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Abstrakt 
 
Syftet med utvecklingsarbetet var att undersöka hur energibegreppet uppfattades i 
grundskolan. Utgångspunkten togs utifrån elevernas kunskap i ämnet fysik och energi. Jag 
valde att koncentrera mig på arbetsområdena ”Energikällor” och ”Löst och blandat”. Jag 
ville se om jag kunde utveckla elevernas kunskaper med faktagenomgångar och filmvisning. 
Mitt utvecklingsarbete genomfördes i två 7:or i Piteå Kommun. Metoden bestod av enkäter 
och intervjufrågor som utfördes före och efter varje arbetsområde. Resultatet har redovisats 
för två grupper på 16 elever i varje grupp. Tre enkätsvar av fem valde jag att kategorisera för 
att ge en överskådlig bild av resultatet. Utifrån de resultat jag fått såg jag att vissa elevers 
förkunskaper var svaga men att de fått en ökad förståelse efter arbetsperioden. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
Jag har alltid varit intresserad av energi och energikällor. Därför har jag valt att göra ett 
examensarbete som handlar om just energikällor och eftersom jag ska bli lärare så vill jag ta 
in ett elevperspektiv i examensarbetet. Innan jag började läsa om energikällor så visste jag 
inte mycket om dem, hur de fungerade och framförallt användningen av dem. Men ju mer jag 
läste om dem desto mer kunskap fick jag om dem. Jag tror att en stor del av allmänheten och 
framförallt elever i grundskolan vet lika lite som jag visste om energikällor. Jag vill därför se 
om jag kan öka elevers förståelse för energikällor så att de förstår användningen och 
funktionen av dessa. 
 
I dag lever vi i ett tekniskt samhälle som hela tiden utvecklas. Detta medför att samhället 
kommer att vara i stort behov av duktiga och intresserade naturvetare. Som blivande lärare 
ser jag därför ett ansvar för att motivera eleverna att söka naturvetenskapliga utbildningar. 
De naturvetenskapliga ämnena i skolan är ofta alltför abstrakta, vilket gör att det tar tid att 
förstå och befästa sina kunskaper i dessa ämnen. Det är därför viktigt att börja 
undervisningen på ett tidigt stadium, vilket även stöds av kursplanen för grundskolan 
            (Utbildningsdepartementet, 1996) 

Kunskapsformer 
Enligt ett betänkande av läroplanskommittén (Utbildningsdepartementet, 1994:2) kan kun-
skaper finnas i många olika variationer. Man kan t ex veta hur något ska göras och kunna 
utföra det. Man kan förstå sammanhang och innebörder och förstå att saker och ting 
förhåller sig på ett visst sätt. En stor del av kunskapen är inte heller formulerad, utan är tyst 
och finns som underförstådd bakgrundskunskap. Vad som räknas som kunskap kan varierar 
mellan olika områden och i vilken tid vi lever. Gårdagens kunskap kan vara morgondagens 
historia. Vad som i skolan räknas som kunskap har en avgörande betydelse för hur eleverna 
utvecklas. Skolans arbete måste därför enligt Läroplanen, Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1994:1) inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer 
och att skapa ett lärande där dessa former för den enskilda eleven balanseras och blir till en 
helhet                       

 
I en skrift från Skolverket (1994), Bildning och kunskap, beskriver Ingrid Carlgren dessa 
kunskapsformer på ett utförligt sätt. De kallas ofta för de fyra F:en som står för fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet.  

 
Carlgren menar att faktakunskaper är kunskap av kvantitativ karaktär, som information 
och regler, dvs. vi vet att något förhåller sig på ett visst sätt. Exempelvis: Vi vet att 
elektricitet är en form av energi.   

 
Jag använder begrepp förståelse i samband med förståelsekunskap. 
Förståelsekunskapen är av kvalitativ karaktär. Att förstå är att begripa, att uppfatta 
meningen eller innebörden i ett fenomen. Vi kan inte förstå mer eller mindre, däremot kan 
vi förstå på kvalitativt olika sätt, enligt Ingrid Carlgren. Av erfarenhet vet vi till exempel att  
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det krävs energi för all aktivitet. Fakta och förståelse hör intimt ihop, förståelsen avgör 
nämligen vilka fakta vi kan se eller uppfatta. Samtidigt är fakta förståelsens byggstenar. 

 
Kunskap blir en färdighet när vi vet hur något ska göras och även kan utföra det. Färdighet 
kan ses som den praktiska motsvarigheten till den teoretiska förståelsen. Det går att 
utveckla färdigheter utan praktiska motsvarigheten till den teoretiska förståelsen. Det går att 
utveckla färdigheter utan koppling till förståelse, men det är inte så vanligt. Oftast är 
färdigheterna medvetna men utförs omedvetet. Exempel: En cykeldynamo får cykellampan 
att lysa genom att vi cyklar på cykeln. Vi kan cykla utan att veta hur vi gör. 

 
Förtrogenhetskunskap är ofta förenad med sinnliga upplevelser. Vi ser, luktar, känner och 
”vet” när något är på gång eller något skall avbrytas. Förtrogenhetskunskap är en slags intu-
itioner. Exempel: Vi känner dofter tack vare molekyler i luften. 

 
Genom att skilja ut olika kunskapsformerna visar man på mångfalden av hur kunskaper 
kommer till uttryck. Man ska dock inte skilja formerna från varandra utan de måste ses som 
en helhet. Däremot kan formerna få olika betydelse i studier av olika ämnen. I samband  
med mitt utvecklingsarbete vill jag försöka arbeta utifrån denna erfarenhet. 
              (Skolverket, 1994) 

En skola i förändring 
 
Den svenska grundskolan har fått fyra nya läroplaner sedan 1962, ändå är kanske 
förändringarna i skolan inte så omfattande. 
 
           Den värld våra barn ska leva i förändras fyra gånger snabbare än våra skolor 
 (Dryden, Vos. 1994, s.98) 
 
Att samhället förändras i en sådan våldsam takt kan medföra stora svårigheter för våra 
skolor. I samhället sker både förändringar i form av ”modeflugor” som försvinner lika fort 
som de kommit, medan andra blir kvar under längre tid. Hur ska man då veta vad man ska 
prioritera för att gynna skolans framtida utveckling på bästa sätt? Resultatet blir en förvirring 
kring vilken del i skolan som ska förändras och vilka delar som ska förbli som tidigare. 
Skolan måste även ta hänsyn till alla de sociala förändringar som sker i samhället, 
exempelvis skilsmässor/separationer och dess följder. 
 
När jag läser skolans kursplan ser jag att den inriktar sig på elevernas grundläggande behov. 
Skolan beskylls ofta för att vara en koloss som är svår att förändra. Jag ser dock en stor 
förändring som skett i samband med införandet av de naturvetenskapliga ämnena i 
undervisning från och med första skolåren.  
 
Jag anser att en viktig del i samband med förändringar är att reflektera över olika 
undervisningsmetoder och kritiskt granska dessa. Detta för att kunna se vilka behov eleverna 
har och utforma undervisningen därefter. Varje lektion kan utformas på en mängd olika sätt, 
men det gäller att hitta det sätt som tilltalar eleverna mest. I läroplanen, Lpo 94 står det 
tydligt att nya metoder ständigt ska prövas och utvecklas och att arbetet måste ske i samspel 
mellan skolans personal och med elever. 
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 Skolan måste även ha en nära kontakt med såväl hemmen som det omgivande samhället  
    (Utbildningsdepartementet, 1994:1) 
 
För ämnet fysik som numera ska ingå i undervisningen för år 7-9 finns det tydliga riktlinjer 
som beskriver vilka mål som ska ha uppnåtts efter nionde skolåret. Denna rapport undersöker 
om dessa mål uppfylls och om det går att öka elevernas kunskaper genom att utföra 
laborationer, diskussioner och intervjuer med eleverna.  
 

Naturvetenskapen i styrdokumenten 
I Lpo 94 uttrycker staten vilka krav den ställer på skolan. Läroplanen visar också vilka krav 
och förväntningar elever och föräldrar kan ha på skolan. Den beskriver även vilka krav 
skolan ställer på eleverna. Läroplanens mål anger inriktningen på skolans arbete. Det är dels 
de mål som skolan skall sträva mot, dels de mål som skolan ansvarar för att alla elever ges 
möjlighet att uppnå. Exempel på mål som skolan ska sträva mot är att utveckla elevernas 
nyfikenhet och lusten att lära. Skolan ska dessutom lära eleverna att använda sina kunskaper 
som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem. Skolan ska även 
sträva mot att få varje elev att reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera 
påståenden och förhållanden. De mål som alla elever ska ha uppnått efter genomgången 
grundskola är bland annat att de känner till och förstår grundläggande begrepp och 
sammanhang inom de naturvetenskapliga kunskapsområdena.       
 (Utbildningsdepartementet, 1994:1) 
 
I kursplanen uttrycks statens krav på undervisningen i skolans olika ämnen. Kursplanen 
anger bland annat vilka mål eleverna skall ha uppnått efter det femte respektive det nionde 
skolåret.  Den beskriver varje ämnes karaktär och uppbyggnad och är utformad på ett sätt 
som klargör vad varje elev bör lära sig i ämnet och lämnar samtidigt stort utrymme för 
läraren att välja stoff och arbetsmetod.  (Utbildningsdepartementet, 1996) 
 
Från min egen skolgång kan jag berätta att undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena 
nästan helt saknades på mellanstadiet. Därför var det många som hade svårt att tillägna sig de 
nya kunskaperna på högstadiet. Det verkade som om läraren var tillfredställd med att i alla 
fall några i klassen kunde förstå teorin och svara på frågorna. De svagare eleverna blev 
passiva och tappade lusten för ämnet och lärde sig därigenom ännu mindre. I Lpo 94 kan 
man tydligt läsa att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
 (Utbildningsdepartementet, 1994:1, s.6) 
 
Skolan måste alltså se till att alla elever förstår och kan tillgodogöra sig undervisningen. 
Eftersom jag är särskilt intresserad av fysik och energi vill jag undersöka vad skolan har för 
krav när det gäller undervisningen i dessa ämnen. 
 

Kursplanens krav i ämnet fysik 
Syftet med grundskolans fysik är att utveckla elevernas kunskaper om fysikaliska begrepp 
och teorier som har betydelse för att förstå och beskriva det vardagliga livets fenomen och 
företeelser. Fysikämnet har ett särskilt ansvar för energifrågornas behandling i  
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miljöundervisningen. Mål som elevernas ska sträva mot är att utveckla kunskap om 
begreppen tid, rum, materia, tyngd, massa, rörelse och tröghet. Ytterligare mål är att fördjupa  
 
sina kunskaper om värme och värmeöverföring, utveckla kunskaper om energi och 
energiformer, energiomvandlingar och energikvalitet samt om samhällets energiförsörjning.   
Elektricitet och magnetism har någonting gemensamt och det har energi som pekar fram mot 
den moderna fysiken. Begreppen energi och effekt, energiformer, energiomvandlingar och 
energispill har stor betydelse för vardagslivet och för den moderna tekniken. 

 (Skolverket 1996) 
 

Enligt den nya kursplanen ska varje elev efter nionde skolåret: 
-  ha kunskap om att värme kan lagras i och överföras mellan olika objekt, 
-  förstå hur ljud, beskriven som en mekanisk svängningsrörelse, skapas, utbreder sig och 
dämpas 
-  veta vad som menas med en elektrisk krets och känna till begreppen ström, motstånd, 
spänning, elektrisk energi och effekt och hur elektrisk ström kan genereras ur mekanisk 
rörelse, 
-  känna till olika energiformer och energiomvandlingar och känna till att energin vid 
dessa omvandlingar alltid bevaras samt därmed förenade miljö- och säkerhetsproblem, 
-  ha kunskap om universums uppbyggnad och känna till något om hur denna kunskap 
utvecklats genom tiderna,  
-  känna till begreppen atomer, atomkärnor och elementarpartiklar. 
 ( Skolverket, 1996 s.13) 

Vad är fysik? 
Ämnet fysik handlar om någonting som kan vägas och mätas, avge effekt och omvandla 
energi. Energins omvandlingar kan förklaras som ett samspel mellan krafter. 

 
Naturen kan likna ett pussel och när man ska lära sig fysik så får man veta vad några av 
pusselbitarna föreställer. För att kunna förstå sammanbandet i naturen måste man se hela 
bilden och vad de andra bitarna föreställer. Bitarna i pusslet är biologi, kemi och teknik. 
Genom att man förstår bilden i naturen, förstår man också sambandet mellan de olika 
ämnena, biologi, teknik, kemi och fysik. Genom att studera fysik så måste man alltid leta 
efter förklaring till olika fenomen och som medför att man lättare förstår naturen   

 (Buchanan, 1988) 
 

Det är också viktigt att förstå teknik. Hur tekniken fungerar och hur den påverkar miljön. 
Kunskap om olika saker inom teknik kommer alltid att vara viktigt och om hur viktigt det är 
med goda kunskaper tar (Elmgren, Junermark, Torstensson, Berlings, Arlöv, 1988) upp på 
sidan 2 i No Fysikboken på följande sätt; goda kunskaper behövs också för att vi ska kunna 
påverka framtidens teknik. (Informationssekretariatet, 1984) 

 
I fysiken gör man olika experiment och det är för att finna olika lösningar på problemen. När 
man söker en lösning så ställer man upp en hypotes. Slutlösningen på experimentet kan 
kallas för slutsats. Forskarna har i århundraden arbetat med att öka våra kunskaper i fysik. Ju 
mer vi lär oss om det desto mer fick vi att fundera över. Fysik kommer aldrig att vara en 
färdig vetenskap och det medför att det alltid kommer att vara spännande att arbeta med 
fysik. (Buchanan, 1988) 
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Fysik har funnits i århundraden men vi människorna har inte varit medveten om det samt vad 
fysik är. Människorna blev medvetna om vad fysik var i samband med att olika fysiker som  
 
Einstein, Platon eller Newton forskade fram olika fysikaliska lagar. Genom dessa fysikers 
arbeten blev människorna uppmärksamma på olika fysikaliska begrepp och fenomen. 
 
Läroplanen, Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) säger att de kunskapsområden som skall 
behandlas skall vara av grundläggande betydelse för alla, oavsett kommande verksamhet. 
Skolan skall därför bl a ge eleverna insikter i livsåskådningsfrågor, de stora samlevnads- 
och överlevnadsfrågorna, internationella frågor, naturvetenskap och teknik, hushållning med 
resurser, (s. 15). Vidare står det i Lgr 80 att Genom ett historiskt perspektiv bör eleverna få 
kunskap om naturvetenskapens roll för utvecklingen av vårt nuvarande samhälle och vår 
levnadsstandard liksom de faror som är förknippade med användningen av tekniken, (s. 16). 
Det står även Målen för olika ämnen eller ämnesgrupper anger studiernas inriktning och de 
begrepp, som varje elev skall få insikt i, liksom de väsentliga färdigheter eleven skall få lära 
sig tillämpa, (s. 29).    
 
I kursplanen för de naturorienterande ämnena nämns under människans verksamhet, 
försörjning och förbrukning av energi. Olika energiformer och energiomvandlingar. 
Åtgärder för att spara energi, (Lgr 80 s.119). 
 
Den nu gällande läroplanen, Lpo 94 uttrycker sig lite annorlunda, nämligen att 
undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutvecklingen, (s. 6). Individens förkunskaper och 
lärande betonas alltså starkare. Kunskaper om grundläggande begrepp är fortfarande viktiga 
och det kan man läsa om i Lpo 94 på sidan 12 Alla elever ska känna till och förstå 
grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga och tekniska 
kunskapsområden.,   
Ett centralt begrepp i båda läroplanerna är alltså energibegreppet. 

Vad är energi? 
Utan energi skulle det inte finnas någonting, det skulle inte finnas en sol, en vind, en flod 
eller  liv. Men överallt finns det energi och allting som sker beror på energiomvandlingar. 
Växter och djur överlever genom att binda energi från solen och kemiska ämnen. Djuren och 
människan har utveckla många sätt för att utnyttja den tillgängliga energin, allt för att 
förenkla livet. Allting började redan med forntidsmänniskan, men på den tiden visste ingen 
vad energin var för någonting och hur det inverkade på livet. Buchanan, skriver om det i 
boken ”Energi” på följande sätt Forntidsmänniskan använde energi från elden och 
utvecklade redskap för att kunna utnyttja muskelenergin effektivare, men hon förstod inte 
vilken roll energin spelade för livet. (Buchanan, 1993 s. 6) 
Kunskapen om energin började inte utvecklas på allvar förrän de senaste århundradena. 
  
En groda behöver energi för att kunna hoppa. Allt som rör sig har energi. Djuren får energi 
från födan genom att den äter växter och djur. Växterna kan genom fotosyntesen lagra energi 
direkt från solen. Solljuset som träffar växten åstadkommer kemiska reaktioner som får 
energin att lagras i kemiska ämnen inom plantan. Djuret förlorar rörelseenergi när den 
hoppar och landar men energi omvandlas till värme i kroppen.                      (Buchanan 1993) 
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Det frigörs också energi i jordens inre genom radioaktivt sönderfall och friktion i det 
flytande berget som finns under jorden. Människan kan använda energi som frigörs på detta 
sätt som alternativ till fossila bränslen för att värma bostäder och generar elektricitet.   
                             (Buchanan, 1993) 
 
När en stor vulkan har ett utbrott frigörs det en massa energi. När det är en varm och fuktig 
dag byggs elektrisk energi upp som elektriska laddningar vilka hålls åtskilda från marken i 
molnen. När då spänningen blir tillräckligt stor finns det så mycket energi att en gnista från 
molnen som en imponerande blixt kan gå till marken.  
 
Det krävs energi när vinden böjer ett träd. Solljuset värmer jorden men uppvärmningen blir 
ojämn därför att vissa ytor värms snabbare än andra. Det blir skillnad i lufttrycket på så sätt 
och när luftmassor med högt tryck går in över områden med lägre tryck för att utjämna 
skillnaden, uppstår vindar. Energi från vinden kommer egentligen från solen. Solenergin 
värmer hav och vattendrag och en del vatten avdunstar, det stiger upp i atmosfären. 
Samtidigt som det stiger kondenseras det i moln. Vattendropparna i molnen samlas och faller 
ner till marken som regndroppar. Regnvattnet samlas i vattendrag och energin från det 
rinnande vattnet kommer också ursprungligen från solen. (Buchanan, 1993) 
 
Energi måste vi människor ha för att orka arbeta, leka, sjunga och gå i skolan. Till och med 
om vi ligger så stilla att ingenting rörs så måste vi ha energi för att hålla kroppen varm. 
Genom att vi äter får vi energi genom kemiska reaktioner i födan. Energi behövs för att 
lamporna ska lysa, för att maskiner ska arbeta och för att kommunikationen ska fungera. Alla 
husen som vi bor i värms upp med energi. Det finns olika sorters energi. När vi använder oss 
av spisar, TV, radio och andra apparater och andra maskiner så nyttjar vi elektricitet, en form 
av energi.     (Informationssekretariatet, 1984) 
 
Energi är för mig ett välkänt begrepp eftersom jag har varit intresserad av energi och 
energikällor en lång tid. Innan jag började gå lärarutbildningen gick jag ett år på 
vattenkraftteknik. Det medförde att jag fick vara i olika vattenkraftverk och se hur det 
fungerade. Jag fick också se hur jag kunde nyttja olika energiformer.  
 
Vad säger då läroplanerna om energibegreppet? I Lgr 80 nämns följande Genom att föra in 
vardagskunskaper och vardagsfärdigheter i många olika ämnen är det möjligt att ge barnen 
respekt för att hushålla med resurser och bruksföremål och få möjligheterna att återanvända 
vardagstingen, (s. 16). Vidare står det i läroplanen att: Med utgångspunkt i barnens 
vardagliga erfarenheter måste skolan ge eleverna insikt i de stora överlevnadsproblem som 
världen står inför. Alla måste bli medvetna om vikten av att hushålla med jordens resurser 
av energi, vatten och skog, (s. 16). Lgr 80 säger också att försörjning och förbrukning av 
energi1. Olika energiformer och energi omvandlingar. Åtgärder för att spara energi, (s 119) 
och Fysikaliska företeelser av betydelse för människa och naturen, t ex krafter, värme, 
energiomvandlingar, radioaktivitet, (s. 117).  
 
                                                 
1Här kan anmärkas att läroplanen använder tekniskt och inte naturvetenskapligt språkbruk. I naturvetenskapligt 
sammanhang kan man säga att ett energislag förbrukas, men inte energi, som bevaras. 
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Jag tolkar detta som att undervisningen dels skall ge eleverna vissa grundbegrepp om energi 
(energiformer och energiomvandlingar), dels ge viss förståelse för energi både i natur och 
samhälle (energiförsörjning, energisparande). 
 
Jag tycker att läroplanen, Lpo 94 inte tar upp någonting speciellt om energi men om man 
däremot tittar på läroplanen, Lgr 80 står det ganska mycket om energibegreppet. Däremot i 
kursplanen för fysik (Utbildningsdepartementet 1994, s.12) nämns däremot att energi som ett 
viktigt överbryggade begrepp. Begreppen energi och effekt, energiformer, 
energiomvandlingar och energispill har också stor betydelse för vardagslivet och för den 
moderna tekniken, (s. 12).  
 
Idag försöker forskarna ta fram nya och förbättra gamla energikällor, t ex vind, sol, 
vågenergi samt värmepumpar som är nya och kol som är en gammal men åter aktuell 
energikälla. (Informationssekretariatet, 1984) 
 
Med dessa exempel vill jag visa att energibegreppet är viktigt i vår vardag och kan göras 
levande även för barn i grundskolan. Energikällorna som jag har valt att ta upp i mitt 
examensarbete är kärnkraft, vattenkraft, solenergi, vindkraft och fossila bränslen.  

 

Vad är energikällor? 
Energikällor är vind, vatten, sol, kärnreaktorer, bränslen som fossila (kol m m) som man 
utvinner energi ifrån. Den mest lätt distribuerade och användbara formen är elektricitet. 
 
Allt startade med den industriella revolutionen. Industrierna som man höll på att bygga 
behövde energi och därför byggde man dessa vid vattendrag. Industrierna fick energi för 
produktionen genom ett vattenhjul och det var den första konstruktionen till en turbin som 
finns i vattenkraftverk. Industriella revolutionen medförde att befolkningen ökade och  
människorna blev mer och mer krävande och fodrade mer och mer lyx. Människor behövde 
mer och mer energi och ved och kol var två energikällor som var tillgänglig men inte räckte i 
evighet. Dessutom ger dessa stora föroreningar. Därför var man tvungen att få fram andra 
tänkbara energikällor och mer användbar och miljövänlig energi. Då byggdes Sveriges första 
stora vattenkraftverk, 1910 i Porjus som ligger i Jokkmokks kommun. 
 

Syfte 
 

Jag vill undersöka om elever på högstadiet kan få en ökad förståelse för användningen av och 
funktionen hos olika energikällor. Detta vill jag göra genom ett utvecklingsarbete som tar sin 
utgångspunkt i den kunskap som eleverna redan har i ämnet fysik och som innebär att 
eleverna får utveckla sina kunskaper genom fältstudier och studium av annan forskning inom 
området energikällor. 
 

Metod 
 

Jag har använt mig av enkäter, intervjuer och observationer, i huvudsak kvalitativa metoder 
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Försökspersoner 
Mitt utvecklingsarbete har genomförts i en skola, Solanderskolan inom Piteå kommun med 
elever som går på högstadiet. Utvecklingsarbetet har jag baserat på två grupper med 16 
elever i varje grupp. Dessa 16 elever har jobbat i mindre grupper eller så har de arbetat 
enskilt. Varför jag har valt elever i den åldern beror på att jag ville göra ett examensarbete 
som riktade sig till högstadieelever. Valet av representativa elever gjorde min handledare, på 
Solanderskolan. Från dessa grupper har jag fått in två olika enkätsvar. Jag har använt mig av 
intervjuer och utvärderingar för att samla in data till mitt utvecklingsarbete. Jag har också 
fört dagbok för att jag skulle kunna använda om jag hade för lite material. 
  

Bortfall 
Vid mitt utvecklingsarbete deltog alla elever i intervjuerna men vissa elever svarade inte eller 
bara svarade delvis på intervjufrågor, särskilt gäller detta frågorna 2, 3, 4 och på bilaga 3 A. 
Det rörde sig om en fjärdedel som inte svarade på alla frågor. Eftersom intervjufrågorna hör 
till mitt utvecklingsarbete så påverkade detta bortfall utvecklingsarbetets resultat något. 

Material 
För att undersöka hur mitt utvecklingsarbete lyckades har jag använt enkätfrågor (bilaga 1), 
dagboksanteckningar, utvärdering (bilaga 4 A, 4 B), intervjuer (bilaga 3 A, 3 B, 3 C) som jag 
har utformat själv utifrån de valda arbetsområdena. I undervisningen har jag använt 
filmvisning och faktagenomgångar. Exempel på material på faktagenomgång finns i bilaga 
(2 A, 2 B, 2 C). Vid intervjuerna har jag låtit eleverna svara muntligt men också skriva ner 
sina svar och sedan har jag sammanställt det. Det har hjälpt mig att analysera svaren för 
sammanställandet. Under utvärderingarna har jag också låtit eleverna skriva dessa på papper 
och sedan har jag sammanställt dessa. Jag gjorde inga laborationer i samband med min 
undersökning. 
 
Vid planering av lektionerna kom jag i kontakt med examensarbetet ”elevers kunskaper i 
kemi” författad av Anna-Carin Långström och Marina Öberg (1999). Detta examensarbete 
gav inspiration till min lektionsplanering. 

Genomförande 
Varje vecka hade jag två till tre pass om energi i varje grupp. Eleverna fick en hemläxa till 
varje lektionspass och när de kom till skolan lektionen efter fick de frågor som hade med 
läxan att göra t ex om vindkraft eller vattenkraft.  
 
Utvecklingsarbetet handlade om två olika ämnesområden inom fysiken, nämligen ”Löst och 
blandat”(del A) och ”Energikällor” (del B, del C, del D).  
 
Den första delen av utvecklingsarbetet; ”Löst och blandat” (del A) utfördes innan 
praktikperioden började och när jag började undersökningsperiod 2. Anledningen till det var 
för att få en inblick i elevernas förkunskaper i ämnet fysik. När praktikperioden sedan 
började kunde utvecklingsarbetet med intervjuer (bilaga 3 A, 3 B, 3 C) kring det andra 
ämnesområdet; ”Energikällor” sätta igång direkt. Exempel på elevernas svar på några 
intervjufrågor, finns i bilaga 5 A och 5 B. Utvecklingsarbetet bestod av tre pass om  



 

12 
 
energikällor med intervjufrågor på slutet av varje energikälla. Vid varje 
enkät/intervjuundersökning fick eleverna 30 minuter till sitt förfogande. Jag började med 
första gruppen vecka 42. Efter tre energikällor med tillhörande genomgångar med eleverna 
fick dessa fylla i en utvärdering (bilaga 4 A, 4 B) av arbetsområdet. Detta för att jag skulle se 
om eleverna hade lärt sig något. Tre veckor senare gjordes samma sak med grupp 2.  
 
Vid andra enkätundersökningen av ”Energikällor” vill jag fylla på fråga 11 (bilaga 5 B), 
”Om el är en färskvara och går den att lagra”. Under faktagenomgången tog jag upp det 
muntligt med eleverna och därför finns inte hela frågan med på pappret som eleverna fyllde 
i. Men hela frågan finns med i resultatet och på bilaga 3 B.  
 
Under lektionerna som jag hade med eleverna fick de lära sig bl a om vilken förbrukning 
som är normalt för en villa och för en lägenhet. Jag och eleverna räknade ut vad det kostade 
att värma upp en villa och en lägenhet. Under lektionen gjorde jag eleverna medvetna om 
varför fler och fler energikällor var ett måste ta fram och hur allting gick till när första 
energikällan uppfanns. Vi gick också igenom vilka energikällor som är tänkbara idag. 
 
Eleverna fick se hur det ser ut i ett kraftverk och vars turbin och transformatorn sitter i 
dessa och hur olika turbiner ser ut. Under lektionerna gick vi igenom om det är 
intagsluckorna eller utskovsluckorna som tar in vatten i stationen och vilket år som första 
stora vattenkraftverket byggdes i Sverige. Det som är väldigt aktuellt och användbart idag 
är just vilken station som producerar mest ström i Sverige. Eleverna fick också veta vilken 
damm som rymmer mest vatten, och att Suorva dammen i Luleälven rymmer nästan lika 
mycket vatten som Vänern rymmer. Det är många som säger att om Suorva dammen brister 
så kommer både Piteå och Luleå att hamna under vatten.  
 
Filmerna som jag visade för eleverna under lektionerna tog upp att solen är en energikälla 
som är gratis och den alltid kommer att finnas där men att det är svårt att komma fram till 
hur man ska utvinna energi ifrån den på ett bra och billigt sätt. Filmerna visade också upp 
hur mycket vindkraften har vuxit i elsammanhang. Eleverna fick också veta att solenergi 
som kan fångas upp bestäms av vilken breddgrad man bor på, vilken årstid det är, tid på 
dygnet och ljusstrålarnas våglängder. Det viktigaste i energiavsnittet var hur man 
producerar elektricitet och det gick vi igenom på energilektionerna. 
 
Intervjuerna genomfördes vid tre olika tillfällen med varje grupp. Intervjufrågorna (bilaga 3 
A, 3 B, 3 C) baserades på de faktagenomgångar som har utförts under perioden. 
Intervjufrågorna genomfördes i slutet av varje energikälla med hela gruppen. Varje intervju 
tog ungefär 30 minuter. Genom att jag använde mig av intervjuer fick jag entydig bild av 
elevernas kunskaper om energifrågor. 
 

Tidsplanering 

   PM  Förberedelser Bakgrund Metod Genomförande Resultat 
 

 Termin 6 
 
Termin 6 

       v.6-13 

 
Termin 6
v.14-22 

 
Termin6    
v.23 

 
Termin 7 

     v.41-47 
 

 
Termin 7 

  v. 48-50 
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Min tidsplan visar att det krävs lång tid för att kunna genomföra en undersökning av detta 
slag. Både förberedelserna till rapporten och genomförandet av rapport tar lång tid och det 
måste få växa fram under en längre period för att arbetet ska kännas meningsfullt. 
 

Resultat 
 

Jag har valt att först presentera resultatet av enkät A i form av figurer. Sedan har jag gjort en 
sammanfattning av enkät/interundersökning del B, C och D. Därefter kommer en 
sammanfattning av elevernas utvärdering och slutligen mina egna iakttagelser. 
 

Enkätundersökning del A  
Kunskaper om fysikämnet. Före och efter och eventuella skillnader mellan 
grupperna. 
För att göra resultatet så överskådligt som möjligt har jag valt att redovisa elevernas 
enkätsvar som representerar olika nivåer av kunskap, från ingen förståelse till bra förståelse 
och vissa fall bra förståelse hela tiden Exempel på elevernas enkätsvar finner ni i bilagorna 
5 A – 5 B. Observera att jag har inte angett något namn på eleverna utan kallat dem grupp 1 
och grupp 2. 
 
U1=Undersökning innan genomförda enkäter 
U2=Undersökning efter genomförda enkäter 
 
Jag har bedömt varje elevs svar på frågorna och placerat det i någon av dessa kategorier. 
K 1 = Kategori 1: Saknar helt kunskaper 
K 2 = Kategori 2: Har några kunskaper 
K 3 = Kategori 3: Har goda kunskaper och förståelse. 
 
Dessa bedömningar har jag sedan sammanställt till och bedömt till två grupper med 16 elever 
i varje grupp som syns i diagrammen nedan: 
 
Fråga 1. Beskriv vad ämnet fysik handlar om.    (Bilaga 1) 
          

 
 
 
 
 
 
 
     

 
Fig. 1 Visar att eleverna i grupp 1 hade från början (U1) ingen kunskap i ämnet fysik medan 
eleverna i grupp 2 hade några kunskaper i ämnet fysik efter första enkäten. Efter enkät 2 
(U2) hade eleverna i båda grupperna goda kunskaper i ämnet fysik.   
 

 
Före       Grupp 1             Grupp 2              
                   K1                      K2 
 
 
Efter      Grupp 1             Grupp 2              
                   K3                      K3 
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Fråga 2. Vad är energi för någonting?   (Bilaga 1) 
 
 
 
 
 
 
          
                                                                                                        
 
 
 
Fig. 2 Visar att eleverna i grupp 1 har goda kunskaper om vad energi är för någonting medan 
eleverna i grupp 2 inte vet vad energi är för någonting efter första enkäten. Efter enkät 2 (U2) 
har eleverna i grupp 1 förfarande goda kunskaper om vad energi är för någonting medan 
eleverna i grupp 2 bara kommer upp till lite kunskap om vad energi är någonting. 
 
Fråga 3. Energikälla, vad är det för någonting?   (Bilaga 1) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fig. 3 Visar att eleverna i grupp 1 och grupp 2 vet lite grann vad energikällor är för 
någonting efter första enkäten (U1). Men efter enkät 2 (U2) vet eleverna i båda grupperna 
vad energikällor är för någonting. 
 
Fråga 4. Vilken energikälla skulle ni vilja arbeta med?  (Bilaga 1) 
 
Eleverna i grupp 1 vet lite grann om energikällor och kan därför från början välja en 
energikälla de vill arbeta med redan efter enkät 1 (U1) och efter enkät 2 (U2) väljer de bland 
alla energikällor. Samma sak gäller för eleverna i grupp 2 de vet också lite grann vad 
energikällor för någonting och kan därför välja en energikälla redan efter enkät 1 (U1). Efter 
enkät 2 kan välja bland alla energikällor. 
 
Fråga 5. Vad skulle ni vilja lära er mer om när det gäller energikällor? (Bilaga 1) 
 
Eleverna i båda grupperna kan lite grann om energikällor och vill lära sig lite mer redan 
efter enkät 1 (U1) och efter enkät 2 (U2) ville de lära sig allting som handlar om 
energikällor.  

 

 
Före             Grupp  1          Grupp 2            
                            K3                    K1 
 
 
 Efter           Grupp  1           Grupp  2
      K3                     K2           

 
Före                Grupp 1          Grupp 2        
                            K2                    K2 
 
 
 
Efter               Grupp 1          Grupp 2        
                             K3                   K3      
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Sammanfattning av enkät/intervjuundersökning del B, del C 
och del D 
Sammanfattning om elevernas kunskaper om energi             (Bilaga 3 A) 
Efter undersökningen visade det sig att eleverna i båda grupperna hade lärt sig både fakta 
och förståelse om energi. De kunde uppskatta energiförbrukningen både för en villa och för 
en lägenhet. Eleverna fick lära sig vad energi var någonting och med vad den startade med. 
Eleverna fick också lära sig vad energikällor är för någonting och varför det var ett måste ta 
fram fler tänkbara energikällor. Vattenhjulet som användes i industrierna när industriella 
revolutionen skapades är första turbinen i ett vattenkraftverk och det fick eleverna förståelse 
för samt vilka tänkbara energikällor det finns idag.   

  
Sammanfattning om elevernas kunskaper om vattenkraft      (Bilaga 3 B) 
Efter min undersökning visade det sig att eleverna i båda grupperna hade lärt sig både fakta 
och förståelse om vattenkraft. Eleverna fick förståelse för vem som kom på tekniken om 
vattenkraften och vilket år det var, de fick fakta om var Sveriges första stora vattenkraftverk 
byggdes samt vilket år det var. Förståelsen och fakta ökade när jag och eleverna gick 
igenom hur många TWh alla vattenkraftverk i Sverige producerar, hur mycket Ritsems 
kraftverk producerar och var i ett vattenkraftverk turbinen sitter. Jag och eleverna gick 
igenom vilket vattenkraft verk i Sverige som producerar mest elektricitet. Eleverna ville 
höra om det är intagsluckorna eller utskovsluckorna som tar in vatten i stationen samt hur 
en francisturbin ser ut invändigt och det fick de. Hur elektricitet produceras i ett 
vattenkraftverk fick eleverna fakta och förståelse för samt vilken damm i Sverige som 
rymmer mest vatten. En sak som kan vara svår att sätta sig in i är om el går att lagra. Man 
kan lätt tro det eftersom man samlar vatten i en damm och därmed kan man tro att den går 
att lagra men faktumet är att el inte går att lagra och det fick eleverna fakta och förståelse 
för. 

   

Sammanfattning om elevernas kunskaper om vindkraft och solkraft 
                                 (Bilaga 3 C) 
Efter jag och eleverna hade gått igenom avsnittet om vindkraft, hade eleverna fått både 
ökad fakta och förståelse om vindkraft och varifrån vindkraften kom ifrån. De hade fått 
förståelse för hur stor instrålningen är över Sverige, hur stor den maximala 
instrålningseffekten är vid jordytan och vad solenergi är avgörande för. Hur mycket 
solenergin kan fångas upp är beroende på några saker gick vi igenom på energilektionerna 
och det fick eleverna förståelse om. Eftersom vindkraften inte är så stor i Sverige är det bra 
att få förståelse för hur mycket den ändå har vuxit i elsammanhang samt hur många 
vindkraftverk det finns i Sverige. Det som är viktigt är hur el-produktionen går till i flera 
olika energikällor och det fick eleverna fakta och förståelse för.  

Sammanfattning av utvärderingarna av grupp 1 och grupp 2 
    (Bilaga 4 A och Bilaga 4 B) 

Eleverna tyckte att det var roligt att arbeta med energi och energikällor och de tyckte att jag 
hade ganska innehållsrika lektioner och att det jag gjorde var bra. Eleverna hade lärt sig 
ganska mycket om energi och hur det går till när elektricitet skapas. Eleverna fick chansen 
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att säga vad de vill att en energilektion skulle innehålla och hur man kunde göra den ännu 
mer lärorik och innehållsrik. 

Kommentarer 
Förkunskaper 
Jag tyckte att elevernas förkunskaper var förhållandevis bra med tanke på att de inte har läst 
någon fysik eller energi fram till sjunde klass. Jag tror också att deras förkunskaper ökade 
eftersom jag uppmuntra dem och la fram konkreta saker som t ex när de fick undersöka hur 
mycket det kostade för en familj att duscha en vecka eller när vi tittade på hur en turbin i ett 
vattenkraftverk fungerade.  
 
Faktainlärning 
Faktainlärningen tyckte jag gick bra eftersom de hängde med på faktagenomgångarna och 
lektionerna. Det såg jag på intervjufrågorna som eleverna hade svarade på. 
Intervjufrågornas svar visade att de hade lärt sig ganska mycket. Eftersom jag visade film 
om energi och energikällor mellan teoripassen så tror jag att eleverna fick extra hjälp med 
faktainlärningen. 
  
Ökad förståelse 
Efter energiavsnittet har eleverna fått ökad förståelse för energi och energikällor. De vet hur 
elektricitet produceras, användningen och funktionen av den. Jag tror att eleverna kommer 
att ha nytta av det i fortsättningen eftersom de kommer att läsa både fysik och kemi högre 
upp på högstadiet. Även de som kommer att läsa vidare efter nionde klass kommer att ha 
nytta av den ökade förståelsen som de har fått. 

Sammanfattning av mina iakttagelser 
När jag började min praktik på Solander skolan hade jag först teknik med sjuorna i två 
veckor och efter dessa två veckor gick jag in på energiavsnittet. Jag upplevde från början att 
eleverna tyckte det var tråkigt att ha energi och att de tyckte att jag hade ganska tråkiga 
faktagenomgångar med dem. Men efter att ha läst utvärderingen som de gjorde efter 
energilektionerna fick jag en helt annan åsikt om detta. Utvärderingen sa att de tyckte att 
energi var roligt och att det jag gjorde var bra.  
 
För att gå tillbaka till lektionspassen så tog det ett tag att få eleverna att stilla sig så att jag 
kunde börja dagens lektionspass. Jag upplevde att sjuorna hade svårt att lugna ner sig så att 
jag kunde börja lektionen. När jag fick dem att lugna sig gick lektionerna relativt bra. Jag 
försökte göra lektionerna så intressanta som möjligt med filmvisning och faktagenomgångar 
och att få dem att undersöka saker som fanns i vardagslivet, t ex hur mycket det kostade att 
duscha en timme eller hur mycket det kostade att värma upp huset eller lägenheten som de 
bodde i. Jag tycker att det är viktigt att skapa en undervisning som relaterar till saker som 
finns i elevernas verklighet. 
 
Gruppindelningen som min handledare hade gjort gick ut på att jag skulle ha två grupper 
med 16 elever i varje grupp och det upplevde jag var bra. Varken för stor eller för liten. 
Samarbetet i dessa grupper var bra och det var ingen elev som var utanför förutom en gång 
när en elev blev lite utsatt av en annan elev. Jag markerade ganska ordentligt om vad jag 
tyckte om att utsätta andra och efter det så hände det aldrig mer. Jag var informerad om att  
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en elev varit utsatt för mobbning och var därför förberedd. Det medförde att jag var 
uppmärksam och noterade allt som hände. Därför reagerade jag ganska starkt när det hände.   
 
Jag upplevde att mitt utvecklingsarbete var både intressant och lärorikt. Framförallt var det 
var en nyttig erfarenhet för mig i mitt kommande yrke. Eftersom jag fick både planera alla 
lektionspass själv, försöka att göra lektionerna så intressant som möjligt, få materialet att 
räcka hela lektionen ut och hålla ordning på eleverna i två grupper. 
 
Efter utvärderingen så vet jag vad jag ska tänka på i fortsättningen när jag ska hålla egna 
lektioner när jag blir klar som lärare. 
 

Diskussion 
 

Min undersökning visar att elever på högstadiet kan få förståelse för användningen av och 
funktionen hos olika energikällor. Med tanke på att eleverna inte har läst någon fysik förrän 
sjunde årskurs, så gick min undersökning bra. Jag har sett efter min undersökning att skolan 
inte prioriterar energi och energikällor i den lokala planeringen. Undersökningen visar på 
vilken betydelse det har att naturvetenskapligt inriktade lärare får mer utrymme i skolan. 

Reliabilitet 
I min undersökning fick eleverna besvara fyra enkäter som behandlade två speciella 
områden i fysik. Enkätundersökningen och enkät/intervjuundersökningen bestod av slutna 
frågor eftersom jag ville få raka svar, inte utsvävande svar. Enkät/intervjuundersökningen 
kompletterades även med dagboksanteckningar. 
 
Vad beträffar enkäten hade jag valt ganska lätta frågor och de elever som inte kunde svara 
på dessa hjälpte jag. Anledningen till det var att jag ville ge eleverna möjlighet att vid första 
enkättillfället komma in i energitankegången och vid nästa tillfälle kunde eleverna lite mer 
om energi och energikällor. Nackdelen var att en del av eleverna inte alls skrev något svar 
på vissa frågor, vilket kan ha lett till att summeringen av elevernas svar inte riktigt är 
tillförlitlig. Jag försökte uppmuntra eleverna att svara även fast de sa att de inte visste 
svaren.  
 
Innan jag gjorde den första enkätundersökningen gjorde min handledare ett urval av 
eleverna för att få två representativa elevgrupper. Vid detta urval kan det eventuellt ha skett 
någon felbedömning. Jag anser dock att min bedömning är riktig, vilket jag kan motivera 
med mina iakttagelser av eleverna på lektionerna. Att jag dessutom haft både intervjuerna, 
utvärderingarna och dagboksanteckningar att tillgå har styrkt detta. 
 
Vid bedömningen av elevernas kunskaper vid vissa frågor upplevde jag vissa svårigheter 
eftersom inte alla elever hade inte svarat på alla frågorna. Detta gäller främst frågorna 2, 3, 
4 och 11 på bilaga 3 A. Men jag anser att bedömning av dessa frågor inte ska ha någon 
större inverkan på reliabiliteten. 
 
När det gäller enkätundersökningen (del A) inser jag att jag kanske gjort en miss när det 
gäller fråga 4 och 5 (bilaga 1). Eleverna skulle säga vilken energikälla de ville arbeta med 
och vad de ville lära sig mer om energikällor. Eleverna hade inte läst någon fysik och ännu  
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mindre om energikällor fram till sjunde klass. Jag befarade att detta skulle inverka på mitt 
resultat, men vid granskning av enkäterna framgick det att eleverna hade goda kunskaper. 
 
När jag intervjuade eleverna fick de skriva ner svaren på papper för att jag skulle ha 
möjlighet att analysera elevernas svar bättre. Jag upplevde att de flesta eleverna var väldigt 
positiva till intervjustunderna. Vid intervjutillfällena fick jag möjlighet att få en ökad 
förståelse för elevernas kunskaper, vilket gav mig större säkerhet vid bedömningen av 
enkätfrågorna. Jag anser att det här ger en ökad reliabilitet till min undersökning. 
 
Det som kan ha störst påverkan på min reliabilitet är mätperiodens ringa längd. En 
undersökning under längre tid och kring fler ämnesområden på ett flertal skolor hade 
naturligtvis gett en högre reliabilitet. Jag påstår dock, med hänvisning till bl a den 
skollitteratur som jag har studerat, att det inte bedrivs undervisning i ämnet energi och 
energikällor i någon större utsträckning i sjunde årskursen. 

Validitet 
Jag ville mäta elevernas förkunskaper i ämnet fysik och energi utifrån två arbetsområden. 
Därefter ville jag se om jag kunde utveckla deras kunskaper under min praktikperiod. Jag 
använde mig av enkäter och enkät/intervjuer som undersökningsmaterial. Dessa metoder 
tycker jag har gett ett tydligt resultat eftersom jag har fått ta del av elevernas kunskaper 
både före och efter arbetsperioden. Valet att utföra utvärderingar och dagboksanteckningar 
också har gett mig en bra backup när tveksamheter har uppstått vid 
resultatsammanställningen. Jag anser därför att jag har kunnat mäta det som var syftet på ett 
tillfredställande sätt och att validiteten är god. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att elevernas förkunskaper var mycket knappa men att deras kunskaper 
generellt sedan ökade allt eftersom jag hade lektioner och för det diskussioner med 
eleverna.  
 
Syftet med mina fysik och energilektioner var att öka elevernas kunskaper och förståelse för 
just dessa ämnen. Kursplanen för fysik tar upp att syftet med grundskolans fysik är att 
utveckla elevernas kunskaper om fysikaliska begrepp och teorier av betydelse för att förstå 
och beskriva det vardagliga livets fenomen och företeelser. Den s.k. klassiska fysiken skall 
stå i förgrunden, men undervisningen skall också ge en orientering om den moderna 
fysiken. Fysikämnet har ett särskilt ansvar för energifrågornas behandling i 
miljöundervisningen.  
 
Jag vill även se om jag kunde få eleverna att få en förståelse av funktionen och 
användningen av olika energikällor. Eleverna fick både mer kunskaper i ämnet fysik och 
energi. De fick också en ökad förståelse för användningen och funktionen av olika 
energikällor. I Lpo 94 står det att skolans uppdrag är att främja lärande där individen 
stimuleras att inhämta kunskaper (s. 7). Vidare står det att studiefärdigheter och metoder 
att tillägna sig och använda nya kunskaper blir därför viktiga (s. 7). Ytterligare står det att 
kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 
fakta förståelse, färdighet och förtrogenhet måste inriktas på att ge utrymme för olika  
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kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet 
(s. 8)  
 
I Lgr 80 står det att undervisningen skall gen en orientering om fysikaliska företeelser av 
betydelsen för kunskapen om vår värld (s. 115). Ytterligare står det genom undervisning i de 
naturorienterande ämnena skall eleverna vidga och fördjupa kunskaper om sig själv, 
naturen och människans verksamhet (s. 114). Vidare står det att eleverna skall få kunskaper 
om den tekniska utvecklingen och om hur tekniken kan förändra vår tillvaro, påverka 
arbetsförhållande och sysselsättning och inverka på vår miljö (s. 115) 
 
Både Lpo 94 och Lgr 80 tar upp saker som jag har tagit upp i mitt arbete och därmed får jag 
stöd i det jag har skrivit om och undersökt. Kursplanen i fysik tar däremot inte upp 
någonting om förståelse. Det jag kan säga efter min undersökning är att skolan inte följer 
läroplanerna när det gäller energi och energikällor. Jag tror att om jag inte hade kommit till 
Solanderskolan och gjort mitt utvecklingsarbete där så hade inte eleverna vetat det de gör 
om energi och energikällor. De hade inte fått en förståelse för användningen och funktionen 
hos energikällorna. Jag tycker att det är viktiga begrepp som kursplanen och läroplanen tar 
upp om fakta, förståelse för ämnena energi och energikällor. 
 
Min undersökning visar att eleverna förkunskaper om fysik, energi och energikällor var i 
stort sett obefintliga. Jag kan sedan tydligt se att förståelsen har ökat avsevärt efter andra 
enkäten del A. 
 
Elevernas engagemang och ganska aktiva deltagande under mina energilektioner visar på 
ett stort intresse för ämnet fysik och energi. Att på detta sätt införa något nytt stör, enligt 
Piaget, barnens jämvikt och leder till nyfikenhet att söka ny förståelse. Enkätsvaren visar 
också att elevernas kunskaper generellt sett har ökat, vilket tyder på att det är mycket 
positivt att ta in energi i undervisningen i sjundeklass. 

Fortsatt forskning 
Det skulle först och främst vara intressant att se i vilken omfattning elevernas kunskaper är 
bestående. Jag tycker också att det skulle vara intressant att göra denna undersökning i 
större omfattning och att undersökningen innefattade fler arbetsområden och utfördes på 
flera skolor. Det skulle även vara intressant att pröva olika arbetsmetoder och se vad som 
ger bäst resultat. 
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Bilagor: 

 
Enkätundersökning del A   (Bilaga 1) 

 
Fråga 1. Beskriv vad ämnet fysik handlar om? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______ 
Fråga 2.Vad är energi för någonting? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______ 
Fråga 3. Energikälla, vad är det för någonting? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______ 
Fråga 4. Vilken energikälla skulle ni vilja arbeta med? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______ 
Fråga 5. Vad skulle ni vilja lära er om när det gäller energikällor? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______ 
 
Tack för era svar/Kristina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

Exempel på faktagenomgång          24 
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                     (Bilaga 2 B) 

 



 

Exempel på faktagenomgång                    26 
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Enkät/Intervjuundersökning del B             (Bilaga 3 A) 
                                             1 (2) 
Kunskaper om energi 

 
Fråga 1. Vilken förbrukning har ni hemma?   
Eleverna i grupp 1 trodde att de förbrukade cirka 26 000 kwh per år hemma. 
I grupp 2 trodde eleverna att de förbrukade cirka 24 000 kwh per år hemma. 
Kommentar: 
Normal förbrukningen per år om man bor i villa är ungefär 30 000 – 35 000 kwh per år 
medan förbrukningen i en lägenhet är ungefär 25 000 kwh per år. Eleverna i båda grupperna 
uppskattade förbrukningen lite lågt mot genomsnittet. 
 
Fråga 2. Ta er förbrukningen * 0,67 (som är det dagsaktuella priset per kwh) + fasta 
avgiften som är 4100 kronor per år. Vad blir då summan?   
I grupp 1 fick eleverna summan till 21 520 kronor per år, 1793 kronor per månad. 
Eleverna i grupp 2 fick summan till 20 180 kronor per år, 1682 kronor per månad. 
Kommentar: 
Förbrukningssumman i dagsläget är cirka 1500 kronor i månaden och det stämmer på ett 
ungefär med den summa som eleverna i båda grupperna fick. 
  
Fråga 3. Vad är energi för någonting?   
Eleverna i grupp 1 tror att energi är energidryck. 
I grupp 2 trodde eleverna att energi är allt, utan energi hade vi inte funnits. 
Kommentar: 
Energi är allting och utan energi hade vi inte funnits precis som eleverna i grupp 2 visste 
men inte eleverna i grupp 1. 
 
Fråga 4. Vad kan man säga att energi startade med för någonting?   
Eleverna i grupp 1 trodde att energi startade när de föddes. 
Eleverna i grupp 2 visste inte vad energi startade med. 
Kommentar: 
Eleverna i båda grupperna vet inte vad energi startade med för någonting och det berodde 
på att de har inte följt med på faktagenomgången. 
 
Fråga 5. Vad är energikällor för någonting?   
Eleverna i grupp 1 visste att energikällor är t ex vattenkraft, vindkraft och solenergi. 
I grupp 2 visste eleverna att energikällor är t ex solenergi, kärnkraft och vindkraft. 
Kommentar: 
I grupp 1 visste eleverna att energikällor är vattenkraft, vindkraft och solenergi medan 
eleverna i grupp 2 trodde att energikällor är solenergi, kärnkraft och vindkraft. Man kan 
säga att eleverna i båda grupperna har följt med på faktagenomgången som jag hade med 
dem. 
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                      (bilaga 3 A)  
                          2(2)
  
Fråga 6. Varför var man tvungen att ta fram flera tänkbara energikällor?   
Eleverna i grupp 1 trodde att man var tvungen att ta fram flera tänkbara energikällor för att 
ved och olja inte räckte till. 
I grupp 2 trodde eleverna att man var tvungen att ta fram flera tänkbara energikällor därför 
att ved och olja höll på att ta slut. 
Kommentar: 
Eleverna i båda grupperna visste att man var tvungen att ta fram flera tänkbara energikällor 
för att ved och olja höll på att ta slut. Eleverna hade följt med på lektionerna och därför 
visste de det. 
 
Fråga 7. Med vad startade energikällorna med någonting?   
Eleverna i grupp 1 visste att energikällorna startade med industriella revolutionen, det  
visste också eleverna i grupp 1. 
Kommentar: 
Faktagenomgången visade sig att den hade resultat för eleverna i båda grupperna visste att 
energikällorna startade med industriella revolutionen. 
 
Fråga 8. Vilka tänkbara energikällor finns det i dag?   
Eleverna i grupp 1 visste att tänkbara energikällor i dag är kärnkraft, vattenkraft och 
vindkraft och samma sak trodde eleverna i grupp 2 också  
Kommentar: 
Eleverna i båda grupperna visste vilka tänkbara energikällor som finns idag. 
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Enkät/Intervjuundersökning del C             (Bilaga 3 B) 
                         1 (2) 
Kunskaper om vattenkraft 

 
Fråga 1. Vilket århundrade uppfann man tekniken om vattenkraften och vem var det 
som kom på den?    
Eleverna i grupp 1 visste att det var Christopher Polhem och att det var på 1600-talet och  
eleverna i grupp 2 visste också att det var Christopher Polhem och att det var på 1600-talet. 
Kommentar: 
Eleverna i båda grupperna visste efter faktagenomgången att det var Christopher Polhem 
som uppfann tekniken om vattenkraften och att det var på 1600-talet som han uppfann den. 
 
Fråga 2. Vilket år byggdes det första vattenkraftverket i Sverige och var någonstans 
byggdes det.   
Eleverna i grupp 1 visste att det var år 1910 kraftverket byggdes men inte var någonstans 
men 
eleverna i grupp 2 visste att kraftverket byggdes i Porjus och att det var år 1910. 
Kommentar: 
Efter faktagenomgången visste grupp 2 att kraftverket byggdes i Porjus och att det var år 
1910 men eleverna i grupp 1 kom inte ihåg att det byggdes i Porjus.  
 
Fråga 3. Hur många TWh producerar Sveriges alla vattenkraftverk tillsammans?   
Eleverna i grupp 1 visste att alla vattenkraftverk producerar 71 TWh tillsammans och det 
visste också eleverna i grupp 2. 
Kommentar: 
Efter faktagenomgången visste båda grupperna att alla Sveriges vattenkraftverk producerar 
71 TWh tillsammans. 
 
Fråga 4. Vars i vattenkraftverket är turbinen?   
Eleverna i grupp 1 visste att turbinen finns under vattenkraftverket men eleverna i grupp 2 
trodde att turbinen sitter mitt i kraftverket. 
Kommentar: 
Man kan säga att eleverna i båda grupperna hade rätt för turbinen sitter mitt i kraftverket 
och att den sitter under kraftverket. 
 
Fråga 5. Är det intagsluckorna som tar in vattnet i stationen eller är det 
utskovsluckorna som gör det?   
Eleverna i grupp 1 trodde att det är intagsluckorna som tar in vattnet i stationen och det 
trodde också eleverna i grupp 2. 
Kommentar: 
Efter faktagenomgången visste eleverna i båda grupperna att det är intagsluckorna som tar i 
vattnet in i stationen. 
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                                                                                                                            (Bilaga 3 B) 
             2 (2) 
 
Fråga 6. Hur ser en francisturbin ut invändigt?   
Eleverna i grupp 1trodde att francisturbinen hade räffliga blad och att den hade en lutande 
vinkel men eleverna i grupp 2 trodde att turbinen var trattformad och randig. 
Kommentar: 
Det stämmer för francisturbinen är trattformad och randig som eleverna i båda grupperna 
visste. 
 
Fråga 7. Var går energin vidare från generatorn? Går den till transformatorn, eller 
till turbinen, eller till stationen?   
Eleverna i grupp 1 visste att energi går från generatorn till transformatorn och . 
eleverna i grupp 2 visste också att energi går från generatorn till transformatorn. 
Kommentar: 
Efter faktagenomgången visste båda grupperna att energi går från generatorn till 
transformatorn. 
 
Fråga 8. Hur mycket ström per år  producerar Ritsems kraftstation?   
Eleverna i grupp 1 visste att Ritsems kraftstation producerar 320 MW. 
Eleverna i grupp 2 visste också att Ritsems kraftstation producerar 320 MW. 
Kommentar: 
Efter faktagenomgången visste eleverna i båda grupperna att Ritsems kraftstation 
producerar 320 MW per år. 
 
Fråga 9. Vilken vattenkraftsstation producerar mest i Sverige?   
Eleverna i grupp 1 visste att det är kraftstationen i Harsprånget som producerar mest ström i 
Sverige och det visste också eleverna i grupp 2 att det är kraftstationen i Harsprånget som 
producerar mest ström i Sverige. 
Kommentar: 
Faktagenomgången visade sig föra med sig resultat för eleverna i båda grupperna visste att 
det är kraftstationen i harsprånget som producerar mest ström i Sverige. 
 
Fråga 10. Vilken damm i Sverige rymmer mest vatten?   
Eleverna i grupp 1 trodde att det var Vänern som rymmer mest vatten och samma sak visste 
eleverna i grupp 2 
Kommentar: 
Efter faktagenomgången visste eleverna i båda grupperna att det är Vänern som rymmer 
mest vatten. 
 
Fråga 11. Är el en färskvara och går den att lagra?   
I grupp 1 visste eleverna att el är en färskvara  men inte om den gick att lagra: 
Eleverna i grupp 2 visste också att el är en färskvara och att el inte går att lagra. 
Kommentar: 
Efter faktagenomgången visste eleverna i grupp 1 att el är en färskvara men inte att el inte 
går att lagra. Men eleverna i grupp 2 visste att el är en färskvara och att el inte går att lagra. 
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Enkät/Intervjuundersökning del D             (Bilaga 3 C) 

                   1 (2) 
Kunskaper om vind och solkraft 
 
Fråga 1. Hur stor är instrålningen över Sverige?   
I grupp 1 visste eleverna att instrålningen över Sverige är 700 – 1100 kwh per m2 och år och 
eleverna i grupp 2 visste också att instrålningen över Sverige är 700 – 1100 kwh per m2 och 
år. 
Kommentar: 
Eleverna i båda grupperna visste efter faktagenomgången att instrålningen över Sverige är 
700 – 1100 kwh per m2 och år. 
 
Fråga 2. Varifrån kommer vindkraften ifrån?   
Eleverna i grupp 1 trodde att vindkraften kommer ifrån vindkraftverken men .däremot 
visste eleverna i grupp 2 att vindkraften kommer ifrån solen. 
Kommentar: 
Efter faktagenomgången visste eleverna i grupp 2 att vindkraften kommer ifrån solen som 
så är fallet men det visste inte eleverna i grupp 1.  
 
Fråga 3. För vad är solenergin avgörande för?   
Solenergin är avgörande för allt liv på jorden trodde eleverna i grupp 1 och det  
trodde också eleverna i grupp 2.  
Kommentar: 
Faktagenomgången hade ett positivt resultat eftersom eleverna i båda grupperna visste att 
solenergin var avgörande för allt liv på jorden. 
    
Fråga 4. Hur mycket har vindkraften vuxit ur elsammanhang?   
Eleverna i grupp 1 trodde 10 gånger så mycket och . 
eleverna i grupp 2 trodde också att vindkraften hade vuxit 10 gånger i elsammanhang. 
Kommentar: 
Eleverna i båda grupperna visste att vindkraften hade vuxit så att det har blivit 10 gånger 
större i elsammanhang.  
 
Fråga 5. Hur stor är den maximala instrålningseffekten vid jordytan?   
Eleverna i grupp 1 trodde att den maximala instrålningseffekten var 1 kw per m2 vid 
jordytan. 
Eleverna i grupp 2 trodde också att den maximala instrålningseffekten var 1 kw per m2 vid 
jordytan. 
Kommentar: 
Här visade det sig att fakta genomgången hade gett resultat, eleverna i båda grupperna 
visste att den maximala instrålningseffekten vid jordytan är 1 kw per m2. 
 
Fråga 6. Hur många vindkraftverk fanns i Sverige i början på 2002?   
I grupp 1 visste eleverna att det fanns 600 stycken vindkraftverk i Sverige i början på 2002. 
Eleverna i grupp 2 visste också att det fanns 600 stycken vindkraftverk i Sverige i början på 
2002. 
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                     (Bilaga 3 C) 
      2 (2) 
 
Kommentar: 
Återigen fick vi bevis på att faktagenomgångar ger resultat, det fanns 600 vindkraftverk i 
Sverige i början på 2002. 
    
 
Fråga 7. Hur mycket solenergi som kan fångas upp bestäms av vad då?   
I grupp 1 visste att det beror på breddgrad, årstid, tid på dygnet och ljusstrålarnas våglängd 
hur mycket solenergi som kan fångas upp.  
Men eleverna i grupp 2 trodde att det berodde på breddgrad, årstid och tid på dygnet. 
Kommentar: 
Eleverna i båda grupperna visste ungefär samma saker förutom grupp 2 som inte visste att 
solenergi som kan fångas upp beror också på ljusstrålarnas våglängd.  
 
Fråga 8. Vad är propellrarna kopplade till i ett vindkraftverk?   
Eleverna i grupp 1 trodde att propellrarna är kopplade till generatorn i ett vindkraftverk och  
det trodde eleverna i grupp 2 också  
Kommentar: 
Båda grupperna visste att propellrarna är kopplade till generatorn i ett vindkraftverk efter 
faktagenomgången. 
 
Fråga 9. Förstår ni principen hur det går till när man får elektricitet från ett 
vindkraftverk. Hur är den principen?    
Eleverna i grupp 1 visste inte hur det går till när man får elektricitet från ett vindkraftverk. 
Eleverna i grupp 2 trodde att el-principen var följande, vinden får propellern att snurra. En 
generator omvandlar rörelsen till elektricitet. 
Kommentar: 
Efter faktagenomgången visste eleverna i grupp 2 på ett ungefär hur det går till när man får 
elektricitet från ett vindkraftverk men det visste inte eleverna i grupp 1. El-principen är att 
vinden blåser på bladen som får generator att röra sig. Rörelseenergi skapas av generatorn 
och generatorn omvandlar det till elektricitet. 
 
Fråga 10. Vad krävs för att vi ska kunna tillgodogöra oss energin?   
Eleverna i grupp 1 trodde att det krävs att det finns tillräckligt mycket av energin att den är i 
rätt form och att den är på rätt plats i rätt tid. 
I grupp 2 trodde eleverna att det måste finnas tillräckligt mycket energi och att den ska 
finnas i rätt form. 
Kommentar: 
Eleverna i båda grupperna visste att det måste finnas tillräckligt mycket energi för att vi ska 
tillgodogöra oss den och att energi måste finnas i rätt form. 
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Fråga 11. Hur gör man för att framställa el?   
Eleverna i grupp 1 trodde att för att framställa el kan man t ex omvandla lägesenergi till el, t 
ex i ett vattenkraftverk. Man utnyttjar kraften i det vatten som rinner eller faller för att sätta 
snurr på en turbin som driver en generator. 
I grupp 2 trodde eleverna att man omvandlar lägesenergi till el t ex vattenkraft. Ett 
vindkraftverk som utnyttjar luftens rörelse. 
Kommentar: 
Eleverna i båda grupperna visste att man omvandlar lägesenergi till el. Det är rätt. Så fakta 
genomgången hade resultat. 
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Utvärdering Grupp 1              (Bilaga 4 A) 

 
Fråga 1. Vad har ni lärt er?   
 
Vi har lärt oss mycket om hur el tillverkas. Innan visste vi inte så mycket om vattenkraft, 
kärnkraft och solkraftverk men nu vet vi betydligt mer. 
 
Fråga 2. Hur var kursen? Genomgångar och föreläsningar?  
 
Kursen var lärorik. Genomgångar och föreläsningar var surriga men bra. 
 
Fråga 3. Vad hade kunnat göras bättre i energiavsnittet?   
 
Lite mer bilder. Man borde ha sett filmerna först. 
 
Fråga 4. Vad hade ni kunnat arbeta bättre med under kursen?   
 
Vi skulle ha lyssnat lite bättre. 
 
Fråga 5. Vilken energikälla tycker ni var bäst och varför?   
 
Vi vet inte vad energikällor är för nåt men om det är det som man gör att ström finns så 
tycker vi att vindkraftverk är bäst. Varför vet vi inte? 
 
Fråga 6. Vad visste ni om ämnet energi innan kursen och vad vet ni nu?   
 
Att lamporna lyste för energi. Maskiner skulle inte finnas utan energi.  
 
Fråga 7. Hur har jag (Kristina) arbetat på kursen och hur skulle jag kunna förbättra 
till nästa gång?   
 
Du har arbetat bra. 
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Utvärdering Grupp 2                                      Bilaga 4 B) 
 

Fråga 1. Vad visste ni om ämnet energi innan kursen?   
 
Inte så mycket, fast vi visste lite grann om vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Fast mest 
om vattenkraft, vi har ju ett vattenkraftverk i Sikfors. 
 
Fråga 2. Vad vet ni nu om ämnet energi?   
 
Att det finns över allt och att hela vårat samhälle är uppbyggt av energi. 
 
Fråga 3. Vad var bra med kursen?   
 
Att man får lära sig mera hur energi blir till. 
 
Fråga 4. Vad skulle kunna göras bättre?   
 
Att inte visa så mycket film för vi somnar då. 
 
Fråga 5. Vilken energikälla tycker ni är bäst och varför?   
 
Vattenkraft, den förstör inte naturen. Vi får ju farliga ämnen av kärnkraften som de måste 
göra sig av med.  
 
Fråga 6. Hur har ni arbetat på kursen?   
 
Vi har arbetat bra och vi har lärt oss mycket. 
 
Fråga 7. Hur har jag (Kristina) arbetat på kursen och hur skulle jag kunna förbättra 
till nästa gång?   
 
Vi tycker du har arbetat bra och vi tror att många har lärt sig mycket. 
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