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Förord 
 
Denna studie hade jag inte kunnat genomföra utan hjälp och stöd av ett antal personer. 
Först måste jag tacka de elever som medverkade i min undersökning. Dessutom vill jag 
tacka mina handledare Crister Björk och Steffan Lind som inspirerat mig i mitt arbete. 
 
Luleå, 2006. 
 
Bert-Erik Andersson 
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Abstrakt 
 
En studie om elevers förståelse av en bränslecellsbil av typ modellutförande. Modellen 
används både praktiskt och teoretiskt i fordonsprogrammets utbildning. 
Forskningsundersökningen genomfördes på en gymnasial fordonsutbildning. Resultatet 
visade att det gick mycket bra att använda sig av en modell i undervisningssyfte.  
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Inledning 
Nu när vi vet mer om hur vi systematiskt smutsar ner i vår värld och förstör dess 
omgivning måste vi alla vara helt överens om att något måste göras för att få slut på detta. 
Vi är skyldiga att ge våra barn, oss själva, kommande generation djurvärden och växtriket, 
en chans att leva vidare på våran planet. En bidragande miljö bov är nämligen 
fordonsparken som släpper ut koldioxid, som i sin tur påskyndar växthuseffekten. De 
miljöproblemen som uppstår av fossila bränslen vid vår energiförsörjning av fordonen. 
Förnyelsebara energikällor måste ersätta det fossila bränslet. Det skulle lösa många av 
dagens miljöproblem. Istället måste vi titta på ett bränsle som inte förstör vår miljö. Det 
talas då om väte som ett sådant bränsle som skulle kunna vara lösningen på problemet. 
Vid förbränning av väte blir restprodukten bara vatten och vad skulle då vara bättre för 
miljön. Jag har valt att titta på ny teknik som kan vara ett bra komplement i mitt 
kommande lärararbete på Fordonsprogrammet. Jag har valt att skaffa mig kunskaper om 
bränslecellen och dess funktion och jag kommer att använda mig av Sagittas modell av 
bränslecell bil Art, Nr 73150. Varför jag just valt att använda mig av den, är att jag tycker 
att den är så bra att använda sig av i just pedagogiskt hänseende. Så som Dewey sa 
”learning by doing”. ”Detta innebar att elevens aktivitet skulle sättas i centrum för 
planering och genomförande av undervisningen.” (Svedberg, Zaar, 2004, s 125). 
Uppbyggnaden av modellen är sådan att man ser vad som händer och kan skaffa sig 
förståelse över hur det fungerar i praktiken. Man kan också använda sig av den praktiskt, 
genom att mäta med multimeter och samtidigt se hur tankarn fylls av syrgas och väte och 
töms vid förbrukning. Första gången jag såg den var för tre år, sedan dess har den 
fascinerat mig mer och mer. Varför jag just valt bränslecellen är att dess utsläpp blir bara 
rent vatten och det tycker jag är helt fantastiskt. Detta ställer då stora krav på mig som 
pedagog, men jag kan då prova mig fram till den metod som håller i undervisningen. Man 
säger i läroplanen att ”utbildningen skall inom ramen för den utbildningsväg ungdomarna 
valt ge var och en möjlighet till en harmonisk och allsidig utveckling”, (LPF, s 7). 
Fordonsprogrammet erbjuder ungdomarna att gå ett gemensamt år innan de får välja till 
årskurs 2. Där läger de grunderna till de framtida valen; där får de välja mellan transport, 
flyg, karosseri, personbilsteknik och inriktningen maskin och lastbilsteknik. Min framtida 
uppgift kommer att vara att undervisa i fordonsteknik, alltså inom reparationsområdet som 
även har hand om det första året. Utbildningen är i dag ett treårig yrkesförberedande 
program.  
 
Syfte 
Syftet var att undersöka om en modell av en bränslecellsbil kan användas i 
undervisningen i Fordonsprogrammet. Undersökningen sker genom en 
enkätundersökning. Särskilt har jag undersökt hur eleverna kan ha förstått undervisnings 
tillfället om bränslecells modellen. 
 
I det här arbetet ska jag försöka besvara följande frågeställningar jag har. 
 

• Bränslecell uppbyggnad? 
• Hur länge går den på en uppladdning? 
• Väte går det att lagra i en bil? 
• Vilka möjligheter vätgas har som energibärare? 
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Bakgrund 
Vid undervisningstillfället fick eleverna upptäcka att kemisk energi i vätgas och syrgas som 
kommer från en solcell går att lagra, och när den behövs så omvandlas den direkt till elenergi 
i en bränslecell. Praktisk användning av bränslecell bilen i lärande miljön var att undersöka 
hur lång tid det tar att ladda upp bilen, i starkt ljus kontra i lite ljus samtidigt som man såg på 
hur tankarna laddas upp. Gick det lika fort i bägge tankarna? Dessutom fick de köra den 
enbart med solcell och sedan jämföra med enbart bränslecellen inkopplad, och undersöka hur 
länge den går på en laddning, samtidigt som man kan se hur lång sträcka den kan ta sig på en 
laddning. Direkt efter lektionspasset fick eleverna fylla i en enkät (bilaga 1) om sina 
uppfattningar av förståelse och genomförandet. 
 
Historik 
Enligt Sagitta pedagog så ser historien om bränslecellen ut på följande vis. Sir William Grove 
upptäckte själva principen av bränslecellen redan 1839 men själva termen ”bränslecellen” 
kom till av Charles Langer och året var då 1889. Grove studerade elektrolys med vatten. Om 
han lyckades att vända processen så skulle reaktionen mellan väte och syre kunna ge 
elektriskt ström, medan Langer försökte att bygga en bränslecell som använde kolgas och luft. 
Men den första fungerande bränslecellen kom först 1932 och då av Francis Bacon och 1959 
hade han lyckats få ut en effekt av 5 kW ur den, och det var då som NASA blev intresserade 
av bränslecellen. Detta lede till att Apollo 11 fick 200 bränsleceller som genererade 
elektriciteten i den och det var den första bemannade farkosten på månen. Förutom att de gav 
el så producerade de vatten som gick att dricka. 1980 började Mercedes, Mazda och BMW att 
intressera sig för tekniken, men i dagsläget så är det Toyota och Honda som är de ledande 
inom området och flera följer med i utvecklingen. (Sagitta pedagog, 2001 s 4) 
 
Bränslecell 
En bränslecell är en modern energikälla som fungerar utan några rörliga delar. Den omvandlar 
kemisk energi till elektrisk med hjälp av en solcell. Uppladdning av modellen med syrgas och 
vätgas tar 15 minuter och den går lika länge som uppladdningen tar. Lagringen av vätgasen 
och syrgasen sker i de små behållarna som finns i modellen och det sker i gasform. Lagring av 
vätgas i fordon kan ske i många former så som komprimerad gas i trycktankar; eller flytande 
gas men för att inta flytande form så krävs det att den blir nerkyld under kokpunkten (-253 
°C), gas bunden i metallhydrider och gas absorberad i kolfiber. Man forskar i att göra 
behållare som håller för höga tryck. Ett fördubblat tryck innebär att man kan lagra en 
fördubblad mängd vätgas i samma volym. Nedan ser ni en bild av en bränslecell som visar 
hur den ser ut i genomskärning.   

 
Figur 1. Figuren visar en bränslecell i genomskärning. (Kindle,2006 s 1) 
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Funktion 
Enligt Sagitta pedagog så är funktionen på följande sätt. 

   • Bränslecellen är som ett batteri med anod (+) och en katod (-). Bränslet som är vätgas 
kommer in vid anoden (H2) där den avger sig elektroner som framgår av figur 1 på ena 
sidan. Samtidigt som vätejoner (H+) laddas positivt. För att det skall kunna ske så behövs 
en katalysator, t.ex. platina, för att reaktionen skall gå bättre.  

   • Syrgas kommer in vid katoden som framgår av figur 1. 
   • Samtidigt rusar vätejonerna igenom elektrolyten till katoden som är minussidan i batteriet. 
   • Elektronerna strömmar igenom en elektrisk ledare som finns på utsidan som leder till 

katoden, som blir den elektriska strömmen som används till att driva en elmotor. 
   • Slut produkten blir rent vatten vid katoden efter som vätejonerna, syrgasen och 

elektronerna förenas.  
Den kemiska processen ser ut på följande sätt vid anod (plussidan). 
Anodreaktion: 2H2 => 4H+ + 4e– (vätgas => protoner + elektroner). 
På minussidan sker följande: 
Katodreaktion: O2 + 4H+ + 4e– => 2H2O (syrgas + protoner + elektroner => vatten) 
Den slutliga produkten i processen blir: 
Totalreaktion: 2H2 + O2 => 2H2O (vätgas + syrgas => vatten) 
 
Polymermembranet är ett membran som sitter mitt i bränslecellen som går att ses i figur 1. 
Den delar hela cellen mitt i tur. Polymermembranet liknar teflon men det är uppbyggt på en 
bas av flourkarbonpolymer till vilket svavelsyragrupper har lagts till. ”SO4-molekylerna har 
fixerats i polymerstrukturen och kan därför inte läcka ut. Svavelsyrans vätejoner kan däremot 
vandra fritt genom membranet, som är 50 – 175 µm tjockt”. (Sagitta pedagog, 2001, s 3). 
 
Man kan sammanfatta bränslecellens funktion som ett batteri som inte behöver laddas upp.  
 

Bränslecellen arbetar med vätgas, som oxideras till vatten med hjälp av syre, ofta 
direkt från luften. Restprodukten blir rent vatten. Oxidationen sker i närvaro av en 
katalysator, i en elektrolyt eller ett proton exchange membran (PME). Även 
biobränslen som metan (t ex från kompostering) eller alkohol ( framställd av 
biomassa) kan utnyttjas som bränsle. (Areskoug,1999, s 183). 

 
 Areskoug tar upp att det kan beskrivas som en kall förbränning och den verkliga 
verkningsgraden kommer upp till 60% nyttig energi. Bränslecellen görs i varierande storlekar 
från små exprimentceller med mindre än en watts uteffekt till stora anläggningar på flera 
hundratals kilowatt, men då är bränslecellerna sammankopplade och då benämner man 
bränslecellerna en stack. Av miljöskäl har försöken med bränsleceller kommit långt på 
fordonsområdet. 
  

  Vid förbränning av vätgas bildas enbart vatten vilket gör den till en utomordentligt 
intressant energibärare. Det finns idag fordon i trafik som drivs enbart med vätgas 
och inom flera andra applikationsområden pågår praktiska tester. Mycket talar för 
att vätgas kan bli en viktig del av vår framtida energiförsörjning och det kunnande 
och den infrastruktur som idag finns för att hantera natur- och biogas kan också 
användas för vätgas. (Mathiasson, 2005, s 1) 

 
Styrka och svagheter  
Enligt Sagitta pedagog så säger man att, styrkan hos bränslecellen är att den har relativt hög 
verkningsgrad och inga som helst utsläpp av avgaser. Det enda som blir av processen är rent 
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vatten. Den är väldigt pålitlig genom att den helt saknar rörliga delar i sig, i och med det så 
blir det att dess arbetsförlopp blir väldigt tyst. Uppbyggnaden av cellen är relativt enkel i och 
med de blir konstruktionen väldigt pålitlig. 
 
Nackdelar med bränslecellen är att den görs i små serier och det medför att den blir ganska 
dyr jämfört med andra konkurrerande energisystem. Forskarna brottas med bränslecellens 
volym och vikt, de försöker att ta fram en bränslecell som är mycket effektivare och mera 
kostnadseffektiv. (Sagitta pedagog, 2001, s 4) 
 
Forskning om bränsleceller 
Enligt Wolf så ser han på den forskning som på går i världen på följande sätt. Sedan 60-talet 
har man använt bränsleceller som drivkälla i rymdkapslar och ubåtar. Tillverkningen av de 
stationära bränslecellerna för kraftproduktion sker huvudsakligen i USA och Japan. Men även 
i Sverige har man uppfört fyra anläggningar där man gör omfattande mät- och 
utvärderingsprogram, och dessa sköts av energimyndigheten. Tester sker i nuläget i Europa 
och USA, med elhybridfordon och bränsleceller som drivkälla. Samtidigt som forskning och 
utveckling pågår i hela världen kring bränslecellen, har forskning i Sverige sedan 1 januari, 
1998 samlat sig i två långsiktiga program, som riktar sig mot högskolan och svenskt 
näringsliv. Dessa finansieras av energimyndigheten och svenskt näringsliv. Olika 
forskningsprojekt bedrivs i världen. De består av utveckling och förbättring av bränslecellen, 
bl.a. så har Europeiska Unionen bidragit med 17 miljarder kronor till utvecklingen. I USA har 
de avsatt 10 miljarder kronor under en femårsperiod, för att de måste få ner sin import av 
elenergi och då tittar man främst på vätgasteknik. Detta sker genom forskning och 
information om anläggningar för att minska deras beroende. I Kanada sker den mesta av 
projekten i företagen som sysselsätter 2600 personer och 2 miljarder kronor satsar industrin i 
olika forskningsprojekt varje år, samt att de har 262 visningar av olika projekt. Japan har satt 
upp mål som de skall nå upp till. Innan år 2010 skall de ha 50 000 fordon som går med 
vätgasproduktion, år 2020 5 miljoner fordon och 4000 tankstationer. Kraftproduktionen från 
bränsleceller skall då uppgå till 10 GW. Forskningen samordnas internationellt. 
”International Partnership for the Hydrogen Economy (IPHE) bildades 2003 för att 
samordna FoU, demonstration och kommersiella aktiviteter relaterade till vätgas och 
bränsleceller. 16 länder deltar, bland dem EU-kommisionen”. (Wolf, 2005, s 17) 
 I Norge har regeringen bistått med 30 MNOK som stödjer vätgasstrategi och vätgasarbeten, 
där olje- och energibolagen står bakom deras projekt. I Danmark sker det i Ringköpings Län 
som blir Danmarks vätgasregion. Där tittas det främst på bränslecellen och en bättre 
vätgasstrategi för landet. I Island så sätter de målet mycket högre, de skall bli helt fritt från 
fossila bränslen och bli världens ledande vätgassamhälle. I Finland bygger de ett kraftverk 
som kommer att vara det första vätgasdrivna kraftverket i Norden. I Sverige sker bränslecell- 
och vätgasforskning i vätgaslagring, vätgas från biomassa och vätgas från solljus. Det körs 
flera bränslecellsbussar i Stockholm och Malmö. En av bussarna som gått i Stockholm har 
tagit plats i museum, driften av den blev för kostsam, man begjorde 27 miljoner för ett år med 
mekaniker och reservdelar.  
 
Bränsleceller i undervisningen 
Läromedel det finns för närvarande inte så mycket att beställa på marknaden, det är endast 
Gleerups som har lite material att tillgå. Men väljer man att använda sig av modeller i 
undervisningen så finns det att tillgå genom Sagitta pedagog. 
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Förankring i styrdokument 
Fordonsprogrammet styrs i dag av en allt starkare miljömedvetenhet och påskyndas genom 
skärpta lagstiftningar som påverkar miljön och för en hållbar utveckling i fordonsbranschen. 
”Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas 
komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta.” (LPF 94, s 4). 
Många av fordonsprogrammets styrdokument stöder ett sådant projekt som en 
bränslecellsmodell i undervisningen. I programmålet står det att inom fordonsbranschen har 
en stark miljömedvetenhet utvecklats, delvis påskyndat genom skärpt lagstiftning. Alla som 
utbildas inom området måste få kännedom om fordons påverkan på miljön, både vad det 
gäller material och drivmedel. I utbildningen utvecklas förmågan att hantera samhällets krav 
på återvinning av produkter samt ges kännedom om förutsättningarna för en ekologiskt 
hållbar utveckling. I programmålet säger man om den snabba teknikutvecklingen som ställer 
högre krav på kunnandet och samtidigt ge kännedom om förutsättningar för en ekologiskt 
hållbar utveckling. För att se på kurserna så passar det in i bland annat personbilsservice och 
fordonsel där eleverna skall kunna arbeta kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedveten. Många av 
kurserna går in i varandra och ett av målen som kommer från fordon och samhällskursen, är 
att eleverna skall känna till hur landsvägsfordon och flyg- och arbetsmaskiner har utvecklats 
historiskt. I peronbilsteknik talar man om behovet av hur viktigt det är med 
miljöanpassningen vid arbete på dagens bilar. Kompetensen av en sådan kunskap är central i 
ämnet. Varje kurs utvecklar kunskap om uppbyggnaden av och funktionen hos 
komponenterna. I och med att vi går in i en ny gymnasieförordning 2007 som säger att vi 
skall lära för hållbar utveckling, så passar det väldigt bra för min kommande tid som 
yrkeslärare.  
 
Metod 
Genom att jag redan jobbar i gymnasiet har jag valt att göra min undersökning där. De elever 
jag kommer att använda mig av går i en fordons etta i Björknäsgymnasiet. Klassen består av 
16 elever och är bara pojkar. De har aldrig haft någon undervisning om bränsleceller och dess 
funktion, men de innehar kunskaper i miljöfrågor i emissioner i diesel- och bensinbilar. 
Således så är bränslecellen en nyhet för de flesta. 
 
Försökspersoner och bortfall 
Undersökningen skede i en klass av fordons ettor som bestod av 16 pojkar. Två elever var 
frånvarande under undervisningstillfället. 
 
Material 
Jag använde mig av Sagittas modell av bränslecellbil Art, Nr 73150. Till den hade jag en 
kraftkälla som jag tog ut 12v till att driva en billampa. För undervisningen hade jag en bärbar 
dator och en videokanon till min powerpointpresentation. 
 
Genomförande 
Undervisningen skedde under ett lektionspass om 60 minuter i december 2005. 
Tillvägagångssättet har varit traditionell undervisning. Hjälpmedel som jag använde mig av, 
var en PowerPoint presentation, bilaga 2. Bränslecellens funktion, historik och 
användningsområde samt modellens uppbyggnad och funktion presenterades. Som avslutning 
tog vi fram modellen och en tolv volts billampa som vi lyste på modellen med, så att eleverna 
fick se hur det fungerade i praktiken. Lektionspasset avslutades med en enkät som skulle 
undersöka elevernas förståelse för bränslecellens funktion och uppbyggnad, hur lektionen 
uppfattats och om eleverna hade fått en förståelse för den. Enkäten ställde frågor som skulle 
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ge mig svar på om jag hade undervisat så att de fick förståelse för hur den var uppbyggd och 
hur den fungerade och om denna modell var någonting att använda sig av i framtiden. 
Enkäten hade endast kryssalternativ och kan ses i bilaga ett. Samtliga 14 närvarande elever 
svarade på enkäten. Huvuddelen av frågorna handlade om elevernas attityder och åsikter om 
lektionen och bränslecellen. Frågorna utformades med stöd av beskrivningen i (Trost, 2001, s 
67) 
 
Resultat 
Enkäten valde jag att sammanställa i stapeldiagram, för att visar vad varje elev svarade på de 
frågor som ställdes till dem efter att vi hade genomfört min undervisning om bränslecellen. 
Det var 14 elever som var närvarande och svarade på enkät undersökningen, samtliga som var 
närvarande svarade på enkäten. Först kommer diagrammet sedan kommer frågeställningen 
och sist så kommer vad utfallet blev. 
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Figur 2 Visar elevernas svar på frågan ”Vad viste du om bränslecell bilen innan undervisningstillfället” 
 
Diagrammet visar hur många elever som svarade på respektive fråga. Fyra elever har svarat 
att de inte viste någonting om bränslecellen och tio att de visste lite grann om bränslecellen 
innan undervisningen. Betydligt fler av eleverna viste någonting om bränslecellen innan 
undervisnings tillfället. 
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Figur 3. Visar elevernas svar på frågan ”Hur tyckte du att upplägget av lektionen var?” 
 
Diagrammet visar hur många elever som svarade på respektive fråga. En elev har svarat att 
han tyckte att upplägget av lektionen var mindre bra och tretton tyckte att det var mycket bra. 
Betydligt fler av eleverna tyckte att lektionen var bra. 
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Figur 4 Visar på elevernas svar på frågan ”Hur tyckte du att du förstod hur bränslecellen var uppbyggd?”  
 
Diagrammet visar hur många elever som svarade på respektive fråga. Åtta elever har svarat att 
de tyckte att det var mindre bra hur de förstod att bränslecellen var uppbyggd. Fem elever 
tyckte att de var mycket bra och det förstod hur den var uppbyggd. En elev svarade att han vet  
ej. 
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Figur 5. Visar på hur eleverna svarar på frågan ”Hur var din förståelse för den kemiska processen?” 
 
Diagrammet visar hur många elever som svarade på respektive fråga. Åtta elever tyckte att det 
var mindre bra. Fyra elever tyckte att det var mycket bra. Två elever svarade att de vet ej. 
Svaren kan man se i diagrammet ovan. 
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Figur 6. Visar på vad eleverna svarar på frågan ”Fick du förståelse för hur länge det tog att ladda upp bränslecell 
bilen och samtidigt förstöra des bränsle”. 
 
Diagrammet visar hur många elever som svarade på respektive fråga. En elev svarade att han 
tyckte att det var dåligt. En elev svarade att han tyckte att det var mindre bra. Elva elever 
svarade att det tyckte att det var mycket bra. En elev svarade att han vet ej 
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Figur 7. Visar på vad eleverna svarade på frågan ”Vätgas går det att lagra i en bil?”. 
 
Diagrammet visar hur många elever som svarade på respektive fråga. En elev svarade att han 
tyckte att det var dåligt. Två elever svarade att de tyckte att det var mindre bra. Fem elever 
svarade att det tyckte att det var mycket bra. Fem elever svarade att de vet ej.  
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Figur 8. Visar på vad eleverna svarade på frågan ”Vilka möjligheter tror du att vätgas har som energibärare?” 
 
Diagrammet visar hur många elever som svarade på respektive fråga. Två av eleverna tyckte 
att det var mindre bra. Nio elever svarade att de tyckte att det var mycket bra. Tre elever 
svarade att de tyckte att de vet ej. 
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Figur 9. Visar på vad eleverna svarade på frågan ”Tror du att det går att använda sig av en modell i utbildnings 
syfte?”. 
 
Diagrammet visar hur många elever som svarade på respektive fråga. Treton av eleverna 
svarade att det tyckte att det var mycket bra. En elev svarade att han vet ej. På fråga åtta 
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svarade eleverna att det trodde på en modell i utbildningen och det kan man säga att vist så 
har en sådan här modell en plats i våran framtida utbildning. 
 
Sammanfattning av undervisningen är att jag upplevde att eleverna var mera närvarande än 
under vanlig tid. ”Förståelse har mer att göra med hur vi uppfattar och urskiljer fenomen.” 
(Uljens, 1997, s 100). Så jag måste säga att det måste bero på att eleverna nog tyckte att detta 
var ett undervisningstillfälle som var bättre än vanligt. Jag skall vissa på hur det ser ut på om 
man ser statistiskt på frågan, om de tyckte att det gick att använda sig av en modell i 
undervisnings syfte. 
 
För att svara på huvudfrågan: Tror du att det går att använda sig av en modell i utbildnings 
syfte?, har jag gjort en statistisk analys av elevernas Figur 9 på föregående sida, visar på vad 
eleverna svarade på frågan ”Tror du att det går att använda sig av en modell i utbildnings 
syfte?”. 
 
Svaren jag fick av dem var att tretton tyckte att det var mycket bra, medan en svarade, vet ej. 
Svaren kan man se i diagrammet ovan. ” Enligt Dewey är människans intellektuella liv en 
rytmisk växling mellan att uppfatta direkt förståelse av något känt och att begripa indirekt, 
medierad förståelse av något ännu inte kända. Meningen är en idé som sammanlänkar det 
kända och det ännu inte kända”. (Stensmo, 1994, s 174). Det är alltid känsligt att undersöka 
vad folk tycker, så mycket ovidkommande kan spela in. Men, som en statistiker en gång sagt: 
”om du vill veta vad folk tycker - fråga dom”. Nu gäller det en klass inställning till att 
använda sig av en modell i undervisningen. För att undvika tendensen att svara enligt 
mittalternativet har jag valt att ha fyra svarsalternativ – det tvingar de svarande att ta ställning 
mer precist. De fyra alternativen var: Dåligt, som fick 0 röster, Mindre bra, som fick 0 röster, 
Mycket bra, som fick 13 röster, Vet ej, som fick 1 röst. 
Totala antalet observerade data är 14, fördelade på 4 celler. 14/4 är 3,5 och det är ingenting 
alls som hindrar att vi har decimaltal i de förväntade frekvenserna. 
 
O F O-F (O-F)2 (O-F)2 / F 
0 3,5 -3,5 12,25 3,5 
0 3,5 -3,5 12,25 3,5 
13 3,5 9,5 90,25 25,78 
1 3,5 -2,5 6,25 1,79 
    
                                                                                                                         X2= 34,57 
 
df = 3                                            0,05> p > 0,01 
 
Den observerade fördelningen avviker på 0,1 % - nivån signifikant från den förväntade, enligt 
vilken svaren slumpmässigt skulle fördela sig över de fyra svarsalternativen. Sannolikheterna 
är alltså större än 99,9% att valet av svarsalternativet inte beror på en slump, utan att 
majoriteten verkligen velat ge uttryck för en positiv inställning till att använda en modell i 
utbildningen. (Rudberg, 1993, s 193). 
 
Diskussion 
Jag anser att jag har haft en bra validitet och reliabilitet i min undersökning, detta på grund av 
att jag tycker mig ha ställt relevanta frågor i min frågeställning. Jag valde att lämna ut enkäten 
till eleverna, för att få svar på min frågeställning och genom deras svar fick jag 
kartläggningen att visst kan man använda sig av en modell i undervisningen. Min personliga 
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uppfattning är att bränslecellsbilen går alldeles utmärkt att använd i undervisningen i alla 
åldrar, inte bara i fordonsprogrammet. Det enda man bör tänka på är att man får ändra lite på 
undervisningen. Men syftet med modellen blir då att man väcker teknik intresset i de lägre 
åldrarna. Jag menar då att man behandlar den kemiska processen utan då bara pratar om att 
det enda som kommer ut är rent vatten. Jag tror att modellen har kommit för att stanna i 
svenska skolors undervisning, men man måste nog skaffa sig en cell som man kan ta isär för 
att öka på elevers förståelse för den. 
 
Genom fråga ett ville jag ta reda på om eleverna hade några förkunskaper om bränslecellen 
innan undervisningen. Det var flera av dem som viste någonting men jag fick inte reda på vad 
de kunde. Om man gör en kritiskt granskning av vad eleverna svarade på de frågor som 
enkäten ställde till dem så fick jag inte direkt svar på vad de visste med första frågan. Där 
kanske jag skulle ha börjat med en interjuvfråga för att komma fram till ett mera relevant svar 
om vad det visste innan. Men nu är det som det är det är lätt att vara efterklok. Genom fråga 
två ville jag ta reda på om jag var på rätt väg med min undervisning. Och det tycker jag att 
diagrammet visar att det var jag. Med fråga tre ville jag ta reda på om de förstod hur 
bränslecellen var uppbyggd. Att undervisa innebär att jag överför mitt stoff och kunnande till 
eleverna. (Lendahls, Runesson, 1995, s 12). Här tror jag att man måste i framtiden skaffa sig 
en till cell som man tar isär för att öka på deras förståelse. ”För att kunskapen skall vara 
signifikant, måste man kunna göra något med den.” (Stensmo, 1994, s 215). På 
fordonsprogrammet finns både praktiker och teoretiker så det är många lärstilar som man 
måste tillgodose. Med fråga fyra ville jag se om de förstod sig på den kemiska processen. Den 
frågan blev som jag trodde i förhand att det var flera av dem som inte förstod så bra. Den 
förståelsen måste man bygga upp under flera lektionspass. Med fråga fem ville jag ta reda på 
om de förstod hur bränslecellen laddades upp och hur den använde sitt bränsle, och det 
förstod eleverna väldigt bra, genom att de kunde se hela processen bra i verkligheten. 
Modellen kan man studera så att man får en förståelse på hur det ser ut i verkligheten. Med 
fråga sex ville jag ta reda på om eleverna förstått att de går att lagra vätgas i en bil. Och de 
svar jag fick var en överraskning för mig och detta beror på att jag tyckte att det var så många 
som svarade, med vet ej. Kanske det var mitt sätt att förmedla mitt stoff till dem som gav mig 
detta svar. Med fråga sju ville jag ta reda på om de tyckte om vätgas hade någon möjlighet 
som energibärare, och det tycker jag att svaren visar. Slutligen så ville jag ta reda på om de 
trodde på användningen av modellen i undervisnings syfte, och visst så trodde de det. 
 
Om man går in och tittar på vad statistiken säger om frågan om modellen har någon plats i 
undervisningen så tycker jag att den talar för det. Då måste man nog dra slutsatsen att en 
sådan här modell och ett sådant här upplägg av lektionen, passar de flesta av våra lärstilar, och 
det innefattar praktiker och även teoretiker på ett bra sätt. Jag måste kommentera att det 
innefattar övriga lärstilar också. ” Enligt Dewey är människans intellektuella liv en rytmisk 
växling mellan att uppfatta direkt förståelse av något känt och att begripa indirekt, medierad 
förståelse av något ännu inte kända. Meningen är en idé som sammanlänkar det kända och 
det ännu inte kända. (Stensmo, 1994, s 174). Kunskapsutveckling är någonting de utvecklar i 
en situation, som inte alltid är så självklar att de förstått på en gång, men det de kan det har de 
förstått. Man kan nog säga att det är variationen i stoffet och modellen, som gjort att denna 
undervisning blev så lyckad, och att den nådde ut till så många av eleverna som den gjorde. 
Detta med tanke på så många lärstilar som de faktiskt finns i en klass av fordonselever. Om vi 
ser på forskningen om användningen av en modell av bränslecell i undervisningen så har jag 
inte hittat någon som har gjort det. Men om vi ser på forskning om bränslecellen så är den 
väldigt intensiv just nu. Ett av skälen är att en bränslecellsbil är 50 gånger dyrare att tillverka 
än en vanlig personbil av jämförbar modell. (Wentzel, A-K, 2003, s 14) 
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Enligt Wentzel så kanske det en dag blir möjligt att med hjälp av solenergi spjälka vatten i 
väte och syre på ett enklare sätt, så som de gröna växterna gör. Om den drömmen går i 
uppfyllelse räcker vätgasen långt, och vi kan alla tanka våra bränslecellsbilar med vätgas och 
köra utan att tära på jordens resurser och riskera klimatkatastrofer. 
 
Förslag på fortsatt forskning 
Med tanke på användning av modellen i undervisningen så skulle det vara intressant att 
undersöka användningen av modellen i lägre åldrar, och se om det skiljer sig i förståelse, 
jämfört med gymnasiet. Det skulle också vara intressant att undersöka varför man inte 
använder sig av modeller i större utsträckning än vad man gör i undervisningen. 
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Bilaga 1 Enkät 
1, Vad viste du om bränslecell bilen innan undervisnings tillfället? 

Inget Lite 
gran 

Mycket Vet ej 

             
 
2, Hur tyckte du att upplägget av lektionen var? 

Dåligt  Mindre 
bra  

Mycket 
bra 

Vet ej 

             
 
3, Hur tyckte du att du förstod hur bränslecellen var uppbyggd? 

Dåligt  Mindre 
bra  

Mycket 
bra 

Vet ej 

             
 
4, Hur var din förståelse för den kemiska processen? 

Dåligt  Mindre 
bra  

Mycket 
bra 

Vet ej 

             
 
5, Fick du förståelse för hur länge det tog att ladda upp bränslecell 
bilen och samtidigt förstöra des bränsle. 

 
Dåligt  

Mindre 
bra  

Mycket 
bra 

Vet ej 

             
 
6, Vätgas går det att lagra i en bil? 

Dåligt  Mindre 
bra  

Mycket 
bra 

Vet ej 

             
 
7, Vilka möjligheter tror du att vätgas har som energibärare? 

Dåligt  Mindre 
bra  

Mycket 
bra 

Vet ej 

             
 
8, Tror du att det går bra av att använda sig av en modell i 
utbildnings syfte? 

Dåligt  Mindre 
bra  

Mycket 
bra 

Vet ej 

             
                                                            Tack för att du medverkade.    
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   Bilaga 2  
 
  Bild 1 
 

BränslecellBränslecell
Sir William Grove 1839.Sir William Grove 1839.

Charles Langer 1889 myntade ordet.Charles Langer 1889 myntade ordet.

Luft och kolgas.Luft och kolgas.

1932 första fungerande bränslecellen.1932 första fungerande bränslecellen.

Francis Bacon och den hade då 5kW året Francis Bacon och den hade då 5kW året 
var då 1952.var då 1952.

 
 

Bild 2 
 

Nasa.Nasa.

Apollo 11.Apollo 11.

200 bränsleceller.200 bränsleceller.

Energi och vatten.Energi och vatten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  18



 
 

 
 

Bild 3 
 

Biltillverkarna.Biltillverkarna.

Redan 1980.Redan 1980.

BMW, Mercedes och Mazda.BMW, Mercedes och Mazda.

2005 är Toyota och Honda ledande.2005 är Toyota och Honda ledande.

 
 

 
Bild 4 
 

Användningsområden.Användningsområden.

Bilar.Bilar.

Bussar.Bussar.

Datorer och allt som behöver el Datorer och allt som behöver el 
energi.energi.
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Bild 5 
 

Problem.Problem.

Räckvidden och hur vätgas lagras.Räckvidden och hur vätgas lagras.

Energi till att få vätet i flytande form.Energi till att få vätet i flytande form.

Vid Vid --253 253 ??C intar den flytande form.C intar den flytande form.

100 liters tank för normal räckvidd.100 liters tank för normal räckvidd.

 
 

 
Bild 6 
 

Problem.Problem.

Låg produktion.Låg produktion.

Dyra att framställa.Dyra att framställa.

Den är lättantändlig och explosiv.Den är lättantändlig och explosiv.

Vätgas tillsammans med syre blir Vätgas tillsammans med syre blir 
knallgas, kvävningsrisk.knallgas, kvävningsrisk.
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Bild 7 
 

Styrka.Styrka.
Hög verkningsgrad.Hög verkningsgrad.

Tyst arbetsgång, inga rörliga delar.Tyst arbetsgång, inga rörliga delar.

Pålitlig konstruktion.Pålitlig konstruktion.

Inga utsläpp av farliga ämnen.Inga utsläpp av farliga ämnen.

Om en tank med vätgas tar eld sprids inte Om en tank med vätgas tar eld sprids inte 
elden som med bensin.elden som med bensin.

 
 

Bild 8 
 

Funktion.Funktion.
Som ett batteri.Som ett batteri.

Kräver inte omladdning.Kräver inte omladdning.

Vät och syrgas tillförs bränslecellen.Vät och syrgas tillförs bränslecellen.

En rad kemiska reaktioner gör att elektrisk En rad kemiska reaktioner gör att elektrisk 
ström och värme uppstår.ström och värme uppstår.

Rent vatten kommer ut. Rent vatten kommer ut. 
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Bild 9 
 

Kemiska reaktionerKemiska reaktioner
Anodreaktion: 2HAnodreaktion: 2H2      2      44 HH+ + + 4e+ 4e--

(vätgas       protoner + elektroner) (vätgas       protoner + elektroner) 

Katodreaktion: oKatodreaktion: o22 + 4H+ 4H+++ 4e+ 4e-- 2H2H22OO
(syrgas + protoner + elektroner    vatten)(syrgas + protoner + elektroner    vatten)

Totalreaktion: 2HTotalreaktion: 2H22 + O+ O22 2H2H22OO
(vätgas + syrgas    vatten)(vätgas + syrgas    vatten)

 
 

 
Bild 10 
 

Uppbyggnad av bränslecell.Uppbyggnad av bränslecell.

Som batteriet anod (+) och katod (Som batteriet anod (+) och katod (--))

Vid anoden kommer bränsle i form av Vid anoden kommer bränsle i form av 
vätgas som som avger elektroner.vätgas som som avger elektroner.

Då bildas positivt laddade vätejoner.Då bildas positivt laddade vätejoner.

Katalysator av platina behövs för att Katalysator av platina behövs för att 
underlätta reaktionen.underlätta reaktionen.
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Bild 11 
 

Uppbyggnad av bränslecell.Uppbyggnad av bränslecell.

Vid katoden tillförs syrgas.Vid katoden tillförs syrgas.
Vätejonerna leds genom elektrolyten Vätejonerna leds genom elektrolyten 
till katoden.till katoden.
Elektronerna vandrar genom en Elektronerna vandrar genom en 
elektrisk ledare till katoden.elektrisk ledare till katoden.
Det är den likströmmen som driver Det är den likströmmen som driver 
elmotorn.elmotorn.
Vid katoden bildar vätejonerna, Vid katoden bildar vätejonerna, 
syrgasen och elektronerna vatten.syrgasen och elektronerna vatten.

 
 

Bild 12 
 

Polymermembranet i Polymermembranet i 
bränslecell.bränslecell.

Uppbyggt på en bas avUppbyggt på en bas av
flourkarbonpolymerflourkarbonpolymer liknande teflon.liknande teflon.

Till denna harTill denna har svavelsyragruppersvavelsyragrupper fästfäst

SOSO44--molekylerna har fixerats i molekylerna har fixerats i 
polymerstrukturen och kan ej läcka ut.polymerstrukturen och kan ej läcka ut.

Svavelsyrans vätejoner kan däremot Svavelsyrans vätejoner kan däremot 
vandra fritt i membranet som är 50vandra fritt i membranet som är 50--
175μm tjockt.175μm tjockt.
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Bild 13 
 

Uppladdning av bränslecellUppladdning av bränslecell

Solcell sköter om att få igång Solcell sköter om att få igång 
processen.processen.

Med ett vanligt 12v billampa tar det Med ett vanligt 12v billampa tar det 
15 minuter att fylla tankarna.15 minuter att fylla tankarna.

Köra med bränslecellen tar lika lång Köra med bränslecellen tar lika lång 
tid att förbruka vätgasen och då går tid att förbruka vätgasen och då går 
processen baklänges.processen baklänges.
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