveckla båda och låta dem gå i dialog 

med varandra. Det gäller att få abstrakt tänkande att möta verkligheten, båda 
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berikas av det. Det optimala för läraren är att hjälpa eleverna att fritt kunna 

röra sig mellan de två, vilket kräver ett tillåtande klassrumsklimat där elever-

na uppmuntras att vrida och vända teorierna och koppla ihop dem med 

verkligheten samt frihet att komma med nya idéer. 

   Det egna tänkandet ska tillåtas möta ämnets abstrakta tänkande. Arevik & 

Hartzell (2014) förordar en undervisning där elevtänkande och ämnestän-

kande kan mötas och bli något bra. En intressant lektion ger eleverna något 

att tänka på, och det uppstår en dynamik mellan deras kognitiva utveckling 

och den personliga utvecklingen. 

   Flera forskare verkar överens om att lärande för förståelse kräver ett gott 

klassrumsklimat, förståelse för innehållet i ämnet och förståelse för naturve-

tenskapens karaktär. (Andersson, 2008, 2011, 2012; Arevik & Hartzell, 2014; 

Wickman & Persson, 2008; Wikman, 2004, ). Andersson (2011) skriver till 

exempel att eleverna bör få reflektera över växelspelet mellan teori och 

observation som är en central del av naturvetenskapens utveckling. Han 

menar att naturvetenskapliga begrepp och teorier är ”…redskap för nyfiken-

het och vetgirighet…” (Andersson, 2012, s. 22), vilket stämmer väl överens 

med den konstruktiviska teorin. 

3.2     Kommunikation av begrepp 

   När det gäller att kommunicera begrepp nämner Andersson (2011) två olika 

modeller för kommunikation, nämligen en konstruktivistisk modell och en 

överföringsmodell. De är ganska olika, den konstruktivistiska visar hur ett 

kunnande som kommer från en person på nytt måste konstrueras hos motta-

garen. Det är ett aktivt sätt att bygga upp sin kunskap, medan överföringsmo-

dellen handlar om att idéer förflyttas direkt från en person till en annan.  

   Ett exempel på överföringsmodellen kan vara behaviorismen. Här såg man 

barnet som ett oskrivet blad som ska fyllas. Man studerade ofta djurs bete-

ende och hur de lär sig genom stimulus - respons, och antog att det var 

tillämpbart även på människans mentala processer.  

   Vygotsky (1978) tog med språket och förståelsen av begrepp som en faktor 

i lärandet. Språket måste erövras, eftersom allt tidigare tänkande finns i 

språket. Att elever får lära sig nya begrepp är en källa till utveckling av deras 

egen förståelse, de får en kognitiv grund att stå på som stärker dem.  

   Om man enbart skulle undervisa elever efter deras mognadsnivå, utan att 

kräva något utöver det, då skulle man bortse ifrån idén att undervisningen 

skulle kunna påverka utvecklingen. (Jämför Vygotskys proximala utveckl-

ingszon.) Det blir en fråga om biologisk och fysiologisk utveckling (Arevik 

& Hartxell, 2014). Lärarens betydelse för lärandet, som till exempel betonas 

av Hattie (2012), tonas då ner.  
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   En lärobok skulle i detta sammanhang kunna ses som en kommunikation 

från författaren till läsaren, och kvaliteten på den kommunikationen kan vara 

avgörande för i vilken grad förståelse uppstår hos mottagaren. Wikman 

(2004) menar dessutom att metatexter och återkopplingar i läroboken gynnar 

djupinlärning (se litteraturgenomgången ovan). 

3.3     Ämnesspråk 
Arevik & Hartzell (2014) definierar ett begrepp som en idé eller en teori som 

beskriver någon aspekt eller något fenomen i tillvaron. Ett begrepp är mer än 

ett ord; det är en tankeakt. Men ordet fångar och är en symbol för denna 

tankeakt. Och när människan blir medveten blir ord och begrepp till en enhet. 

   När man lär ut ett ämne är kommunikation centralt. Fakta förmedlas via ord 

och orden måste betyda någonting, för att kunna skapa mening. Wickman & 

Persson klargör orden begrepp, term och fenomen. De definierar en term som 

”själva de tecken eller ljud vi använder för att kommunicera med andra”. Ett 

fenomen är ”något i världen som vi behöver tala om och begripa”. Och 

begrepp ”handlar om hur vi förstår något och har med verbet begripa att 

göra” (Wickman & Persson, 2008, s. 126). ”Man kan alltså säga att varje 

naturvetenskaplig disciplin behöver vissa termer och begrepp för att man ska 

kunna tala på ett mer ändamålsenligt sätt” (Wickman & Persson, 2008, s. 92). 

   En forskare börjar inte sin forskning med att skapa termer för att sedan 

börja forska med dem. När man ska lösa ett problem utgår man ifrån den 

teoretiska kunskap man dittills har. När de gamla begreppen inte fungerar 

skapar man nya begrepp för de fenomen man observerat. På samma sätt bör 

man i undervisningen enligt Wickman & Persson (2008) utgå ifrån elevernas 

erfarenheter och låta dem ställa frågor och finna svar. Begreppen byggs under 

tiden, i användning och diskussioner. Då blir det ett naturligt behov av 

enhetliga namn på fenomenen för att kunna tala med varandra om dem.  

   Läraren i skolan förväntas använda ämnesspråket för att göra eleverna 

medvetna om att de kan ha nytta av att använda begreppen och språket på ett 

nytt sätt (Wickman & Persson, 2008). Det är även detta språk som läroboken 

skall förmedla. 

      Duit observerade elevers problem med att ta till sig naturvetenskapens 

begrepp i fysik:  

Physics instruction, for reasons which cannot be discussed here, has severe difficulties       

with respect to instilling the physics meanings of concepts in students´ minds and in con-

vincing students that, in some situations, physics notions are more appropriate as explana-

tions than notions stemming from everyday experience (Duit, 1984, s. 65). 

   Enligt Ribeck (2015) är kunskaper i och om det språk som är specifikt för 

ett ämne en förutsättning för att eleverna ska kunna tillägna sig ämnesinne-
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hållet och är därför mer än bara de särskilda ord och begrepp som förknippas 

med ämnet. Forskning visar att nyckeln till att utveckla kunskaper i skolans 

ämnen är ämnesspråket. Undersökningar har dock visat att ämnesspråket inte 

används i klassrummet utan att det är via läromedel eleverna kommer i 

kontakt med det.  

3.4     Vad är energi? 

Vid sidan av en förståelse av hur begrepp och språk hänger samman generellt 

är det viktigt att även fokusera på betydelsen av enskilda begrepp i undervis-

ningen. I min studie är fokus på energi.  

   Det är vanligt att energi i vardagslag beskrivs som en förmåga att åstad-

komma arbete. Den förståelsen är otillräcklig menar Duit (1984). Det är 

väsentligt att elever förstår hela energins begrepp för att kunna förstå proble-

men med energitillgång. Det innefattar energi som både värme, ljus och 

elektricitet. Energins begrepp sammanfattar han i följande fem aspekter på 

energi: 

 Uppfattningen om energins begrepp eller idé. Detta är energins idé 

som en helhet, hur den uppfattas och dess filosofiska struktur. Till ex-

empel att den liknas vid en substans, eller att den får saker att hända.  

 Energins överföring. Energin kan överföras från ett system till ett an-

nat. 

 Energins omvandling. Energin kan uppträda i olika former. Den kan 

omvandlas från en form till en annan. 

 Energins konservering. Mängden energi förändras inte när energin 

överförs eller omvandlas. 

 Energins degradering. När energin omvandlas konserveras den, alltså 

mängden energi är densamma, men dess värde minskar. Till exempel 

har värmeenergi lägre värde än rörelseenergi. 

   Nobelpristagaren Richard Feynmann menar att energi är en abstrakt idé 

men liknar den ändå vid en substans eftersom den i hans definition har 

kvantitet och denna kvantitet förblir densamma vad som än händer med den: 

Det finns en kvantitet, som vi kallar energi, som förblir oförändrad vid de många föränd-

ringar som sker i naturen. Detta är en mycket abstrakt idé, därför att den är en matematisk 

princip. Den säger att det finns en numerisk kvantitet som inte ändras när något händer. 

Det är inte en beskrivning av en mekanism eller något konkret. Det är bara ett egendom-

ligt faktum att vi kan räkna ut ett visst tal, och när vi observerar hur naturen utför sina 

tricks och räknar ut talet igen, så får vi samma resultat (Feynmann översatt av Andersson, 

2008, s. 229). 
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I den följande definitionen kan energins manifestationer förnimmas men 

energin i sig är inte en substans utan jämförs med en idé: 

The manifestations of energy belong to the world of the senses, but energy itself remains 

above these in the same way as the Platonic idea remains above objects. The energy con-

cept is welcomed by its keenest proponents as doing justice to the facts and yet remaining 

so far above them that it excludes the danger of renewed substantivation.  (Helm, 1887, 

ur Scherr m. fl., 2012, s. 5-6). 

   En professor i teoretisk fysik vid Berkeleyuniversitetet beskrev energi som 

ett stimulus i en handbok för lärare i låg- och mellanstadiet, något som Duit 

(1984) varnade för och ansåg vara otillräckligt:  

Energi är förmågan hos materiella system att åstadkomma förändringar i sig själva eller i 

omgivningen. Den uppdragna fjädern som får en väckarklocka att gå har energi, liksom 

ett batteri som driver en fickradio, ljuslågan som smälter vax och idrottsmannen som är 

redo för ett hundrameterslopp (Robert Karplus översatt av Andersson, 2008, s. 231).  

   Duit beskriver istället energi som en abstrakt kvantitet: “In physics, energy 

is a very abstract quantity balancing processes in nature and technology” 

(Duit, 1984, s.59). Lancor (2012) menar att energi är ett redskap för att förstå 

fysiska fenomen. 

   Björn Andersson (2008) nämner att det finns forskare som avråder från att 

alls nämna ordet energi i den grundläggande undervisningen. Eftersom ordet 

finns i vardagsspråket och eleverna redan använder det skulle det betyda att 

många elever inte får möjlighet att förstå begreppet energi i naturvetenskap-

ligt avseende vilket skulle leda till att de får svårare att delta i samhällsdebat-

ten om energi.  

   För eleverna i mellanstadiet är dessa abstrakta definitioner alltför svåra att 

börja med, det behövs något mer handgripligt, för att förhoppningsvis så 

småningom uppnå det som Wikman uttrycker genom att citera Hellspong & 

Ledin? ”När vi ser genom texten på den värld som öppnar sig där bortom” 

(Wikman, 2004, s. 50). 

   Att uttrycka energi genom metaforer och liknelser är ofta nödvändigt för att 

över huvud taget kunna förklara begreppet energi – så länge eleverna också 

vet om energins abstrakta natur och förstår att det är liknelser till energi vi 

talar om. 

3.5     Metaforer som en hjälp i undervisningen 

3.5.1     Vad är en metafor? 

Metaforer har använts som en del av språket så länge vi kan minnas. De är en  

omskrivning, det vill säga andra ord används för att beskriva en sak. Som en 
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sorts bildspråk kan de användas för att försköna en text, eller för att förklara 

abstrakta begrepp som inte låter sig beskrivas så lätt på annat sätt. Ordet 

kommer från grekiskans metaphora som betyder överföring (Wessén, 1988). 

   Metaforer är inget ovanligt fenomen. En del av dem har smält in i språket 

så mycket att vi inte tänker på att de är metaforer, till exempel smälta in eller 

flaskhals. 

   En skillnad mellan en metafor och en liknelse är att en liknelse innehåller 

ett jämförelseord, till exempel som, liksom eller något annat ord som visar att 

två begrepp liknar varandra; a är som b. I metaforen används ett ord eller en 

fras med en konkret betydelse för att beteckna en annan sak; a är b. Trots att 

likheten kan vara ytlig jämför även metaforen två idéer, men den gör det 

underförstått och lämnar därmed mer utrymme för egen tolkning. (Hedberg, 

Haglund & Jeppsson, 2015). Det finns forskare som menar att vi tänker i hög 

grad i metaforer (Lakoff & Johnson, 1980).  

   Förståelsen av ett nytt begrepp bistås av att jämföra det med familjära, 

redan kända begrepp. (Sothayapetch, Lavonen & Juuti, 2013). En metafor 

eller en analogi jämför med något redan känt. Sedan är steget inte så långt till 

att kunna använda det i nya sammanhang. 

3.5.2     Tre nyckelmetaforer  

   Sherr, Close, McKagan & Vokos, (2012) undersökte hur begreppet energi 

åskådliggörs av elever. De analyserade inspelade lektioner där eleverna 

diskuterade en film de sett om olika energiformer och noterade hur eleverna 

beskrev energi. De identifierade och organiserade elevernas beskrivningar i 

tre nyckelmetaforer om energins natur.  

 Energi är en substansliknande kvantitet, alltså en kvantitet som kan 

mätas, till exempel ett bränsle som innehåller energi. Löven som blå-

ser omkring har energi. 

 Energi ses som ett stimulus, något som utövar kraft eller sätter igång 

något, till exempel energi som kan åstadkomma arbete. Löven blåses 

omkring av energi.   

 Energi är ett vertikalt läge, vilket betyder att dess värde stiger eller 

sjunker beroende på dess läge i ett system, till exempel ett vatten-

kraftverk där höjden på vattnets fall är avgörande för energinivån. 

Kraft måste då tillföras för att öka energin. Ju snabbare cykeln rullar 

desto högre blir rörelseenergin. 

 

   Eftersom var och en av de tre metaforerna täcker upp en del av energins 

egenskaper, men ingen täcker hela begreppet, föreslår de en dynamisk syn på 
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energibegreppet. De anser att substansmetaforen är den som har flest förde-

lar. Den förklarar konservering och överföring av energi och stämmer med 

elevernas förståelse av begreppet. En analogi skulle kunna vara te som 

genomsyrar vatten. På samma sätt genomsyrar energin föremål utan att själv 

ha massa eller volym, men kan ändå ändra föremålets egenskaper (Scherr m. 

fl., 2012). 

3.5.3    Lancors metaforteori 

Metaforer kan vara användbara. Om det är så att vi tänker i metaforer borde 

de kunna underlätta förståelse i hög grad. 

If we accept the basic tenet of metaphor theory, that all of our conceptual structures are    

metaphorical in nature, then our understanding of science also becomes a metaphor. In   

particular, metaphor theory gives a better way to interpret conceptualizations of energy   

(Lancor, 2012, s. 5). 

 

   Lancor, (2012) vill hitta ett multidisciplinärt perspektiv på energi och har 

ett tydligt fokus på metaforer. Hon påpekar att det är förvirrande för elever 

när de hör ordet energi i biologin och får en definition från fysiken av läraren. 

Det händer till och med att lärare undviker att definiera energi på grund av 

otydliga definitioner. Hon intresserar sig för hur metaforer skulle kunna 

hjälpa till med detta. I linje med konstruktivismen ser hon det som en styrka  

att relatera nya begrepp till redan kända sådana. “When we encounter new 

ideas, we instinctively relate them back to what we already understand, 

which helps to make the new concepts intelligible.”  (Lancor, 2012, s. 2). 

   Lancor menar att energi uttryckt som arbete, stimulus eller förändring av ett 

system inte täcker de fem egenskaperna ovan (jfr. Duit, 1984). Därför utveck-

lade hon substansmetaforen vidare (jfr. Scherr m.fl., 2012) genom att i 

läroböcker och utbildningslitteratur hitta vilka metaforer man använt sig av. 

Hon fann sex olika typer. Energi är en substans som kan: 

 kvantifieras, 

 ändra form, 

 flöda, 

 rymmas i och transporteras,  

 vara en beståndsdel i, lagras eller tillföras ett system 

 och som försvinner från ett system. 

   Dessa metaforer har tidigare betraktats som missuppfattningar av begreppet 

energi. Ingen av dem kan heller omfatta hela energibegreppet och ge en sann 

bild av det. Men Lancor uppgraderar dem från missuppfattningar till använd-

bara hjälpmedel för att ge en helhetsförståelse. Var och en av dessa metaforer 
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belyser en eller flera aspekter av energins egenskaper men fördunklar andra. 

Tillsammans ger de ändå ett bra ramverk för energibegreppet så som det 

etablerats hos forskare av idag. Substansmetaforen är så vanlig att det samti-

digt gäller att försäkra sig om att eleverna inte tar metaforen bokstavligt. 

Energi är egentligen ingen substans (Lancor, 2012). 

   Att se energin som en kvantitet, menar hon, kan ses som att den i ett visst 

system finns liksom i en behållare eller på ett konto. Vi vet var den finns. 

Den kan spåras. Ett exempel på det vore att tala om ”energi som pengar”. 

Detta framhäver energins konservering och energins överföring men fördunk-

lar energiomvandling eftersom den bibehåller samma form. 

   När energi är en substans som kan förändra form fördunklas energiöver-

föring, eftersom energi ju kan gå från ett föremål till ett annat utan att ändra 

form. Men energins omvandling och dess konservering förstärks. Metaforen 

kan hittas i texter som beskriver olika energiformer, såsom ”lägesenergin 

övergår till rörelseenergi”. 

   Beskriver man energi som en substans som kan flöda, till exempel när det 

talas om ett ”energiflöde”, betonas energiöverföring. ”Energi flödar från 

varmt till kallt”. Och energin som flödar måste ha en källa, så även energi-

källa framhålls genom denna metafor. Substansen energi förändras inte här, 

som den gör mellan olika energiformer. Metaforen skymmer alltså energiom-

vandling. 

   I metaforen energi är en substans som kan rymmas i och transporteras ser 

vi energi som något som kan transporteras, till skillnad från att den flödar 

genom ett system. ”En elektron transporterar energi genom en krets” eller 

”organismer transporterar energi genom ekosystemet”. Den accentuerar  

energiöverföring men tonar ner energiomvandling, även om man enligt 

Lancor, (2012) kan uppfatta energiomvandling som att energi överförs från 

en transportör till en annan.  

   Vidare kan energi beskrivas metaforiskt som en substans som kan för-

svinna från ett system. I biologiböcker står det ofta att ”energi försvinner 

från ett ekosystem”, i motsats till materia som hela tiden återvinns. Lancor, 

(2012) menar att det indikerar att energi kan försvinna, när den egentligen 

omvandlas till mindre användbar energi. Enligt fysiken skapas ingen ny 

energi och energi kan inte förstöras. Metaforen accentuerar alltså energins 

degradering och dess källa, men skymmer dess konservering.  

     Energi är en substans som kan tillföras, produceras eller lagras. Detta är 

en bra metafor för att förstå energi i kemiska reaktioner. Ett exempel på detta 

är när energi läggs till som en ingrediens i en formel över kemiska reaktioner. 
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”Energi måste tillföras för att starta en kemisk reaktion”. Men energin här 

syftar bara på tillförd eller avgiven yttre energi. Energin i molekylerna nämns 

inte. Denna metafor betonar energikälla och energiöverföring och tonar ner 

energins konservering och dess degradering. 

3.6     Andra sätt att beskriva energi i läroböcker 

Det finns andra sätt som forskare har använt för att beskriva energi eller 

andra naturvetenskapliga begrepp. I syfte att komma runt det abstrakta 

energibegreppet föreslår Björn Andersson en enkel och konkret metod. Han 

inför begreppen 

 energikälla  

 energimottagare  

 tecken på energiöverföring   

 energikedja   (Andersson, 2008, s. 231). 

 

   Som exempel ger han en väckarklocka som dras upp. Människan är energi-

källa, klockan energimottagare och att fjädern spänns är ett tecken på energi-

överföring. Man måste dock försäkra sig om att eleverna inte missförstår och 

tror att energi är en vätska, något som orden energikälla och energiflöde 

antyder (Andersson, 2008). 

   I verkligheten är det så att kursplanen kräver att många områden ska 

avhandlas i snabb takt. Tyvärr gynnar inte det den djupare sortens förståelse. 

Stabilitet och varaktighet riskerar att gå förlorade om man inte hinner för-

djupa sig. Därför föreslår Andersson (2011) att man väljer ut några ”stora 

idéer” som teman i undervisningen. Ett par av de stora idéerna behandlar 

energi på mellanstadienivå. De är två av termodynamikens lagar: 

 Energin i ett slutet system bevaras. (Energiprincipen). 

 Energi som värme överförs inte spontant från en kall till en varm 

kropp. (Lagen om entropi) (Andersson, 2011, s. 48).  

   Dessa stämmer väl överens med energins egenskaper konservering och 

degradering. 

   När Sothayapetch, Lavonen, & Juuti, (2013) undersökte hur ett nytt natur-

vetenskapligt begrepp introducerades i läroböcker använde de sig av följande 

kategorier:  

 Analogi / metafor: ett nytt begrepp jämförs med ett annat välkänt be-

grepp som har någonting gemensamt.  

 Exempel/experiment: läroboken stödjer elevens begreppsbyggande 

genom att ge exempel eller klargöra klassificering. 

 Relation: i relation till andra begrepp, fysiska lagar och principer. 

 Beskrivet tidigare: begreppet har definierats tidigare i boken. 
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 Inte alls: begreppet används utan att definieras alls. 

 

3.7     Intresseområden och kunskapsemfaser 

Att beskriva energi genom metaforer, genom indelning i energikälla, energi-

mottagare mm., genom exempel eller i relation till andra naturvetenskapliga 

begrepp och även genom dess egenskaper konservering och degradering ger 

en rätt allsidig bild av begreppet. Att också studera vilka intresseområden och 

kunskapsemfaser som finns representerade säger lite mer allmänt om hur  

naturvetenskapens olika delar behandlas av läroboksförfattarna. 
   Wickman & Persson (2008) använder Joseph Schwabs indelning i fyra 

olika intresseområden, vilka täcker de olika vägar till kunskap som 

naturvetenskapen använder. De är:                                                                                                                                

 

 Taxonomiskt intresse: Detta intresse handlar om hur man delar in, 

grupperar och namnger det som finns i världen. Eleverna kan börja 

med att få sortera saker genom att titta på egenskaper. Det behövs en 

gemensam taxonomi för att man ska kunna tala samma språk med 

varandra. 

 Mätintresse: Här fokuserar man på att ändra en variabel och mäta ut-

fallet. Det är ett reduktionisitiskt sätt att beskriva verkligheten på, 

man förenklar en komplex sak till några variabler. Därför fungerar de 

lagar man kommer fram till genom mätning bara i ideala förhållanden 

där inget annat påverkar samtidigt. Elever som förstår det kan förhålla 

sig mer kritiskt till vetenskapliga resultat media rapporterar om. 

 Funktionsintresse: Det försöker hitta orsaken till ett tillstånd och an-

vänds framför allt i medicin och fysiologi. Varför har jag ont i huvu-

det? För att jag inte har ätit. 

 Sammanhangsintresse: Forskarna vill ta reda på hur olika företeelser i 

naturvetenskapen hänger samman och påverkar varandra. Det är ett 

arbete för att skapa en teori där man passar in de kunskaper man upp-

nått genom mätintresse och funktionsintresse. Sammanhangen besk-

rivs med den taxonomi man satt samman under vägen. 

   För att skapa en heltäckande NO-undervisning föreslår Wickman & 

Persson (2008) att lärare använder Douglas Roberts kunskapsemfaser för att 

strukturera sin undervisning. Emfaserna betonar vad man väljer som innehåll 

i undervisningen och hjälper en att förklara de olika syftena för eleverna. 

Kunskapsemfaserna besvarar elevernas fråga; ”varför ska jag lära mig det 

här?” Det finns sju olika emfaser: 
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 Den säkra grunden: Syftet med lärandet är att kunskapen kommer att 

vara till nytta i framtida utbildning eller i andra sammanhang. De ele-

ver som inte tänker välja NO senare ser kanske inte syftet med under-

visningen och även de som vill gå den vägen behöver andra syften 

också. 

 Den rätta förklaringen: Här betonas att eleverna ska lära sig vad na-

turvetenskapen har kommit fram till. I det ingår naturvetenskapens 

begrepp. Det är viktigt att det blir rätt enligt vetenskapen, inte att det 

är begripligt för eleven. 

 Att kunna förklara själv: I denna emfas är innehållet likt det i den 

rätta förklaringen, men det är anpassat till elevens erfarenheter och 

ger begripliga förklaringar som elever kan förstå. Läraren ska inte va-

nemässigt bara ge det rätta svaret utan ge eleverna möjlighet att till-

sammans med läraren och varandra resonera om olika sätt att förstå 

naturen och på det sättet få dem att känna att de kan behärska ämnet 

med glädje. 

 Naturvetenskapen i vardagen: Denna emfas betonar att naturveten-

skapen kan användas och vara till hjälp i vardagen. Till exempel till 

att sköta sin hälsa, hantera olika ämnen i köket och på arbetet samt 

bättre hantera levande varelser och framtidsfrågor som energiförsörj-

ning. Här kan man arbeta ämnesövergripande och skapa samband 

mellan ämnena. 

 Naturvetenskap och beslutsfattande: Syftet med denna emfas är att 

kunna delta i personliga och politiska beslutsprocesser där kunskap i 

naturvetenskap är inblandad. Här eftersträvas en förmåga att väga 

samman kunskap i NO med bland annat etiska, miljömässiga och 

ekonomiska argument och det gäller att kunna skilja mellan naturve-

tenskap och värderingar. Den lämpar sig också för att arbeta ämnesö-

vergripande. 

 Det naturvetenskapliga arbetssättet: Det syftar till att utveckla för-

mågan att lösa naturvetenskapliga problem genom att lära ut naturve-

tenskapens arbetsprocesser, så att eleverna själva kan ta reda på saker 

i naturen genom att planera, genomföra, rapportera och även att tro-

värdigt argumentera. För att kunna sätta upp en hypotes måste man 

dock först kunna lite om området. 

 Naturvetenskapens karaktär: Denna emfas innebär utvecklandet av en 

förmåga att bedöma pålitligheten och giltigheten hos naturvetenskap-

ens resultat. Man vill utveckla elevernas kritiska tänkande när det gäl-

ler redan färdiga naturvetenskapliga resultat, (jämför den rätta förkla-

ringen,) få dem att lita på sina egna resultat, och inte tro att de är 
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mindre verkliga än de som den riktiga vetenskapen sysslar med. Även 

livsåskådningsfrågornas relation till naturvetenskapen hör hemma i 

denna emfas. (Wickman & Persson, 2008)   

   Wickman & Persson (2008) menar att den säkra grunden och den rätta 

förklaringen av tradition har varit dominerande i skolan. Undersökningar och 

experiment har till exempel ofta gjorts i syfte att visa att den rätta förklaring-

en är sann, inte i undersökande syfte för att eleverna ska begripa samman-

hangen. Detta, menar författarna, är inte förenligt med en allmänbildande 

skola. 

3.8    Bilder 

   Kommunikation sker inte enbart genom talat eller skrivet språk. Också 

bilder förmedlar något. De kan antingen stå för sig själva eller göra texten 

mer levande och verklig. De bidrar också till att lättare komma ihåg texten 

och kan i sig själva förklara ett sammanhang. Ofta har de en bildtext.  

       Väldesignade bilder kan enligt Sothayapetch, Lavonen & Juuti (2013) 

minska den kognitiva bördan och minska behovet av detaljerad textförkla-

ring. Vilket ligger i linje med Tom Wikmans tes att inte göra texten alltför 

strukturerad utan tillåta läsaren att tänka själv (Wikman, 2004). 

   Illustrationer och tabeller blev populära i böckerna under 1970- och 1980-

talen samtidigt som antal sidor förblev konstant, vilket ledde till att texten 

förtätades. Förklaringar och orsakssamband fick mindre plats och denna 

informationstäthet tillsammans med problem att avkoda och förstå orden 

gjorde att elever fick problem (Äikäs, 2001). Jämför Ribeck som lyfter frågan 

om att förenkling av texter kan motverka läsförståelse på grund av bristande 

sammanhang i texten (Ribeck, 2015).  

   Underlättar bilderna förståelsen av texten eller tar de upp plats som bättre 

kunde utnyttjas till en mer sammanhängande text, är en fråga man skulle 

kunna ställa sig. En annan är om bildtexterna bidrar till förståelsen av bild 

och text. 

4 METOD 

4.1    Val av analysmetod 

Syftet med studien är att belysa hur läroböcker behandlar ämnet energi. Det 

finns kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder att välja på. En 

kvantitativ forskningsmetod lämpar sig till att studera frekvensen av något, 

hur ofta det händer. Mina frågeställningarn lyder ”På vilket sätt…” och 

”Hur…” och det indikerar mer kvaliteten på det som finns och kanske inte så 

mycket hur ofta något förekommer. Därför valde jag att göra en kvalitativ 
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textanalys. En sådan lämpar sig enligt Fejes & Thornberg (2015) vid studier 

av skriftliga texter. Genom att ställa frågor och hitta tematiska kategorier 

kunde jag analysera närmare (Johansson & Svedner, 2006). 

   Min valda metod ger upplysning om att en viss lärobok innehåller en viss 

kategori, men den visar inte graden av detta innehåll. En kategori kan finnas 

med, men vara så sparsamt representerad att det påverkar bokens läsbarhet 

och kvalitet. Det hade en kvantitativ studie kunnat hantera bättre. En annan 

aspekt att tänka på är att denna metod inte tar sig an språkets kvaliteter och 

hur väl författaren talar med och når fram till sina läsare. Detta hade kunnat 

studeras i en diskursanalys. 

4.2    Analysmetod 

Här beskriver jag vilka olika aspekter som analyserades. I en deduktiv ansats 

används färdiga kategorier när man tolkar data. Jag använde de verktyg och 

definitioner som nämns i teoridelen och baserade min bedömning på dessa 

forskares definitioner av de olika kategorierna. Det första analysverktyget 

lånade jag av Sothayapetch, Lavonen, & Juuti, (2013).  

   I läroböckerna beskrivs ofta energins oförstörbarhet, dess omvandlingar 

och dess roll som källa till rörelse och arbete. Därför kan man studera i vilken 

utsträckning metaforerna i Scherr m. fl. och Lancors och forskning finns med 

i läroböckerna. Jag utgick från Sherrs m. fl. tre nyckelmetaforer för energi. 

Sedan delade jag upp substansmetaforen ytterligare i Lancors sex substans-

metaforer. De olika typerna av metaforer definieras i teoriavsnittet. 

   Ytterligare ett verktyg har varit Björn Anderssons indelning i energikälla, 

energimottagare, tecken på energiöverföring och energikedja. Jag letade 

efter dem i energikapitlet och bedömde dem utifrån om jag kunde se om 

läroboken beskrev energi som en källa, en mottagare, om energi beskrevs 

som något som överförs mellan olika system samt om den beskrev en kedja 

av energiöverföringar. 

   Två andra system av kategorier fann jag hos Wickman & Persson (2008). 

De använder begreppen intresseområden och kunskapsemfaser. Intresseom-

råden är de olika vägar naturvetenskapen söker kunskap på. Kunskapsemfa-

ser berör syftet med undervisningen och vad som betonas. De besvarar frågan 

”Varför ska jag lära mig det här?” Jag har använt mig av dem som analysme-

tod för att få lite perspektiv, eftersom de visar bokens inriktning och vad 

författarna anser vara viktigt i NO-undervisningen. I detta fall har jag inte 

utgått enbart från kapitlet om och ämnet energi, utan även sneglat lite på 

övriga kapitel i boken.  
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   Jag valde ut de avsnitt som handlar om energi och letade även i indexet om 

energi nämns på andra ställen. Sedan läste jag igenom kapitlet om energi i 

varje lärobok minst ett par gånger för att bekanta mig med innehållet. Först 

tittade jag på hur begreppet introducerades, om det var genom exem-

pel/experiment, relation eller metaforer. Sedan tittade jag vilka sorters meta-

forer som användes och skrev in dem under lämplig kategori. Jag försökte ta 

med minst ett exempel i varje kategori som förekom i läroboken. Att det 

ibland finns med mer än ett exempel betyder inte att det var större kvantitet 

av just den kategorin utan det är för att förtydliga och göra det lite mer 

verkligt och intressant för läsaren. Jag noterade också Björn Anderssons 

kategorier energikälla, energimottagare, tecken på energiöverföring och 

energikedja. När det gäller intresseområden och kunskapsemfaser letade jag i 

hela boken, eftersom flera av dessa böcker har sammanställt fakta om arbets-

sätt och naturvetenskapens karaktär i egna kapitel.  

   Slutligen sammanfattade jag mina iakttagelser för varje bok. Där noterade 

jag också på om termodynamikens första och andra lag fanns representerade, 

eftersom de är så grundläggande och ingår i de stora idéer som Andersson 

(2011) anser att eleverna bör få stifta bekantskap med. Dessutom tittade jag 

efter om boken uppmuntrar till återkoppling och metakognition, något som 

bland andra Wikman (2004) kommit fram till gynnar elevernas utveckling.  

4.3   Validitet och reliabilitet 

Validitet betyder att studien verkligen undersöker vad den avser att under-

söka (Fejes & Thornberg, 2015). Reliabilitet är att studien inte gett slump-

mässiga resultat utan att den skulle ge liknande resultat om den görs om vid 

andra tillfällen och av andra.  

   För att få hög validitet valde jag en deduktiv ansats där jag utgick ifrån 

kategorier som använts i granskade studier av forskare inom naturvetenskap. 

Jag tog med så många olika kategorier jag kunde som var lämpliga, för att 

kunna göra varje bok rättvisa. När jag sedan bedömde vilka kategorier som 

finns i böckerna är jag medveten om att det är jag som observatör som avgör 

hur jag bedömer böckerna. Detta medför en risk att inte kunna hålla sig fullt 

objektiv i sin bedömning och skulle kunna minska reliabiliteten. Genom att 

använda tydligt definierade kategorier försökte jag minska variationen i 

bedömningen. Jag menar att om någon annan skulle göra samma bedömning 

utifrån samma färdiga kategorier så skulle tydligt definierade kategorier göra 

bedömningen säkrare och öka reliabiliteten. 
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   När det gäller mitt urval var det svårt att ta reda på exakt vilka böcker som 

används i skolorna i landet, eller att veta om även läroböcker utgivna före 

2011 används. Det kan finnas fler böcker som jag har missat att analysera. 

4.4    Forskningsetik 

  

I all forskning hör det till sunt förnuft att behandla andra med respekt och det 

gäller förstås också de forskare jag refererar till och de läroboksförfattare vars 

läroböcker jag granskat. Att själv ta åt sig äran för det som någon annan har 

upptäckt är exempel på oetiskt agerande, men lika illa är det att tillskriva 

någon något den inte har skrivit eller ändra på det. När jag redovisade andras 

forskning försökte jag att referera dem korrekt och att göra dem rättvisa 

genom att jag först själv noga läste och satte mig in deras texter. (Veten-

skapsrådet, 2017). 

   Jag bemödade mig om att inte skriva överdrivet dåligt eller bra om någon 

bok då den inte förtjänade det. Syftet med studien är inte att skada någon 

annans arbete. Flera kategorier analyserades för varje bok, vilket kan ses som 

ett sätt att göra böckerna mer rättvisa än om jag enbart hade tittat på en 

kategori. Kategorierna jag valde ut är sådana som andra forskare har använt. 

4.5     Urval av läroböcker 

   Jag analyserade läroböcker i NO för mellanstadiet. Böckerna som valdes ut 

är med ett undantag skrivna efter att senaste läroplanen Lgr 11 gavs ut. Jag 

letade upp de läroböcker i no eller fysik för årskurserna 4-6 som fanns till 

försäljning just då på de större läroboksförlagens webbsida.  Detta är alltså 

ingen komplett lista. Den äldre utgåvan av boken PULS från 2005, hittades 

på bibliotek och togs med i syfte att jämföra den med PULS 2011.  

   PULS Fysik och kemi, 2005 års upplaga, är skriven av Staffan Sjöberg och 

Birgitta Öberg och utgiven av Natur och Kultur. Den innehåller 12 kapitel,   

men inget av dem har ordet ”energi” i titeln. Ock finns det i kapitlet Sport en 

underrubrik som kallas Kemi och idrott, och ännu en underrubrik; Energi för 

kroppen som består av två stycken. Det är de som är med i studien. 

   PULS Fysik och kemi, skriven av Staffan Sjöberg och Birgitta Öberg är 

utgiven 2011 av förlaget Natur och Kultur. Den innehåller 16 kapitel där 

varje kapitel innehåller faktatexter, uppgifter, experiment och bilder. Den 

består av 144 sidor med ett kapitel om Energi och miljö - problem och 

möjligheter.  
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   Koll på NO Biologi Fysik Kemi 5 är skriven av Anncatrin Hjernquist och 

Klara Rudstedt och utgiven 2012 av Sanoma utbildning. Den täcker biologi, 

fysik och kemi och är uppdelad i tre böcker, en för varje årskurs i mellansta-

diet. Till var och en hör en aktivitetsbok med uppgifter. Boken för årskurs 5 

är 120 sidor och innehåller 6 kapitel av vilka ett heter Energi. Boken för 

årskurs 4 innehåller inget avsnitt om energi. Det gör inte heller den för 

årskurs 6, däremot har den ett kapitel om kraft och rörelse. Jag analyserar 

därför enbart boken för årskurs 5. 

   Boken om fysik och kemi, skriven av Hans Persson, är utgiven 2015 av 

Liber och är den andra upplagan. Läroboken innehåller 14 kapitel och varje 

kapitel innehåller faktatexter, experiment och mycket bilder. Boken består av 

totalt 171 sidor och sist i boken finns förklaringar till experimenten samt 

ordförklaringar av ämnesspecifika ord. Inget kapitel har ordet ”energi” i 

titeln. Undertiteln ”Energi” finns dock i kapitlet om elektricitet, och det 

avsnittet är med i studien.  

    Utkik Fysik & Kemi 4 - 6 är ett läromedel i NO för årskurs 4-6, som är 

framtagen utifrån Lgr11. Läroboken är skriven av Karin Andersson och är 

utgiven 2016 av Gleerups. Boken innehåller 19 kapitel och varje kapitel 

innehåller faktatexter, diskussionsfrågor och mycket illustrativa bilder. 

Avslutningsvis finns för varje kapitel en repetition av frågor och en samman-

fattning av all fakta. Läroboken innehåller totalt 186 sidor och sist i boken 

finns ordförklaringar av utvalda ord. Ett av kapitlen heter Energi (fysik, 

kemi). 

   Spektrum NO 6, skriven av Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders 

Karlsson och Sara Ramsfeldt, är utgiven 2019 av Liber. Den är anpassad efter 

det centrala innehållet i Lgr 11 och dess syfte är att vara en grund för ämnes-

prov och betyg i årskurs 6. Varje kapitel innehåller faktatexter, testa-dig-

själv-frågor, perspektiv som uppmuntrar eget tänkande och frågor. Läroboken 

innehåller 144 sidor och det finns 6 kapitel varav ett med titeln Energi. 

5     RESULTAT  

5.1     Sammanfattning av varje bok 

Resultatet för respektive bok presenteras i kronologisk ordning. I bilagan 

finns den ursprungliga analysen av varje bok med exempel för varje kategori 

som hittats. Här nedan finns en sammanfattning över resultatet av analysen 

för respektive bok.  

5.1.1   PULS Fysik och kemi (2005) 
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I kapitlet Sport hittar man underrubriken ”Energi för kroppen”. Det består av 

enbart två stycken och energi beskrivs mycket kort med hjälp av metaforer. 

Många av substansmetaforens dimensioner saknas. Det finns inga andra 

kapitel om energi som arbete, värme och ljus men i kapitlet ”Lag och ord-

ning” kan man experimentera med bland annat ljud, elektriska kretsar och 

magnetism. Det går att identifiera energikälla, energimottagare och tecken på 

energiöverföring i meningen För att vi ska orka med att sporta måste vi äta 

mat som ger energi (Sjöberg & Öberg, 2005, s. 80).  

   Även om det inte står så mycket om energi, omfattar boken flera intresse-

områden och kunskapsemfaser. Kapitel som ”Mätbart”, ”Lag och ordning”, 

”Modell och verklighet” och ”Problem och möjligheter” innehåller dessa 

områden. Det framgår dock inte tydligt att modeller som är skapade av 

människan innebär en förenkling av verkligheten samt att de kan komma att 

revideras om nya observationer framkommer.  

   Energiprincipen och termodynamikens andra lag behandlas inte.  

   Det kan noteras att man återknyter till tidigare kunskap när man skriver 

Tidigare i boken har du sorterat saker i grupper. Metall eller inte metall? 

Hård eller mjuk plast? Man kan också ordna saker på rad i stället för i 

grupper. Då går man efter någon egenskap som de har mer eller mindre av. 

(Sjöberg & Öberg, 2005, s. 44). Denna återkoppling kan hjälpa elever i sin 

utveckling (Wikman, 2004). 

   Bilderna i boken illustrerar texten. De upptar uppskattningsvis en tredjedel 

av sidutrymmet.  

5.1.2   PULS Fysik och kemi (2011) 

I denna bok introduceras energi både genom en analogi: ”ett batteri är som en 

pump som driver strömmen genom kretsen” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 108), 

med metaforer: ”om den slutna kretsen är elektricitetens väg, så är strömmen 

själva trafiken” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 108), med exempel: ”Sarah 

utförde ett arbete när hon lyfte skivstången” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 133) 

och i relation till materia: ”I universum finns dels energi, dels materia. 

Materia är sådant som man kan ta på, som sten och vatten” (Sjöberg & 

Öberg, 2011, s. 133). 

   Alla de olika kategorierna av metaforer finns representerade liksom alla 

kunskapsemfaser och intresseområden förutom mätintresse. Det stod ”Det 

går att mäta fångsten på flera olika sätt, som i antalet fiskar, hur mycket de 

väger eller hur mycket plats de tar.” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 11), men det 

bedömdes inte räcka för att boken ska kunna sägas innehålla ett mätintresse.  
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   Bilder upptar grovt uppskattat en tredjedel av sidutrymmet. De illustrerar 

oftast texten, men där finns också ett fotografi på ett solkraftverk med tillhö-

rande bildtext som på ett tydligt sätt förklarar hur kraftverket fungerar.    

   Till skillnad från 2005 års bok innehåller den här boken från 2011 både 

termodynamikens första och andra lag: ”Energi kan nämligen inte skapas ur 

ingenting, bara omvandlas från en form till en annan” (Sjöberg & Öberg, 

2011, s. 133). ”På samma sätt lämnar jorden ifrån sig energi som är sämre än 

den som kommer hit med solstrålningen, även om det är lika stora mängder.” 

(Sjöberg & Öberg, 2011, s. 135). 

   Någon ansats till återkoppling eller metakognition hittades inte i denna bok. 

PULS-boken beskriver ändå, kanske i högre grad än de andra böckerna, 

energi på ett sammanhängande sätt där orsakssambanden framgår. ”Det 

fungerar ungefär som med det vi stoppar i oss. Kiss, bajs, svett och utand-

ningsluft går inte att leva på, trots att de består av sådant som vi får i oss när 

vi äter, dricker och andas in. Det är samma atomer, men de sitter ihop på 

andra sätt. Det gör att de inte är användbara längre. På samma sätt lämnar 

solen ifrån sig energi som är sämre än den som kommer hit med solstrålning-

en, även om det är lika stora mängder.” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 135). 

5.1.3   Koll på NO Biologi Fysik Kemi 5 

Begreppet energi introduceras med ett exempel: ”Du kliver upp och tar en 

dusch. Ute blåser det kallt, men inne i huset är det varmt. Du lyssnar på 

musik medan du äter en rostad smörgås till frukost. Allt du just har varit med 

om har med energi att göra” (Hjernquist & Rudstedt, 2012, s. 68). Författarna 

riktar sig här direkt till läsaren, vilket är ovanligt i naturvetenskapliga läro-

böcker men enligt Äikäs (2001)forskning ett sätt att underlätta för läsaren. 

   Alla metaforkategorierna finns med. Däremot är det ont om experiment och 

undersökningar för eleverna, det uttrycks inte något mätintresset mer än att 

man berättar att man kan mäta pH-värdet och att forskare mäter föroreningar 

i havet. Kunskapsemfaserna det naturvetenskapliga arbetssättet och naturve-

tenskapens karaktär kan inte sägas vara representerade. Däremot kan emfa-

serna att kunna förklara själv, naturvetenskapen i vardagen samt naturveten-

skapen och beslutsfattande sägas vara väl representerade i denna lärobok. ”Vi 

måste förstå att det vi gör på ett ställe kan påverka det som händer på andra 

platser” (Hjernquist & Rudstedt, 2012, s. 81) kan vara ett exempel på natur-

vetenskap och beslutsfattande. 

   En uppskattning är att knappt hälften av utrymmet i energikapitlet upptas 

av bilder, både fotografier och tecknade bilder. De illustrerar texten och ger 

den liv. Några tecknade bilder visar funktionen hos elmotor, generator, 
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ficklampa osv. En annan tecknad bild visar tydligt de två trådarna som leder 

elektricitet ligger i en sladd och hur de delar upp sig i stickproppen till de två 

utskjutande spröten som man sticker in i vägguttaget. Bilden förklarar funkt-

ionen bra, enbart bildtexten hade inte räckt till. Texten är lite mindre än i 

PULS-böckerna, kanske för att uppväga bildernas större del av utrymmet.  

   Energiprincipen finns representerad: ”Energi kan inte skapas eller förstöras. 

Men energi kan omvandlas till olika energiformer. Detta kallas energiprinci-

pen. Det betyder att mängden energi i universum hela tiden är densamma” 

(Hjernquist & Rudstedt, 2012, s. 70), så även lagen om entropi: ”All energi 

blir värmeenergi till slut. Ibland vill vi ha värme, till exempel i våra hus eller 

när vi lagar mat. Men många gånger är det omöjligt att få någon riktig nytta 

av värmen. Den är nämligen väldigt svår att omvandla till andra energifor-

mer.” (Hjernquist & Rudstedt, 2012, s. 71). 

   Boken börjar varje kapitel med att lista några mål för vad man ska lära sig 

och allra sist i varje kapitel ställs frågan ”Kan du nu? Därunder finns en lista 

med frågor till eleven. Det ger en ansats till möjlig metakognition och åter-

koppling för eleven. 

5.1.4   Boken om fysik och kemi 

De flesta sätten att beskriva energi på finns med. Till exempel med ett expe-

riment: ”Gnugga ett finger snabbt mot en bordsskiva 40 gånger. Vilka tre 

energiformer är inblandade när du gör så?”… ”Som du märker omvandlas 

rörelseenergin ifrån ditt finger … till värme som sprider sig i rummet”  

(Persson, 2015, s. 101). Eller genom att relatera till en substans som kan 

förstöras: ”Energi är inte något som kan förstöras eller förbrukas. Energin 

omvandlas hela tiden från en form till en annan” (Persson, 2015, s. 101). Alla 

intressen och emfaser finns också representerade, speciellt funktionsintresse. 

Det finns många klargöranden om hur saker till vardags fungerar. Detta 

mycket tack vare de bilder som hör till. Texten om energi är mycket kortfat-

tad. 

   Det finns rikligt med bilder. De flesta är tecknade och de visar och klargör 

saker i texten eller i bildtexten. Bildtexterna kan vara ganska omfattande och 

utgör ofta texten, de bli ett mellanting mellan vanlig text och bildtext. Det 

finns till exempel en tecknad bild på en säkring i genomskärning. Texten till 

bilden säger: ”Vad är en propp? I varje hus som har elektricitet finns en 

elcentral. Ofta är det ett proppskåp. Där fördelas strömmen till olika delar av 

huset. På sin väg ut till badrum, taklampor och kylskåp passerar strömmen 

tunna metalltrådar i propparna, eller säkringarna som de också kallas. Om 

man kopplat för många elektriska apparater i samma vägguttag eller något 
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blir fel med det elektriska, kan det rusa iväg för mycket ström genom led-

ningarna. Strömmen bryts och ingen kan få ström genom kroppen” (Persson, 

2015, s. 100).  

   Energiprincipen finns med: ”Energi är inte något som kan förstöras eller 

förbrukas. Energin omvandlas hela tiden från en form till en annan” (Persson, 

2015, s. 101). Lagen om entropi antyds: ”Som du märker omvandlas rörel-

seenergin från ditt finger och batteriets kemiska energi till värme som sprider 

sig i rummet. Men den försvinner inte. Den bara sprider sig.” (Persson, 2015, 

s.101). 

   I avsnittet om energi finns det två små blå tankebubblor som uppmuntrar 

till eget tänkande om det man läser och ger en chans att återkoppla till vad 

man har läst. Ett exempel är: ”Förnybara eller inte? Alla kraftverk är energi-

källor. Energikällor går att dela in i förnybara eller icke förnybara energikäl-

lor. Vilka av kraftverken på bilderna brukar kallas förnybara energikällor? 

Vilka är de icke förnybara? Varför är det så? Försök att förklara detta för en 

kompis” (Persson, 2015, s. 102). 

   Det som är lite speciellt med denna bok är att den ofta bjuder in läsaren att 

delta: ”Tänk dig att…” och ”Som du märker…” visar på författarens vilja att 

samtala med läsaren.  

5.1.5   Utkik Fysik & Kemi 4-6  

Boken introducerar energi genom metaforer och exempel. ”I en bil omvand-

las kemisk energi, som finns lagrad i bränslet, till rörelseenergi och värmee-

nergi. Du kan känna att bilens motorhuv blir varm efter att bilen har kört ett 

tag” (Andersson, 2016, s. 159). De andra två nyckelmetaforerna finns också 

representerade. Energi som stimulus: ”Det krävs alltid energi för att någon-

ting ska hända” (Andersson, 2016, s. 158). Och lägesmetafor: ”Lägesenergi 

finns i ett föremål som befinner sig högre upp än ett annat föremål” (Anders-

son, 2016, s. 159).  

   Björn Anderssons kategorier framträder, till exempel en energikedja: ”I en 

bil omvandlas kemisk energi, som finns lagrad i bränslet, till rörelseenergi 

och värmeenergi. Du kan känna att bilens motorhuv blir varm efter att bilen 

har kört ett tag” (Andersson, 2016, s. 159). 

   Alla intressen och emfaser är representerade i boken. Bilderna upptar 

uppskattningsvis drygt en tredjedel av sidutrymmet i boken. De illustrerar till 

största del texten och förklarar inte några fysikaliska fenomen, förutom en 

tecknad bild med bildtext som beskriver hur växthuseffekten fungerar. Alla 

andra bilder är fotografier. Texten om energi blir följaktligen kort och koncis. 
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   Energiprincipen och lagen om entropi finns representerade.”Energi kan 

aldrig förstöras eller skapas på nytt, den kan bara omvandlas. Det berättar den 

fysikaliska lag som kallas energiprincipen för oss” (Andersson, 2016, s. 159). 

”När värme överförs är det alltid det som är varmare som sprider värmee-

nergi till det som är kallare” (Andersson, 2016, s. 160). 

   Som möjlig återkoppling finns det i slutet av varje kapitel en sida med 

sammanfattning av kapitlet samt en sida med repetitionsfrågor och ord att 

förklara för en kamrat.    

5.1.6   Spektrum NO 6 

Energi introduceras med metaforer, exempel och relation. De olika sub-

stansmetaforerna finns representerade och även energikälla, mottagare, 

tecken på energiöverföring och energikedja. Ett exempel på den senare är: 

”När solens strålar får skogen att växa omvandlas strålningsenergi till kemisk 

energi. Det är så ved skapas eller biomassa som man ofta säger idag. Pellets 

och flis är exempel på biomassa. I många kommuner används biomassa för 

att värma vatten och hus. Det går till så att man eldar flis och värmer vatten i 

kommunens värmeverk. Tänk dig en jättekastrull med vatten som man eldar 

under. Varmt vatten leds sedan fram till skolor och vårdcentraler genom 

grova rör som är nedgrävda i gatorna” (Ericson m.fl., 2019, s. 105). 

   Bokens styrka ligger i emfasen naturvetenskap och beslutsfattande samt 

energi i vardagen. Aktuella problem samhället står inför och möjligheter till 

hållbar utveckling behandlas grundligt. ”Lika viktigt som att använda mer 

förnybara energikällor är att använda energin smart. Att effektivisera vårt sätt 

att använda energi, är det samma som att köpa ett nytt kylskåp som håller 

matvarorna kalla, men drar mindre energi än det gamla kylskåpet. Om alla 

tänker så, både hemma och på jobbet, kommer vi snart använda betydligt 

mindre energi än vi gör idag i världen. Då bidrar vi alla till hållbar utveckling 

av livet på vårt klot” (Ericson m.fl., 2019, s. 107). 

   Bilderna, ofta fotografier, illustrerar texten. Ett par tecknade bilder förklarar 

sambandet mellan lägesenergi och rörelseenergi i en gunga och vattnets 

kretslopp. Dessa två bilder med bildtext skulle kunna stå för sig själva och 

ganska väl förklara fenomenet.  

   Energiprincipen finns med: ”En av de viktigaste naturlagarna kallas för 

energiprincipen och brukar skrivas så här: Energi kan varken förstöras eller 

nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Det finns alltid lika 

mycket energi före en energiomvandling som efter. Att använda energi på ett 

smart sätt handlar om att förstå hur dessa omvandlingar går till” (Ericson 

m.fl., 2019, s. 100), liksom lagen om entropi: ”Hur mycket energi som 
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kommer till nytta kallar vi för verkningsgrad och beskrivs med ett procenttal. 

En verkningsgrad på 90 procent betyder att det mesta av energin kommer till 

nytta, endast 10 procent blir till värme som inte kommer till nytta”  (Ericson 

m.fl., 2019, s. 102). 

   Det finns testa-dig-själv-rutor i alla kapitel där man ska förklara centrala 

begrepp och svara på frågor av typen ”Vilka sex olika energiformer finns?” 

och ”Varför är elenergin så värdefull?” (Ericson m.fl., 2019, s. 102, 110). I 

slutet av varje kapitel finns det en sida som kallas Perspektiv, som uppmunt-

rar till eget tänkande angående aktuella frågor. I slutet av varje kapitel finns 

det en sida ”Sammanfattning” och så ”Finalen” med några frågor: ”När det är 

kallt säger man att man ska klä sig i många lager. Varför?” (Ericson m.fl., 

2019, s. 112). 

5.2     Svar på frågeställningar med tabeller 

Den första frågeställningen var: På vilket sätt definierar läroboken begreppet 

energi? 

    I de böcker som undersökts beskrivs energi huvudsakligen med hjälp av 

metaforer och ibland med exempel. Lite sällsyntare är beskrivningar i relation 

till andra fysikaliska begrepp. Tabell 1 visar att nästan alla böcker använde 

metaforer och/eller analogier men endast tre belyste relationer.  

Tabell 1. 

Översikt över hur energi introduceras enligt Sothayapetch, P. Lavonen, J. & Juuti, K. (2013). 

 Metafor/ 

analogi 

Exempel/ 

experiment 

Relation Beskrivet 

tidigare 

Inte alls 

PULS 2005        x            

PULS 2011        x        x        x          

Koll på NO        x        x    

Boken om  

fysik och 

kemi 

       x        x        x   

Utkik        x        x           

Spektrum        x        x        x          

 

   En av läroböckerna relaterar energi till materia. ”I universum finns dels 

energi, dels materia. Materia är sådant som man kan ta på, som sten och 
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vatten” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 133). Lite tidigare i samma bok står det 

om strömmen: ”Den är svår att beskriva, eftersom den inte syns. Men du kan 

se strömmens verkningar. Den kan få en lampa att lysa” (Sjöberg & Öberg, 

2011, s. 108). Det återknyter till energins abstrakta natur, men den uttrycks 

på ett sätt som lämpar sig för elever på mellanstadiet.  

   I tabell 2 ser man hur kategorierna energikälla, energimottagare, tecken på 

energiöverföring och energikedja kan urskiljas i nästan alla läroböckerna. 

Lättast är det att hitta exempel på energikällor, det är inte lika mycket beto-

ning på energimottagare och vad som händer sedan med energin. Detta kan 

hänga samman med att det ligger i tiden att ställa om till förnybara energikäl-

lor för att kunna lösa energibehovet utan att förstärka växthuseffekten. 

Tabell 2. 

Energikategorier från Björn Andersson. (2008). 

 Energikälla Energimottagare Tecken på 

energiöverföring 

Energikedja 

PULS 2005             x             x             x  

PULS 2011             x             x             x             x 

Koll på NO             x             x             x             x 

Boken om fysik 

och kemi 

            x             x             x             x 

Utkik             x             x             x             x 

Spektrum             x             x             x              

  

    Metaforer ansågs tidigare vara missuppfattningar (Lancor, 2012). Det 

abstrakta begreppet energi kunde bara förklaras matematiskt, vilket blev 

problematiskt för skolelever. Läroboksförfattare för mellanstadiet undviker 

idag inte metaforer för att de är ”fel”. Det är många av metaforkategorierna 

som används i läroböckerna. Detta framgår i både tabell 3 och 4. Samtliga 

böcker tar upp energi i form av substansmetaforer och stimulusmetaforer. 

Lägesmetaforen saknas i två av dem: 

Tabell 3. 

Metaforer från Scherr m.fl. (2012). 

 Substansmetafor Stimulusmetafor Lägesmetafor 

PULS 2005                x                x  
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PULS 2011                x                x                x 

Koll på NO                x                x                x 

Boken om fysik och 

kemi 

               x                x  

Utkik                x                x                x 

Spektrum                x                x                x 

 

   Begreppet energi måste kunna kommuniceras och metaforer blir en lösning 

som fungerar. Den är kanske inte perfekt, men den fungerar. Metaforer 

stämmer överens med vårt sätt att tänka, helt enkelt. Tabell 4 visar att alla de 

olika typerna av substansmetaforer som identifierats av Lancor finns repre-

senterade i läroböckerna, med ett undantag. Undantaget, PULS 2005, inne-

håller dock inget renodlat avsnitt om energi. Därför innehåller den inte heller 

lagen om energins oförstörbarhet och lagen om entropi, vilket alla de övriga 

böckerna gör. 

Tabell 4. 

Substansmetaforer från Lancor. (2012). 

Energi är 

en 

substans 

som kan: 

kvantifieras omvandlas flöda transporteras försvinna 

från ett 

system 

Tillföras, 

lagras 

eller 

produceras 

PULS 2005             x         x 

PULS 2011         x         x        x          x         x         x 

Koll på NO         x         x        x          x         x         x 

Boken om 

fysik och 

kemi 

        x         x        x          x         x         x 

Utkik         x         x        x          x         x         x 

Spektrum         x         x        x          x         x         x 

 

    Det visar sig alltså att energi beskrivs på mer än ett sätt i böckerna. Flera 

forskare verkar vara överens om att ett begrepp som belyses från många olika 

håll ger en djupare förståelse (Andersson, 2008, 2011, 2012; Arevik & 

Hartzell, 2014; Wickman & Persson, 2008; Wikman 2004). Om begreppet 

energi tas upp ur olika synvinklar leder det till en djupare och mer hållbar 

förståelse. Men antalet sätt energi beskrivs på är inte ensamt en måttstock för 
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hur effektivt en lärobok förmedlar begreppet energi. Kvaliteten på beskriv-

ningen måste också utgöra en viktig en faktor. PULS-böckernas beskrivning-

ar är till exempel sammanhängande och beskriver orsakssambanden väl. 

Även bilderna kan spela en viktig roll, eftersom de, om de är bra, förstärker 

och förtydligar budskapet. Det finns bilder som verkligen förklarar, ett 

exempel är den tecknade bild i Koll på NO, som tydligt visar de två trådarna 

som döljer sig inuti i elsladden och hur de delar upp sig i stickproppen som 

går in i vägguttaget (Hjernquist & Rudstedt, 2012, s. 75). Tillsammans med 

bildtexten visar den för någon som kanske ibland undrat över varför det bara 

är en sladd, hur strömmen kan flöda tillbaka igen. Eller bilden från Boken om 

fysik och kemi, som förklarar säkringssystemet i ett hus (Persson, 2015, s. 

100).  

   Jag tittade på hur många kunskapsintressen och kunskapsemfaser som täcks 

av läroböckerna. Om de finns representerade bör det ge eleverna chansen till 

en mer helgjuten bild av vad som ingår i naturvetenskapens verksamhet.   

   Det gick att hitta ett taxonomiskt intresse, ett funktionsintresse och ett 

sammanhangsintresse i alla böckerna, även om det varierar vilken vikt de 

lägger vid de olika intressena. Däremot visade det sig att hälften av böckerna 

saknar ett mätintresse medan de andra kunskapsintressena finns represente-

rade i samtliga böcker.  

Tabell 5. 

Intresseområden från Wickman & Persson. (2008). 

 Taxonomiskt 

intresse 

Mätintresse Funktionsintresse Sammanhangs-

intresse 

PULS 2005             x             x              x             x 

PULS 2011             x                         x             x 

Koll på NO             x               x             x 

Boken om fysik 

och kemi 

            x             x              x             x 

Utkik             x             x              x             x 

Spektrum             x               x             x 

 

   I tabell 6 visas att kunskapsemfasen den säkra grunden inte finns represen-

terad i läroböckerna. Två av läroböckerna saknar emfaserna det naturveten-

skapliga arbetssättet och naturvetenskapens karaktär.  

Tabell 6. 
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Kunskapsemfaser från Wickman & Persson. (2008). 

 Den 

säkra 

grun-

den 

Den rätta 

förkla-

ringen 

För-

klara 

själv 

Natur-

vetensk. i 

vardagen 

Natur-

vetensk.     

och 

beslut 

Arbets-

sätt 

Karak-

tär 

PULS 

2005 

         x      x        x        x         

 

       x       x 

PULS 

2011 

         x      x        x        x        x       x 

Koll på 

NO 

         x      x        x        x   

Boken 

om 

fysik 

och 

kemi 

         x      x        x        x        x       x 

Utkik          x      x        x        x        x       x 

Spekt-

rum 

         x      x        x        x   

 

   Den andra frågeställningen var: Hur bryggar läroboken över från elevernas 

vardagsföreställningar om energi till det naturvetenskapliga begreppet 

energi? 

   Kunskapsemfasen att kunna förklara själv innehåller ”för eleverna begrip-

liga förklaringar av naturen och den materiella världen” (Wickman & Pers-

son, 2008, s. 217). Detta underlättas av att elevernas erfarenheter av energi 

tas in i undervisningen, vilket kan göras inom emfasen naturvetenskapen i 

vardagen. Men även naturvetenskap och beslutsfattande, det naturvetenskap-

liga arbetssättet och naturvetenskapens karaktär bidrar till att vardag och 

vetenskap kan få mötas. Läroböckerna har med dessa kunskapsemfaser med 

två undantag. Dessa två saknar emfaserna om arbetssätt och karaktär.  

6     ANALYS 

   I texter där mycket information ska få plats på litet utrymme blir texten 

informationstät. Mycket lämnas outsagt och det gör det svårare för läsaren att 

se sammanhangen (Äikäs, 2001). Bland kunskapsintressena finns ett som 

kallas sammanhangsintresse. När en lärobok har ett sammanhangsintresse 

antyder det att den strävar efter att visa eleven hur olika delar hänger ihop 

och på de större sammanhang som har observerats. Det kan ses bland annat i 

Wikmans och Äikäs forskning (Wikman, 2004; Äikäs, 2001) att det gynnar 
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elevernas utveckling. De uppmuntras att hitta samband och här finns möjlig-

heter att överbrygga mellan vardagsliv och naturvetenskapen. Även funkt-

ionsintresset spelar en roll i att klargöra och bringa förståelse utifrån ett 

naturvetenskapligt perspektiv, till exempel vad gäller vardagliga saker som 

säkringar och växternas fotosyntes.  

   Alla kunskapsemfaser finns representerade i majoriteten av läroböckerna, 

med undantag av den säkra grunden som inte kunde hittas. Det finns gott om 

exempel på att läroboksförfattare försöker utgå ifrån elevernas erfarenheter, 

något som Wickman & Persson (2008) beskriver som centralt. Andersson 

(2008) efterfrågar ett tryggt klassrumsklimat med möjlighet att koppla 

tidigare kunskap till ny kunskap, med tid för tillämpning och en förståelse av 

såväl naturvetenskapens karaktär som dess innehåll. Han vill att eleverna ska 

förstå naturvetenskapens begrepp, principer och teorier, den naturvetenskap-

liga verksamheten samt naturvetenskapen i samhället (Andersson, 2011). 

Detta täcks av och ryms i kunskapsemfaserna och intresseområdena. 

   Att kunskapsemfasen att kunna förklara själv nu kan skönjas i läroböcker-

na är ett steg i riktning mot sammanhang och förståelse av orsakssamband. 

Det har tyvärr visat sig att skolan ibland tar för givet att dess elever har vissa 

elementära kunskaper som de inte har (Andersson, 2008). Om inte detta 

adresseras i undervisningen är chansen stor att eleverna visserligen läser på 

inför provet, men sedan återgår till sina vardagliga föreställningar om värl-

den. Då har skolans undervisning egentligen inte tillfört något av värde. 

Därför är den emfasen så viktig. 

   Metaforer utgör även de en bro mellan elevers vardagsföreställningar över 

till naturvetenskapens begrepp, då de gör det möjligt att prata om de nya 

vetenskapliga begreppen med ord som är familjära för eleverna. De används i  

stor skala, vilket är förvånande med tanke på att de tidigare ansågs vara 

missuppfattningar (Lancor, 2012). Resultatet stämmer dock väl överens med 

vad forskare som Scherr m.fl. (2012) och Lancor (2012) nämner om elevers 

sätt att tala om energi och hur energi beskrivs i läroböcker och utbildningslit-

teratur. Dessa metaforer kan förstås lättare än matematiska formler och det 

gör dem värdefulla i att överbrygga från vardagens språk till ämnesspråket. 

För att kunna använda sig av metaforer krävs en förmåga till abstrakt tän-

kande. Energi är ju egentligen inte en substans som kan konserveras. Om 

lärare känner till både för- och nackdelar med metaforer kan de också hjälpa 

eleverna att bättre förstå begreppet energi (Lancor, 2012; Scherr m.fl., 2012). 
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7     DISKUSSION 

7.1     Resultatdiskussion 

Ordet energi diskuteras flitigt nu för tiden och det verkar som att det också 

får mer utrymme i läroböckerna. Boken PULS från 2005 hade ett par korta 

stycken där energi nämndes i samband med att kroppen behöver mat. I 2011 

års upplaga finns ett helt kapitel om energi. I de andra böckerna från 2011 

och framåt har också energi ett eget kapitel i boken, med undantag av Boken 

om fysik och kemi, där energi finns som en underrubrik till kapitlet om 

elektricitet.  

   Jag tycker att jag har fått godtagbara svar på mina frågeställningar. Jag blev 

förvånad över att metaforer är så vanliga. Min tanke var nog att det skulle 

vara vanligast att beskriva energi i relation till andra fysikaliska begrepp eller 

med exempel eller experiment. Men jag var obekant med metaforer, jag 

visste knappast vad en metafor är även om jag ofta använder dem!  

   De observerade läroböckerna innehåller metaforer i många dimensioner. De 

behandlar också de flesta av kunskapsintressena och kunskapsemfaserna. 

Även 2005 års PULS innehåller de senare. Jämför gärna med den nuvarande 

läroplanens rubriker under det centrala innehållet för årskurs 4-6; Fysiken i 

naturen och samhället, Fysiken och vardagslivet, Fysiken och världsbilden 

samt Fysikens metoder och arbetssätt (Skolverket, 2011). Att intresseområ-

den och kunskapsemfaser finns i läroböckerna bör underlätta för eleverna att 

jämföra och förstå skillnader och likheter i vardagliga och vetenskapliga 

begrepp. 

   En bok som verkar försöka överbrygga klyftan mellan vardag och veten-

skap är Boken om fysik och kemi. Den gör det bland annat genom att tala till 

eleven på elevens språk. Bilderna spelar en viktig roll i detta. Jag som aldrig 

har förstått hur säkringar fungerar, förstod det plötsligt när jag tittade på en 

bild i Boken om fysik och kemi och läste bildtexten. Liknande tendenser kan 

ses även i de andra böckerna. PULS 2011 beskriver energi på ett samman-

hängande sätt som gör det möjligt att följa orsakssambanden, vilket också 

skulle kunna bidra till mer av vardagstänk och verklighetstänk i samband 

med naturvetenskap.  

      Det är en fråga om demokrati att göra kunskapen tillgänglig på ett sätt så 

att alla elever kan förstå den. En bra lärobok ger elever chansen att kunna 

sätta sig och läsa i lugn och ro, den kan ses som en sorts garanti för de elever 

som inte hann med eller hängde med på genomgången. Det har visat sig att 
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det hjälper elever att få lära sig ett begrepp i olika sammanhang och uppleva 

en mångsidig användning av det (Wikman, 2004; Ribeck, 2015). Om man 

vill öka kunskapen ska man öka antalet observationer. Ju fler sinnen eleverna 

använder desto mer lär de sig (Dimenäs, Sträng Haraldsson, 1996). Att olika 

egenskaper hos energi nämns måste inte betyda att lärobokens förklaringar 

alltid räcker till. En lärare är nödvändig för att göra begreppet energi så 

komplett och mångfasetterat som möjligt. Läraren kan komplettera lärobo-

kens svagheter och vara eleverna till stor hjälp genom att förstärka emfaser 

som ”att kunna förklara själv” och ”naturvetenskapen i vardagen”. Dessutom 

är metakognition, att uppmuntra elever att tänka om det egna tänkandet och 

lärandet, något som gynnar djupinlärning enligt Wikman (2004). Även 

läroböcker skulle kunna uppmuntra till detta. I början av varje kapitel i Koll 

på NO finns en lista med mål att uppnå och i slutet finns frågan ”kan du nu?” 

och därefter några punkter som tagits upp i just det kapitlet. Ett exempel på 

återkoppling dök också upp i den äldsta boken: ”Tidigare i boken har du 

sorterat saker i grupper. Metall eller inte metall. Hård eller mjuk plast? Man 

kan också ordna saker på rad i stället för i grupper. Då går man efter någon 

egenskap som de har mer eller mindre av.” (Sjöberg & Öberg, 2005, s. 44). 

Återkopplingen ger ett sammanhang och en följdriktighet och det blir lättare 

att följa författarens tanke. Att återknyta till tidigare fakta ger repetition och 

en grund att bygga vidare på. Så pedagogiskt rätt det är att återknyta till det 

man redan gått igenom. 

   Bilder upptar, som forskare har påpekat, en stor del av böckernas sidut-

rymme (Äikäs, 2001). Om bilderna verkligen tillför något är det befogat. Om 

inte så kan de tyvärr uppta utrymme som bättre kunde utnyttjas till en text 

med bra sammanhang och orsakssamband. 

7.2     Metoddiskussion 

Flera forskare (t.ex. Ribeck, 2015; Scherr m.fl., 2012; Wikman, 2004) har 

betonat att det är positivt att beskriva begrepp från olika håll. För att öka 

kvaliteten valde jag att analysera det på så många olika sätt jag kunde hitta. 

Mina val av verktyg påverkar resultatets kvalitet. Det kan finnas fler sätt att 

analysera som jag har missat, denna studie täcker med säkerhet inte alla 

möjligheter. En annan sak som påverkar resultatet är observatörens konse-

kvens i observerandet och hur snävt eller vitt man drar gränserna för varje 

kategori. För att göra resultatet säkrare gick jag igenom läroböckerna ett par 

gånger för att kontrollera mina observationer. 

   Att använda färdiga kategorier fungerade. Kategorierna är beprövade och 

de gick att hitta dem i de läroböcker som studerades. Intresseområden och 
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kunskapsemfaser kan urskiljas i läroböckerna och troligen lämpar de sig allra 

bäst när man ska studera läroböckers inriktning på ett vidare område av 

naturvetenskap.  

   Den här analysmetoden visar inte kvantiteten av varje kategori, bara att 

man har funnit den någonstans. Den mäter inte heller kvaliteten på språket, 

till exempel hur välformulerat det är, om nya ord förklaras och hur texten når 

fram till läsaren. Andra faktorer som inte visas är om det finns ordförklaring-

ar och hur väl eventuella arbetsuppgifter passar in i området. 

   En studies generaliserbarhet beror på hur väl studiens resultat är tillämpliga 

på andra fall än de som ingått i studien. Hur, när, var och för vilka studiens 

resultat är av värde. (Fejes & Thornberg, 2015). Min förhoppning är att den 

ska kunna vara till nytta för lärare som ska välja lärobok i no. 

7.3     Rekommendationer för undervisningen 

I dagens läroböcker finns de flesta kunskapsintressen och kunskapsemfaser 

med. I fysikundervisningen jag mötte som elev i skolan fanns huvudsakligen 

emfaserna den säkra grunden och den rätta förklaringen. Det vi skulle lära 

oss motiverades av att vi behövde det senare och att det var sanningar som 

vetenskapen kommit fram till. Jag minns att det kom som en mindre chock 

för mig när jag insåg att det jag lärt mig var modeller och teorier som någon 

hade skapat! Det var inte säkert att det jag lärt mig var hela sanningen, det 

kunde revideras och bytas ut av nya observationer. Jag fick nästan en känsla 

av att ha blivit lurad. Men det gjorde samtidigt ämnet lite mer spännande, det 

pågår hela tiden en utveckling! 

   Många av naturvetenskapens modeller och teorier har hållit sig kvar i 

många hundra år vilket talar för att det fortfarande fungerar att jobba utifrån 

dem. De är dock inga absoluta sanningar utan empiriskt observerade och 

tolkade av forskare. Den som observerar gör det genom sina sinnen och gör 

en tolkning av vad man observerat. Om flera är överens om den tolkningen så 

kan man skapa en teori om det man observerat och kanske en ny definition. 

För att vi ska kunna kommunicera med varandra har vi skapat och skapar väl 

avgränsade definitioner för de saker och fenomen vi pratar om. Ordet kom-

municera kommer förresten från latin och betyder göra gemensam. 

   De analyserade läromedlen saknar den säkra grunden och har fler emfaser 

än den rätta förklaringen. Detta borde göra att det finns god anledning för 

lärare att fortsätta att använda läroböcker i undervisningen. Läraren bör 

förhålla sig till läroboken med ett visst kritiskt öga. Ingen lärobok är perfekt 

och de har alla sina starka och svaga sidor. Som lärare kan man uppväga dess 
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brister och på olika sätt komplettera läroboken. Förstärker läroboken de saker 

som eleverna har svårt för? Brist på sammanhang och orsakssamband, 

lösryckta abstrakta fakta och svårigheter att förstå orden är sådant som gör 

det svårt för eleven. 

   Äikäs (2001) väcker frågan om hur väl lärobokstexten talar till eleven. 

Naturvetenskapliga texter är av tradition skrivna på ett återhållet och något 

svårtillgängligt språk. Att elever inte använder ämnesspråket är en antydan 

om att de inte helt förstår det och inte har tagit det till sig som sitt eget 

(Duit,1984; Ribeck, 2015). 

7.4     Framtida forskning 

Det vore intressant att titta på hur den aktuella läroplanen påverkar läroböck-

ernas innehåll. Lyckas läroboksförfattare med att täcka det material som 

läroplanen säger och samtidigt göra texten sammanhängande med förståeliga 

orsakssamband för eleverna?  
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BILAGOR 

Exempel på de kategorier som upptäcktes i läroböckerna 

PULS Fysik och kemi (2005) 

Denna bok har inget eget kapitel om energi, därför är många kategorier 

tomma. I kapitlet ”Sport” hittar man underrubriken ”Energi för kroppen” som 

består av två korta stycken. 

Energi introduceras genom: 

Analogi/metafor. ”För att vi ska orka med att sporta måste vi äta mat som 

ger energi”  (Sjöberg & Öberg, 2005, s.80). 

Exempel/experiment. - 

Relation. – 

Beskrivet tidigare. - 

Inte alls. – 

Tre nyckelmetafor enligt Scherr m.fl: 

Substansmetafor. Ja, se nedan. 

Stimulus. ”För att vi ska orka med att sporta måste vi äta mat som ger 

energi” (Sjöberg & Öberg, 2005, s.80). 

Vertikalt läge. - 

Sex substansmetaforer enligt Lancor: 

Något som kan kvantifieras. - 

Något som kan ändra form. - 

Något som kan flöda. -  

Något som kan rymmas i och transporteras. - 

Något som försvinner från ett system. ”Läsk och godis gör oss snart 

hungriga igen” (Sjöberg & Öberg, 2005, s. 80). 

Något som kan vara en beståndsdel i, lagras eller tillföras ett system. 

”Just när du tränar hårt kan du kanske behöva något som snabbt ger energi” 

(Sjöberg & Öberg, 2005, s.80). 

Björn Anderssons indelning: 
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Energikälla. ”För att vi ska orka med att sporta måste vi äta mat som ger 

energi” (Sjöberg & Öberg, 2005, s. 80). 

Energimottagare. ”…måste vi äta mat som ger energi” (Sjöberg & Öberg, 

2005, s. 80). 

 Tecken på energiöverföring. ” För att vi ska orka med att sporta måste vi 

äta mat som ger energi” (Sjöberg & Öberg, 2005, s. 80). 

Energikedja. - 

Intresseområden: 

Taxonomiskt intresse. ”I alla tider har människan velat förstå hur saker och 

ting hänger ihop. Vi vill beskriva och skapa ordning. Ofta delar vi in i grup-

per – växter för sig, djur för sig, stenar för sig och så vidare” (Sjöberg & 

Öberg, 2005, s. 6).   

Mätintresse. Kapitlet ”Mätbart” tar upp olika sätt att mäta. ”Tidigare i boken 

har du sorterat saker i grupper” ”Man kan också ordna saker på rad i stället 

för i grupper. Då går man efter någon egenskap som de har mer eller mindre 

av” (Sjöberg & Öberg, 2005, s. 44). Det finns enkla och lätt genomförbara 

mätningar eleverna kan göra i att mäta volym, vikt, längd, surhet och tid. 

Funktionsintresse. ”Sockret som går ut i blodet nästan på en gång, gör att du 

orkar mer” (Sjöberg & Öberg, 2005, s. 80). Detta förklaras dock inte närmare 

än så. 

 Sammanhangsintresse. I kapitlet ”Modell och verklighet” får man veta att  

partiklarnas sätt att sitta ihop påverkar ämnets egenskaper, till exempel dess 

tyngd och lukt. ”Att olja inte löser sig i vatten beror på att oljepartiklarna och 

vattenpartiklarna inte passar ihop” (Sjöberg & Öberg, 2005, s.99). 

Kunskapsemfaser: 

Den säkra grunden. - 

Den rätta förklaringen. ”Bra mellanmål är frukt, smörgås och mjölk. Läsk 

och godis gör oss snart hungriga igen” (Sjöberg & Öberg, 2005, s.80). 

Att kunna förklara själv. ”Man kan sätta dem i rad efter varandra, så att 

varje lampa blir en del av strömmens väg. Det kallas för att koppla lamporna 

i serie. Man kan också koppla in lamporna i bredd, så att strömmen delar upp 

sig till de olika lamporna. Sedan går den ihop igen. Man säger att man kopp-

lar lamporna parallellt. Också batterier kan kopplas antingen i serie eller 

parallellt” (Sjöberg & Öberg, 2005, s. 88). ”Skriv din hypotes: Ju flera 

batterier i rad, desto…” (Sjöberg & Öberg, 2005, s. 89). 
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Naturvetenskapen i vardagen. I kapitlet ”Problem och möjligheter” tas upp 

vilken nytta vi har haft av fysik och kemi hittills, till exempel inom datorer 

och nya material. ”Fysik och kemi har hjälpt oss att förstå och lösa många 

praktiska problem” (Sjöberg & Öberg, 2005, s. 110). Eleverna kan göra 

experiment med rost och dra egna slutsatser och se om deras hypoteser 

stämde.  

Naturvetenskap och beslutsfattande. ”Fysik och kemi ger oss nya möjlig-

heter och hjälper oss att använda jordens resurser på ett klokt sätt. Vi vet att 

naturen är ömtålig och att vi måste vara lika rädda om vår gemensamma 

miljö som om våra egna saker” (Sjöberg & Öberg, 2005, s. 110). 

Det naturvetenskapliga arbetssättet. I kapitlet ”Lag och ordning” står det: 

”Man kan alltså säga att naturen följer vissa lagar och regler. I det här kapitlet 

får du göra experiment för att försöka avslöja sådana” (Sjöberg & Öberg, 

2005, s. 82). Eleverna uppmuntras att göra enkla experiment inom ljud, 

löslighet, elektricitet och magnetism. De inbjuds till att sätta upp en egen 

hypotes, testa den genom experiment samt hitta och formulera en regel om 

det man observerat.  

Naturvetenskapens karaktär. I kapitlet ”Modell och verklighet” förklaras 

vad en modell är. ”En modell är något som inte är på riktigt men som funge-

rar på ungefär samma sätt som verkligheten.” ”En modell beskriver och 

förklarar på samma gång. När vi vill beskriva jorden säger vi till exempel: 

Jorden är en boll som snurrar. Med hjälp av modellen kan man förklara 

varför 1) solen, månen och stjärnhimlen ser ut att röra sig 2) Polstjärnan ser 

ut att vara stilla 3) det blir dag och natt. En modell kan förbättras så att den 

förklarar flera saker. Vi lägger till: Den snurrande bollen lutar. Då kan man 

förklara varför 1) det blir olika årstider 2) solen står högre på sommaren” 

(Sjöberg & Öberg, 2005, s. 94). En modell för ljus samt partikelmodellen 

beskrivs som exempel på modeller. Det finns experiment eleverna kan göra 

till dessa. 

PULS Fysik och kemi (2011) 

Denna bok innehåller kapitlet ”Energi och miljö – problem och möjligheter”. 

De 6 första sidorna handlar om energi, resten om miljövård och rost. 

Energi introduceras genom: 

Analogi/metafor. ”Ett batteri är som en pump som driver strömmen genom 

kretsen” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 108). Här beskrivs el, som är en energi-

form, med en analogi.  
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Exempel/experiment. ”Sarah utförde ett arbete när hon lyfte skivstången” 

(Sjöberg & Öberg, 2011, s. 133). Arbete beskrivs i boken som en av energins 

olika former. 

Relation. ”I universum finns dels energi, dels materia. Materia är sådant som 

man kan ta på, som sten och vatten” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 133). 

Beskrivet tidigare. - 

Inte alls. – 

Tre nyckelmetaforer enligt Scherr m.fl: 

Substansmetafor. Ja, se nedan. 

Stimulus. ”Energi är inblandad i allt som händer” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 

133). 

Vertikalt läge. ”Lägesenergi finns i allt som är högt upp och kan förflytta sig 

nedåt…” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 133). ”…strålningsenergin från solen är 

bättre än strålningsenergin från jorden, eftersom solen är mycket varmare än 

jorden” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 135). 

Sex substansmetaforer enligt Lancor: 

Något som kan kvantifieras. ”Men det finns inte hur mycket användbar 

energi som helst” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 133). 

Något som kan ändra form. ”El är lätt att omvandla till nästan vilket annat 

energislag som helst” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 134). 

Något som kan flöda. ”Om den slutna kretsen är elektricitetens väg, så är 

strömmen själva trafiken” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 108). 

Något som kan rymmas i och transporteras. ”När elen går genom elekt-

riska ledningar till en lampa omvandlas den till värme och ljus” (Sjöberg & 

Öberg, 2011, s. 133). 

Något som försvinner från ett system. ”Det slutar med att värmeenergi i 

jordens yta omvandlas till osynlig värmestrålning som lämnar jorden och 

fortsätter ut i rymden” (Sjöberg & Öberg, 2011, s.135). 

Något som kan vara en beståndsdel i, lagras eller tillföras ett system. 

”Eftersom jorden har i stort sett samma temperatur hela tiden måste mängden 

energi som lämnar jorden vara lika stor som den mängd som kommer in” 

(Sjöberg & Öberg, 2011, s. 135). 

Björn Anderssons indelning: 
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Energikälla. ”Nästan all vår energi kommer från strålningsenergin i sollju-

set” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 134). 

Energimottagare. ”De gröna växterna utnyttjar solens energi genom foto-

syntesen” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 134). 

Tecken på energiöverföring. ”Detta leder i sin tur till att energi finns lagrad 

i bränsle, som har vuxit tack vare solen” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 134). 

Energikedja. ”Energin i solens strålning omvandlas, för det mesta flera 

gånger” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 135). 

Intresseområden: 

Taxonomiskt intresse. ”Det finns olika former av energi” (Sjöberg & Öberg, 

2011, s. 133). Sex olika energiformer beskrivs. 

Mätintresse. -  

Funktionsintresse. ”Många hundra vridbara speglar riktar stora solkatter 

mot ett torn som innehåller vatten. Vattnet blir så varmt att det kokar häftigt 

och ångan driver en generator” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 132). 

Sammanhangsintresse. ”Den är svår att beskriva, eftersom den inte syns. 

Men du kan se strömmens verkningar. Den kan få en lampa att lysa. Den kan 

också användas till en massa andra saker, till motorer eller sådant som har 

med ljud och bild att göra” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 108). 

Kunskapsemfaser: 

Den säkra grunden. - 

Den rätta förklaringen. ”De gröna växterna utnyttjar solens energi genom 

fotosyntesen” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 134). 

Att kunna förklara själv.  ”Du kan göra en termos av en liten petflaska som 

du lindar in i något fluffigt material… Skriv en hypotes om hur du kan göra 

din termos ännu bättre” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 137). 

Naturvetenskapen i vardagen. ”Forskningen gör hela tiden framsteg som 

förändrar vår vardag. Det finns nya sätt att ringa och skicka post. Med datorer 

kan vi njuta av musik och bilder”  (Sjöberg & Öberg, 2011, s.132). 

Naturvetenskap och beslutsfattande. ”Fysik och kemi ger oss nya möjlig-

heter och hjälper oss att använda jordens resurser på ett klokt sätt. Vi vet att 

naturen är ömtålig och att vi måste vara lika rädda om vår gemensamma 

miljö som om våra egna saker” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 133). 
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Det naturvetenskapliga arbetssättet. ”Skriv en hypotes om hur du kan göra 

din termos ännu bättre. Pröva hypotesen (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 137). 

Naturvetenskapens karaktär. I kapitlet ”Modeller – bra ibland och ibland 

inte” står det: ”Eftersom vi aldrig kan veta riktigt allt, är alla våra kunskaper 

modeller” (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 128). Underrubriker som ”Modeller 

säger inte hela sanningen” och ”Modeller kan vara för enkla” visar också vad 

naturvetenskapen är. 

Koll på NO Biologi Fysik Kemi 5 

I den här boken ingår både elektricitet och magnetism i kapitlet om energi. 

Kapitlet är 16 sidor långt.  

Energi introduceras genom: 

Analogi/metafor. ”Jorden är en stor magnet” (Hjernquist & Rudstedt, 2012, 

s. 76). 

Exempel/experiment. ”Du kliver upp och tar en dusch. Ute blåser det kallt, 

men inne i huset är det varmt. Du lyssnar på musik medan du äter en rostad 

smörgås till frukost. Allt du just har varit med om har med energi att göra” 

(Hjernquist & Rudstedt, 2012, s. 68). 

Relation. - 

Beskrivet tidigare. –  

Inte alls. – 

Tre nyckelmetaforer enligt Scherr m.fl:  

Substansmetafor. Ja, se nedan. 

Stimulus. ”När energi omvandlas händer det något. Energiomvandlingar 

sätter fart på maskiner av alla de slag, men också på det som sker inuti din 

kropp” (Hjernquist & Rudstedt, 2012, s. 70). 

Vertikalt läge. ”När ett föremål befinner sig högt upp så har det energi 

lagrad för att kunna sättas i rörelse. Det kallas för lägesenergi. Du har lägese-

nergi när du står med din cykel högst upp i en backe. När du börjar rulla neråt 

omvandlas din lägesenergi till rörelseenergi” (Hjernquist & Rudstedt, 2012, 

s. 71). 

Sex substansmetaforer enligt Lancor: 

Något som kan kvantifieras. ”Det betyder att mängden energi i universum 

hela tiden är densamma” (Hjernquist & Rudstedt, 2012, s. 70). 
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Något som kan ändra form. ”Men energi kan omvandlas till olika energi-

former” (Hjernquist & Rudstedt, 2012, s. 70). 

Något som kan flöda. ”Numera får vi mycket av energi i form av elektricitet 

från stora kraftverk” (Hjernquist & Rudstedt, 2012, s. 70).  

Något som kan rymmas i och transporteras. ”Elektrisk energi kan färdas 

långa sträckor. Genom stora ledningsnät runt om i landet kommer elektricitet 

från kraftverken till våra hus och industrier. Genom vägguttaget får vi den 

energi vi behöver” (Hjernquist & Rudstedt, 2012, s. 74). 

Något som försvinner från ett system. ”Vi människor har i alla tider försökt 

hitta sätt att inte göra av med så mycket av kroppens egen energi” (Hjernquist 

& Rudstedt, 2012, s. 70).  

Något som kan vara en beståndsdel i, lagras eller tillföras ett system. 

”Energin kan vara bunden som kemisk energi i olika ämnen” (Hjernquist & 

Rudstedt, 2012, s. 78). 

Björn Anderssons indelning: 

Energikälla. ”När man talar om energikällor brukar man dela in dem i 

förnybara energikällor och icke förnybara energikällor.”…”Solfångarna på 

taken ger solenergi” (Hjernquist & Rudstedt, 2012, s. 78). 

Energimottagare. ”De får energi från solen” (Hjernquist & Rudstedt, 2012, 

s. 72). 

Tecken på energiöverföring. ”Växter behöver energi för att växa” (Hjer-

nquist & Rudstedt, 2012, s. 72). 

Energikedja. ”Djur kan inte lagra solen energi utan de måste äta och få i sig 

energi genom maten” (Hjernquist & Rudstedt, 2012, s. 72). 

Intresseområden: 

Taxonomiskt intresse. ”Energiformer: strålningsenergi, kemisk energi, 

elektrisk energi, ljudenergi, lägesenergi, rörelseenergi, värmeenergi” (Hjer-

nquist & Rudstedt, 2012, s. 71). 

Mätintresse. -  

Funktionsintresse. En bild på en släckt respektive tänd ficklampa där 

batterier och strömkretsen är syns tillsammans med bildtexten: ”När du 

tänder en ficklampa kopplar du på strömbrytaren. Då kan strömmen passera. 

Det blir en sluten strömkrets. Lampan lyser!” (Hjernquist & Rudstedt, 2012, 

s. 74). 
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Sammanhangsintresse. ”Men människan har också orsakat en förändring. 

Vi behöver mycket energi, men all energianvändning påverkar miljön” 

(Hjernquist & Rudstedt, 2012, s. 80). 

Kunskapsemfaser: 

Den säkra grunden. -  

Den rätta förklaringen. ”Energiprincipen säger att energi inte kan skapas 

eller förstöras, men den kan omvandlas” (Hjernquist & Rudstedt, 2012, s. 

71). 

Att kunna förklara själv. Bilden med koppartrådarna i sladden som delar 

sig i stickproppen och bildtexten: ”De flesta elektriska apparater har bara en 

sladd. Men inuti finns två tunnare trådar som leder elektricitet” (Hjernquist & 

Rudstedt, 2012, s. 75). Det är något elever kan förstå och sedan förklara själv.  

Naturvetenskapen i vardagen. ”Jorden är en stor magnet. Den har en 

sydpol och en nordpol och ett magnetfält mellan polerna. Det gör att vi kan 

använda en kompass för att hitta rätt riktning” (Hjernquist & Rudstedt, 2012, 

s. 76). 

Naturvetenskap och beslutsfattande. ”Alla olika energikällor har både 

fördelar och nackdelar. Man tänker på miljön och klimatet men också på hur 

mycket det kostar… Dessutom har inte alla länder på jorden samma möjlig-

heter att skaffa energi. De rikare industriländerna har råd att förbruka mycket 

mer energi än de fattigare länderna” (Hjernquist & Rudstedt, 2012, s. 81). 

Det naturvetenskapliga arbetssättet. -  

Naturvetenskapens karaktär. - 

Boken om fysik och kemi 

Den innehåller inget kapitel som täcker begreppet energi, men energi finns 

som en underrubrik i kapitlet om elektricitet. Det finns även kapitel om 

magnetism, kraft och rörelse, värme, ljud och ljus. Själva avsnittet som 

rubriceras ”Energi” är en kortfattad genomgång, 3 sidor lång.   

Energi introduceras genom: 

Analogi/metafor. ”Det behövs energi för att få något att hända” (Persson, 

2015, s. 101). 

Exempel/experiment. ”Gnugga ett finger snabbt mot en bordsskiva 40 

gånger. Vilka tre energiformer är inblandade när du gör så?”… ”Som du 
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märker omvandlas rörelseenergin ifrån ditt finger … till värme som sprider 

sig i rummet”  (Persson, 2015, s. 101).  

Relation. ”Energi är inte något som kan förstöras eller förbrukas. Energin 

omvandlas hela tiden från en form till en annan” (Persson, 2015, s. 101). 

Författaren sätter energi i motsats till en substans som kan förstöras. ”Det 

påminner lite om det som kallas för kraft. Men energi och kraft är inte riktigt 

samma sak” (Persson, 2015, s. 101). Skillnaden mellan kraft och energi 

klargörs dock inte närmare än så.  

Beskrivet tidigare. - 

Inte alls. - 

Tre nyckelmetaforer enligt Scherr m.fl: 

Substansmetafor. Ja, se nedan. 

Stimulus. ”Det behövs energi för att få något att hända” (Persson, 2015, s. 

101). 

Vertikalt läge. –  

Sex substansmetaforer enligt Lancor: 

Något som kan kvantifieras. ”I vårt moderna samhälle behövs enorma 

mängder energi till bostäder, transporter och industri” (Persson, 2015, s.103). 

Något som kan ändra form. ”Energin omvandlas hela tiden från en form till 

en annan” (Persson, 2015, s.101). 

Något som kan flöda. ”På sin väg ut till badrum, taklampor och kylskåp 

passerar strömmen metalltrådar i propparna, eller säkringarna som de också 

kallas” (Persson, 2015, s. 100). 

Något som kan rymmas i och transporteras. ”Strömmen leds ut till fabri-

ker och hus.” (Persson, 2015, s. 102). 

Något som försvinner från ett system. ”Som du säkert förstår kommer 

lagren av fossila bränslen minska eftersom de har tömts under mer än hundra 

år. De håller närapå att ta slut” (Persson, 2015, s. 103). 

Något som kan vara en beståndsdel i, lagras eller tillföras ett system. ”En 

hel del av den energi som vi använder får vi från olika typer av bränslen” 

(Persson, 2015, s. 103). 

Björn Anderssons indelning: 

Energikälla. ”Alla kraftverk är energikällor” (Persson, 2015, s. 102).  
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Energimottagare. ”Strömmen leds ut till fabriker och hus”  (Persson, 2015, 

s. 102).  

Tecken på energiöverföring. ”Även om det är olika kraftkällor som får 

generatorn att snurra, så är det ändå samma slags elström i sladden”  (Pers-

son, 2015, s. 102). 

Energikedja. ”När biobränslen används i kraftverk värmer de vatten tills det 

kokar. Då bildas vattenånga. Vattenångan tvingar de stora propellrarna inne i 

turbinen att börja snurra. Rörelsen överförs till en generator som omvandlar 

snurren till elektrisk energi”  (Persson, 2015, s. 103). 

Intresseområden: 

Taxonomiskt intresse. ”Inom fysiken och kemin säger man att energi kan 

finnas i olika former. Här är några energiformer som du känner igen: Vär-

meenergi, ljusenergi, ljudenergi, elektrisk energi, kemisk energi, rörelsee-

nergi” (Persson, 2015, s. 101).  

Mätintresse. ”Gör som forskarna – testa!” (Persson, 2005, s. 14). ”Jag tog 

två glas och hällde lite varmt vatten i det ena och kallt i det andra. Sen la jag 

en sockerbit i varje glas. Jag tog tid på hur fort det gick för sockret att lösa 

sig” (Persson, 2005, s. 15) 

Funktionsintresse. ”Om man lindar en ledningstråd några varv runt t.ex. en 

spik och låter det gå ström igenom tråden, börjar spiken att fungera som en 

vanlig magnet. Men den funkar bara när det går ström genom tråden. Så fort 

man bryter strömmen, försvinner magnetismen. En sådan magnet kallas för 

en elektromagnet” (Persson, 2015, s. 85). 

Sammanhangsintresse. ”I alla motorer som drivs med elektricitet använder 

man både elektromagneter och vanliga permanenta magneter” (Persson, 

2015, s. 87). 

Kunskapsemfaser: 

Den säkra grunden. - 

Den rätta förklaringen. ”Inom fysiken och kemin säger man att energi kan 

finnas i olika former” (Persson, 2015, s. 101). 

Att kunna förklara själv. ”I ett vindkraftverk är det luften som sätter pro-

pellerbladen i rörelse” (Persson, 2015, s. 102). 

Naturvetenskapen i vardagen. Här finns en tydlig beskrivning av varför 

elcentralen har säkringar och hur de fungerar (Persson, 2015, s. 100).  
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Naturvetenskap och beslutsfattande. ”Sök fakta, fundera och argumen-

tera”: …”Vad skulle du säga är viktiga saker att tänka på när det handlar om 

energi för att vi ska få en hållbar utveckling?” (Persson, 2015, s. 103).  

Det naturvetenskapliga arbetssättet. ”Gör som forskarna – testa” … ”Här 

får du en snabblektion i hur man undersöker något på ett vetenskapligt sätt” 

(Persson, 2015, s.-15).  

Naturvetenskapens karaktär. ”Kommer du på en förklaring till det som 

hände? Min förklaring är… När du har dina resultat och anteckningar klara är 

det dags att jämföra och diskutera resultaten med andra som gjort liknande 

experiment. Det brukar finnas mycket att prata om. Ofta är det så att det man 

kommer fram till leder till nya undersökningar” (Persson, 2015, s. 15). 

Utkik Fysik & Kemi 4-6 

Boken bygger på den senaste läroplanen. Kapitlet om energi är 12 sidor långt. 

Det finns repetitionsfrågor med bland annat uppgiften att definiera ord för en 

kamrat, samt en sammanfattning sist i varje kapitel. Boken innehåller även 

kapitel om magnetism, elektricitet, ljud, ljus och skugga samt kraft och 

rörelse. Den innehåller allra sist två sidor med ordförklaringar.  

Energi introduceras genom: 

Analogi/metafor. ”Människor får energi från maten som vi äter” (Anders-

son, 2016, s. 158). 

Exempel/experiment. ”I en bil omvandlas kemisk energi, som finns lagrad i 

bränslet, till rörelseenergi och värmeenergi. Du kan känna att bilens motor-

huv blir varm efter att bilen har kört ett tag” (Andersson, 2016, s. 159). 

Relation. –  

Beskrivet tidigare. – 

Inte alls. - 

Tre nyckelmetaforer enligt Scherr: 

Substansmetafor. Ja, se nedan. 

Stimulus. ”Det krävs alltid energi för att någonting ska hända” (Andersson, 

2016, s. 158). 

Vertikalt läge. ”Lägesenergi finns i ett föremål som befinner sig högre upp 

än ett annat föremål” (Andersson, 2016, s. 159). 

Sex substansmetaforer enligt Lancor: 
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Något som kan kvantifieras. ”Vi brukar säga att vi känner oss fulla av 

energi eller att vi behöver energi” (Andersson, 2015, s. 158). 

Något som kan ändra form. ”Den kan bara omvandlas” (Andersson, 2016, 

s. 158).  

Något som kan flöda. ”Det finns strålningsenergi, till exempel ljus, som kan 

komma från en lampa, en brasa eller från solen” (Andersson, 2016, s. 159).  

Något som kan rymmas i och transporteras. ”Olika material leder värme 

olika bra… Det är för att metallskeden leder värmen värmen till dig…Det 

beror på att den leder bort värme från din hand” (Andersson, 201, s. 160). 

Något som försvinner från ett system. ”När värmeenergin försvinner från 

dina händer känns de kalla” (Andersson, 2016, s. 160). 

Något som kan vara en beståndsdel i, lagras eller tillföras ett system. 

”Kemisk energi finns lagrad bland annat i mat och bensin” (Andersson, 2016, 

s. 159). 

Björn Anderssons indelning: 

Energikälla. ”För att få energi använder vi oss av olika energikällor”  (An-

dersson, 2016, s. 162).  

Energimottagare. ”…solens strålar kommer in genom atmosfären och 

träffar jorden (Andersson, 2016, s. 166). 

Tecken på energiöverföring. ”Jordens yta värms upp…” (Andersson, 2016, 

s. 166). 

Energikedja. ”Förr i tiden använde man vindens energi till att driva väder-

kvarnar. I väderkvarnarna malde man mjöl av vete” (Andersson, 2016, s. 

163). 

Intresseområden: 

Taxonomiskt intresse. ”Värmeenergi kan överföras med hjälp av ledning, 

strömning eller strålning” (Andersson, 2016, s. 160). 

Mätintresse. ”Du behöver mäta så att det är lika mycket vatten i dem. Du ska 

hälla i lika mycket socker i glasen. Om du har bestämt dig för att röra runt 

ska du göra det lika länge. Du ska alltså bara variera temperaturen på vattnet” 

(Andersson, 2016, s. 171). 

Funktionsintresse. ”Det fungerar så här: solens strålar kommer in genom 

atmosfären och träffar jorden. Jordens yta värms upp och den uppvärmda 

luften stiger sedan upp mot atmosfären. En del av den värmen ´sipprar´ut 
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genom atmosfären igen. Den andra delen av värmen stannar kvar och det blir 

varmare på jorden” (Andersson, 2016, s. 166). 

 Sammanhangsintresse. ”För att minska koldioxidutsläpp och utsläpp av 

andra växthusgaser behöver vi samarbeta med andra länder” (Andersson, 

2016, s. 167). 

Kunskapsemfaser: 

Den säkra grunden. - 

Den rätta förklaringen. ”Energi kan aldrig förstöras eller skapas på nytt, 

den kan bara omvandlas. Det berättar den fysikaliska lag som kallas energi-

principen för oss” (Andersson, 2016, s. 159). 

Att kunna förklara själv. ”Med hjälp av solenergi tillverkar växterna 

energirikt druvsocker av ämnena koldioxid och vatten. Det är från detta 

druvsocker vi får energi när vi äter olika sorters växter. Äter vi djur har de i 

sin tur ätit växter som fått sin energi från solen” (Andersson, 2016, s. 104). 

Naturvetenskapen i vardagen. ”I elspisen omvandlas den elektriska energin 

till värmeenergi” (Andersson, 2016, s. 159). 

Naturvetenskap och beslutsfattande. ”För att minska koldioxidutsläpp och 

utsläpp av andra växthusgaser behöver vi samarbeta med andra länder” 

(Andersson, 2016, s. 167). 

Det naturvetenskapliga arbetssättet. ”Arbetssättet går ut på att med hjälp 

av olika undersökningar bevisa att saker är på ett visst sätt” (Andersson, 

2016, s. 6). ”Formulera en fråga som du kan svara på med en undersökning” 

(Andersson, 2016, s. 171). 

Naturvetenskapens karaktär. ”När du använder dig av olika källor är det 

viktigt att kunna bestämma vilka av källorna som är tillförlitliga. Genom att 

använda dina kunskaper kan du tolka och granska information för att skapa 

egna framställningar, texter och bilder” (Andersson, 2016, s. 170). 

Spektrum NO 6 

Boken vill lyfta fram kursplanens förmågor och är anpassad till centralt 

innehåll i läroplanen. Kapitlet om energi har 22 sidor, inklusive repetitions-

frågor och sammanfattning. Det finns inga kapitel om elektricitet, magnetism, 

ljus, ljud, kraft och rörelse. Däremot innehåller energikapitlet hela fem sidor 

om värme.  

Energi introduceras genom: 
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Analogi/metafor. ”Varje sekund behöver din kropp energi, även om du inte  

gör ett  dugg” (Ericson m.fl., 2019, s. 94). 

Exempel/experiment. ”I vila behöver du 100 joule varje sekund” (Ericson, 

Hernvald, Karlsson & Ramsfeldt, 2019, s. 94). 

Relation. ”Ju mer energi du behöver, desto mer mat måste du äta” (Ericson 

m.fl, 2019, s. 94). 

Beskrivet tidigare. – 

Inte alls. - 

Tre nyckelmetaforer enligt Scherr m.fl: 

Substansmetafor. Ja, se nedan. 

Stimulus. ”Varje sekund behöver din kropp energi, även om du inte gör ett  

dugg” (Ericson m.fl., 2019, s. 94). 

Vertikalt läge. ”Och ju högre upp du klättrar; desto större blir din lägese-

nergi” (Ericson m.fl., 2019, s. 101). 

Sex substansmetaforer enligt Lancor: 

Något som kan kvantifieras. ”Joule är enheten för energi och förkortas J” 

(Ericson m.fl., 2019, s. 94). 

Något som kan ändra form. ”Solens strålar innehåller strålningsenergi som 

omvandlas till värme när strålarna träffar isen och vattnet” (Ericson m.fl., 

2019, s. 94). 

Något som kan flöda. ”Det gäller att tänka att varm luft är lätt och stiger mot 

taket, medan kall luft är tung och lägger sig närmast golvet… Inuti en ytter-

vägg vill vi däremot inte att luften ska strömma” (Ericson m.fl., 2019, s. 96). 

Något som kan rymmas i och transporteras. ”Vissa material har bra 

värmeledningsförmåga, andra sämre” (Ericson m.fl., 2019, s. 97). 

Något som försvinner från ett system. ”När du tar i ett järnräcke leder 

järnet snabbt bort värmen från din hand” (Ericson m.fl., 2019, s. 99). 
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Något som kan vara en beståndsdel i, lagras eller tillföras ett system. 

”Solens strålar innehåller energi som värmer både kläder, föremål och till och 

med jordens yta” (Ericson m.fl., 2019, s. 97). 

Björn Anderssons indelning: 

Energikälla. ”Energin du behöver får du från maten du äter” (Ericson m.fl., 

2019, s. 94). 

Energimottagare. ”Energin du behöver får du från maten du äter” (Ericson 

m.fl., 2019, s. 94). 

Tecken på energiöverföring. ”För att orka gå och springa behöver du mer 

energi än så” (Ericson m.fl., 2019, s. 94). 

Energikedja. ”När solens strålar får skogen att växa omvandlas strålningse-

nergi till kemisk energi. Det är så ved skapas eller biomassa som man ofta 

säger idag. Pellets och flis är exempel på biomassa. I många kommuner 

används biomassa för att värma vatten och hus. Det går till så att man eldar 

flis och värmer vatten i kommunens värmeverk. Tänk dig en jättekastrull med 

vatten som man eldar under. Varmt vatten leds sedan fram till skolor och 

vårdcentraler genom grova rör som är nedgrävda i gatorna” (Ericson m.fl., 

2019, s. 105). 

Intresseområden: 

Taxonomiskt intresse. ”Det finns sammanlagt sex energiformer” (Ericson 

m.fl., 2019, s. 99). 

Mätintresse. - 

Funktionsintresse. ”Energin som tas tillvara finns i atomernas inre kärna. I 

en kärnreaktor delas atomer mitt itu. Resultatet av delningen är två mindre 

atomer plus stora mängder värme. Värmen kommer från kärnenergin som 

håller ihop atomkärnan. När atomen delas behövs kärnenergin inte längre. I 

stället kan den tas tillvara och omvandlas till elenergi. Det steget är inte så 

märkligt som man kan tro. I reaktorn används värmen till att koka vatten. 

Vattenångan som bildas driver i sin tur en elgenerator. På så sätt omvandlas 

värme till rörelseenergi och vidare till elenergi” (Ericson m.fl., 2019, s.108). 

Sammanhangsintresse. ”För att hitta en förklaring behöver vi titta in i 

atomernas och molekylernas värld… Värme är alltså ett mått på atomernas 

och molekylernas rörelser” (Ericson m.fl., 2019, s. 94). 

Kunskapsemfaser: 

Den säkra grunden. - 
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Den rätta förklaringen. ”Det finns alltid lika mycket energi före en energi-

omvandling som efter” (Ericson m.fl., 2019, s. 100). 

Att kunna förklara själv. ”Tar du sedan rutschkanan ner kommer nästan all 

lägesenergi omvandlas till rörelseenergi” (Ericson m.fl., 2019, s. 101). 

Naturvetenskapen i vardagen. ”En mugg gjord av papper är en enkel 

uppfinning som håller choklad eller kaffe varmt. Papper leder värme dåligt, 

det gör att man kan hålla i en pappmugg utan att bränna sig” (Ericson m.fl., 

2019, s. 98). 

Naturvetenskap och beslutsfattande. ”Så för att en bränslecell ska vara 

miljövänlig måste omvandlingen från vatten till vätgas ha gjorts med energi 

från ett miljövänligt alternativ, som till exempel biobränslen eller vindkraft” 

(Ericson m.fl., 2019, s. 88). 

Det naturvetenskapliga arbetssättet. - 

Naturvetenskapens karaktär. - 

 

 


