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Abstract 
This study examined the implementation and teaching of climate and weather which was 
added in the year 2011 under Physics 1 in the Swedish upper secondary school. The study 
performed a mixed-methods approach consisting of teacher interviews supplemented with an 
interview with an official at the Swedish National Agency for Education and with text 
analysis of course books. The teacher’s experienced some problems related to what the new 
subject area would contain. The uncertainty about what the area would contain was also seen 
in the course books. The interviewees’ opinion that the important issues in the subject area 
were the greenhouse effect and global warming were shared among the teachers. The 
greenhouse effect and global warming also had prominent roles in the course books. From the 
interviews it was found that teachers were positive to include Socio-Scientific Issues (SSI) 
into their teaching, but when assessing students learning the concepts of physics were 
emphasized. Cross-disciplinary cooperation was described by the teachers as desirable and 
often occurring. 
 
Keywords: Interview, Text analysis, Meteorology, Climate and weather, Course plan, 
Curriculum changes, Upper secondary school, Socio-Scientific Issues, SSI. 
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Sammanfattning 
Studien undersökte implementeringen och undervisningen av klimat och väder som år 2011 
lades till under Fysik 1 i den svenska gymnasieskolan. Undersökningen använde sig av 
metodkombination som omfattade lärarintervjuer kompletterade med intervju av ett 
undervisningsråd på Skolverket och med textanalys av kursböcker. Lärarna upplevde en del 
problem kopplat till vad det nya ämnesområdet skulle innehålla. Oklarheten kring vad 
området skulle innehålla märktes också i kursböckernas framställning. Intervjupersonerna var 
överens om att viktiga aspekter inom ämnesområdet var växthuseffekten och global 
uppvärmning. Växthuseffekten och global uppvärmning hade även en framträdande roll i 
kursböckernas framställning. Från lärarintervjuerna framkom att lärarna gärna inkluderade 
Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll (SNI) i sin undervisning, men i 
bedömningen av elevernas lärande var det fysikalisk begreppsförståelse som accentuerades. 
Ämnesöverskridande samarbeten beskrevs av lärarna som önskvärt och förekom ofta.    
 
Nyckelord: Intervju, Textanalys, Meteorologi, Klimat och väder, Kursplan, Förändring av 
ämnesplan, Gymnasiet, Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll, SNI.   
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Introduktion 
Skolämnet Fysik förändrades 2011 i och med införandet av ny ämnesplan (Skolverket, 2011a) 
och ny läroplan (Skolverket, 2011b).  Förändringen medförde att ämnesområdet klimat och 
väder, som tillhör meteorologin, tillkom inom kursen Fysik 1. Meteorologi är ett obekant 
ämne för många fysiklärare och ämnet är nytt i kursböckerna. Därmed är det i studiens 
intresse att undersöka vad undervisningen inom ämnet skulle kunna bestå i. Rapporten 
ämnar framförallt diskutera detta nya område utifrån kunskap som insamlats via intervjuer.  
 
Bakgrund 
Enligt King (2001) förändrades läro- och ämnesplaner i England och Wales år 1989. Oftast 
innebär en sådan förändring en omarbetning av både ämnesinnehåll och 
undervisningsmetodik, men i England och Wales så lades ett helt nytt ämnesområde till. 
Ämnesområdet var geovetenskap där bland annat meteorologi ingick. Avsnittet om 
meteorologi lades oftast inom kemi och undervisades av kemilärare. Det fanns ett visst 
motstånd mot detta från kemilärare då deras utbildning i Storbritannien normalt inte 
innehåller någon meteorologi. Från biologi- och fysiklärare var motståndet mindre då de 
områden som de oftast fick på sitt bord var miljövetenskap respektive astronomi, områden 
som normalt ingår i utbildningar inom biologi och fysik i Storbritannien. Tio år senare gjordes 
en enkätundersökning vars syfte bland annat var att från lärarnas perspektiv undersöka 
effektiviteten i undervisningen av geovetenskap. Under den tioårsperioden gick läroplanen 
igenom flera förändringar och just meteorologin togs nästan bort helt och hållet. I resultatet 
framkom att lärarna ansåg att deras kunskap inom geovetenskap var måttlig när den i själva 
verket var undermålig. Det framkom också att lärarna uppfattade eleverna som måttligt 
kunniga inom geovetenskap när kunskapen i själva verket var undermålig. I studien framkom 
att lärarna ville ha mer stöd för att undervisa i geovetenskap. Det stöd de fick i form av 
undervisningsmaterial och vidareutbildning bedömdes som otillräckligt. Man kom fram till att 
om ett nytt ämnesområde introduceras på detta sätt med undermåligt stöd till lärarna så leder 
de till undermålig undervisning (King, 2001). 
 
Böö (2008) undersökte hur växthuseffekten kan behandlas i gymnasiefysiken. Den studien 
undersökte hur läroböcker och lärare tog upp växthuseffekten samt hur den skulle kunna tas 
upp.  Resultatet av den studien visade att det fanns betydligt större möjlighet att ta upp 
växthuseffekten än vad kursböcker och lärare gjorde (Böö, 2008).    
 
År 2011 kom den nya ämnesplanen i fysik (Skolverket, 2011a) som explicit nämner ordet 
klimat under centralt innehåll. Det är en skillnad jämfört med kursplanen som rådde under 
Böös (2008) undersökning. 
 
Införandet av den nya ämnesplanen (Skolverket, 2011a) medförde att nya kursböcker tillkom. 
Kursböcker påverkar vad eleverna lär sig och vad lärarna väljer att ta upp av ämnesinnehållet 
(Skolverket, 2006). 
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Att dokumentera lärares speciella kunskaper och erfarenheter inom ämnesdidaktik är 
nödvändigt då det bidrar med kunskapsproduktion (Berry, Loughran & van Driel, 2008).  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur klimat och väder implementerats och undervisas mot 
bakgrund av att detta är ett nytt ämnesområde inom gymnasiefysiken.   

 
Frågeställningar 

• Hur beskriver de svenskspråkiga kursböckerna i Fysik 1 på gymnasiet området klimat 
och väder?  

• Hur beskriver några fysiklärare implementeringen av klimat och väder i ämnesplanen i 
relation till deras undervisning? 

• Hur hanterar några fysiklärare samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll kopplat 
till området klimat och väder? 
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Teoretisk bakgrund 
I avsnittet beskrivs varför klimat och väder har införts i gymnasiefysiken utifrån regeringens 
proposition (Prop. 2008/09:199) och hur det påverkat fysikämnesplanens innehåll. 
Beskrivning av den meteorologi som vi anser vara viktigast i gymnasiefysiken presenteras. 
Slutligen beskrivs hur lärare kan arbeta med Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll 
(SNI) och hur klimatfrågan är en sådan fråga.        
 

Införandet av Klimat och Väder 
En av anledningarna till att klimat och väder infördes i Fysik 1 går att utläsa i propositionen 
från regeringen som godkändes av riksdagen inför den nya ämnesplanen.   
 

Naturkunskap 
 
Frågor som rör vår fortlevnad, kretsloppstänkande, klimathotet, hållbar 
utveckling osv. berör oss alla och vår livsstil. Klimat- och energifrågor bör 
liksom miljöfrågor behandlas i ämnet naturkunskap. Det är därför 
nödvändigt att samtliga elever studerar naturvetenskap, antingen genom det 
gymnasiegemensamma ämnet naturkunskap eller genom ett eller flera av 
ämnena biologi, fysik och kemi. (Prop. 2008/09:199, s. 83) 
 

Klimathotet och hållbar utveckling nämns som skäl till varför alla ska läsa antingen kursen 
Naturkunskap eller ett eller flera av ämnena biologi, fysik och kemi på gymnasiet. 
 
Vad kan vara anledningen till att våra politiker tycker att klimatfrågan är så viktig? I femte 
utvärderingen från Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) bedömdes människan 
vara ansvarig för den globala uppvärmning som skett sedan 1950-talet med en sannolikhet på 
95-100 % (IPCC, 2014). 
 
I läroplanen skrivs följande om miljöperspektivet som berör all undervisning i 
gymnasieskolan. 
 

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels 
själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett 
personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. 
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 
och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. (Skolverket, 2011b, 
s. 7)  

 
Eleverna ska ha handlingskompetens om skadlig miljöpåverkan och globala 
miljöfrågor så att de kan arbeta för en hållbar utveckling.  
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Det centrala innehållet är det stoff som ska behandlas i en kurs (Skolverket, 2011a). I 
ämnesplanen för Fysik står följande om klimat och väder i centralt innehåll.  

  
Klimat- och väderprognoser  

• Ideala gaslagen som en modell för att beskriva atmosfärens fysik. 
• Orientering om hur fysikaliska modeller och mätmetoder används 

för att göra prognoser för klimat och väder. 
• Prognosers tillförlitlighet och begränsningar. (Skolverket, 2011a, 

under Centralt innehåll i kursen Fysik 1a) 
 
Här lyfts modelltänkande och mätmetoder fram.  
 
Skolan är till för att förbereda eleverna inför de utmaningar som de kommer att möta i livet 
(Skolverket, 2011b). Vad den kunskapen kan bestå av i relation till klimat och väder 
presenteras i avsnittet Meteorologi. 
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Meteorologi 
Här följer en fysikalisk beskrivning av växthuseffekt och dess orsaker. Förutom 
växthuseffekten beskrivs också några andra faktorer, s.k. återkopplingsmekanismer, som 
påverkar klimatet. Dessutom beskrivs klimatmodeller, strålningsdrivningsscenarier, hur 
väderprognoser görs och hur vindar uppstår.  
 
Global uppvärmning 
Lejenäs (2006) säger att det approximativt råder strålningsbalans på jorden. Det innebär att 
det råder balans mellan inkommande och utgående strålning. Att det råder en sådan balans 
kan konstateras genom att jorden har en relativt konstant genomsnittstemperatur sett över 10-
50 år (Lejenäs, 2006). Enligt Bernes (2016) innebär global uppvärmning att jordens 
medeltemperatur ökar sett över en lång tid, vilket är det samma som att balanstemperaturen 
blir högre. Den globala uppvärmningen beror på en förstärkt växthuseffekt som är orsakad av 
mänskliga utsläpp av växthusgaser (Bernes, 2016). För att kunna räkna på växthuseffekten 
behöver strålningsbalanser ställas upp, vilket görs i de tre bilagorna Beräkning av 
solarkonstanten, Beräkning av jordens medeltemperatur utan atmosfär och Beräkning av 
jordens medeltemperatur med ett atmosfärsskikt. 
 
Växthuseffekt 
Solarkonstanten är hur mycket av solens utsända energi som når en kvadratmeter på 
jordavståndet från solen. En del av solens strålning reflekteras av partiklar och moln m.m. i 
atmosfären utan att nå jordytan. En annan del av instrålningen absorberas av gaser i 
atmosfären, det gäller exempelvis UV-strålningen som absorberas av ozon. När strålningen 
träffar marken kan den reflekteras eller absorberas. Den absorberade strålningen leder till att 
jorden värms upp. Jorden som är en approximativ svartkropp i det infraröda spektrumet 
sänder ut värmestrålning i förhållande till sin temperatur. Bernes (2016) säger att en del av 
värmestrålningen som sänds ut från jorden försvinner direkt ut i rymden utan att absorberas av 
atmosfären. En del värme avges från jorden via varm luft som stiger från jordens yta och via 
avdunstning samt kondensation av vatten (Bernes, 2016).   
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Figur 1. Energiflöden på jordenI. 
 
I figur 1 ses ett scenario där ungefär 50 % av den inkommande strålningen kommer jorden 
tillgodo. Växthuseffekten är den värmestrålning som sänds ut från jordytan och absorberas av 
atmosfären och sedan delvis återsänds tillbaka till jordytan. Detta medför att jordytan blir 
varmare än den annars skulle ha varit. Det existerar en naturlig växthuseffekt som är av godo 
för det mesta livet på jorden. 
 
Absorptionsspektrum 
All elektromagnetisk strålning består av fotoner med en specifik våglängd och därmed en 
specifik energi. Kortare våglängd hos fotonen innebär att dess energi är högre. När strålning 
tidigare nämnts menas summan av energin från alla fotoner som färdas i en viss riktning.  Den 
från jorden utgående strålningen är framförallt infraröd. Enligt Bernes (2016) sker 
uppfångandet av infraröd strålning främst av molekyler som består av tre eller fler atomer. 
Dessa molekyler har förmågan att, exciteras, rotera snabbare eller att börja vibrera när de 
utsättas för infraröd strålning. Olika molekyler kan absorbera olika våglängder. Detta beror på 
att var och en av dessa molekyler bara kan börja rotera snabbare eller vibrera vid vissa, för 
den enskilda molekylen, specifika våglängder. När rotationshastigheten minskar eller 
vibrationerna upphör sänds strålningen ut igen eller så avges energin i kontakt med en 
närliggande molekyl som ökar sin rörelseenergi, vilket är ökad värme. De molekyler i 
atmosfären som främst gör detta är gaserna vattenånga, koldioxid, metan, dikväveoxid och 
ozon. Dessa gaser kallas för växthusgaser. Alla dessa förekommer naturligt i atmosfären och 
bidrar därmed till att skapa en naturlig växthuseffekt. Atmosfären består till 99 % av kvävgas 
och syrgas men dessa gaser är inte växthusgaser (Bernes, 2016). Figur 2 visar 
absorptionsspektrumet för de vanligaste växthusgaserna. 
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Figur 2. Jordatmosfärens absorptionsspektrumII. 
 

 



14 
 

Bernes (2016) framhåller att absorptionsförmågan hos en specifik molekyl för en specifik 
fotonvåglängd kan vara 100 %. Det betyder att fotonen absorberas av molekylen som 
exciteras när de möts. En ökad halt av växthusgaser ökar sannolikheten för möten mellan 
molekyler och fotoner. Ytterligare haltökning av växthusgaser leder till att atmosfärsutsänd 
strålning absorberas fler gånger vilket leder till en ökad växthuseffekt (Bernes, 2016). 

Återkopplingar 
Enligt Bernes (2016) är återkopplingar faktorer som reagerar på klimatförändringar genom att 
antingen bromsa förändringarna eller påskynda dem. Om en återkoppling förstärker 
förändringen kallas den för positiv återkoppling. En positiv återkoppling är att en högre 
temperatur får is och snö att smälta vilket leder till att jordens albedo minskar och därmed 
höjs temperaturen på jorden ytterligare. Albedo är en ytas förmåga att reflektera ljus. En 
annan viktig positiv återkoppling är den som gäller vattenånga i atmosfären (Bernes, 2016). 
Ökad temperatur leder till ökad mängd vattenånga i atmosfären på grund av att varm luft kan 
innehålla mer vattenånga (Lejenäs, 2006). Vattenånga är som vi redan sagt en växthusgas. 
 
Om återkopplingen istället försvagar förändringen kallas den för negativ återkoppling 
(Bernes, 2016).  En stor och mycket viktig negativ återkoppling är den som är beskriven av 
Stefan-Boltzmanns lag, som medför att jorden får en högre utstrålning när jordens 
medeltemperatur höjs. Bernes (2016) säger att om inga andra återkopplingar fanns i 
klimatsystemet skulle en fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären sedan förindustriell tid 
medföra en höjning av medeltemperaturen på jorden med ungefär en grad. Återkopplingarna 
medför att denna höjning i verkligheten lär bli större. En negativ, men sekundär, återkoppling 
är att ökad koldioxidhalt i atmosfären gynnar växters tillväxt vilket leder till mer växtlighet 
som i sin tur minskar koldioxidhalten (Bernes, 2016).        
 
Enligt Bernes (2016) bidrar haven med både positiv och negativ återkoppling. Det är haven 
som framförallt tar hand om frigjord koldioxid på jorden. Ökad koldioxidhalt i luften 
möjliggör ökat koldioxidupptag av haven. På så sätt bidrar haven med negativ återkoppling. 
Om jordens temperatur höjs så ökar temperaturen i haven. Havens förmåga att lagra koldioxid 
försämras när vattnet blir varmare vilket är en positiv återkoppling (Bernes, 2016).  
 
Bernes (2016) säger att moln är en osäker återkopplingsmekanism. Moln kan vara både 
uppvärmande och avkylande beroende på deras höjd över marken. Ökad mängd vattenånga i 
atmosfären kan leda till ökad molnbildning (Bernes, 2016). 
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Klimatmodeller 
Bernes (2016) beskriver att klimatmodeller har konstruerats för att förutsäga hur stor jordens 
uppvärmning kommer bli baserat på mängden koldioxidekvivalenter som släpps ut i 
atmosfären. Utgångspunkten för konstruktionen av klimatmodellerna är fysikaliska 
resonemang. Det är omöjligt att göra en klimatmodell som tar hänsyn till allt mänskligt 
beteende som skulle kunna påverka mängden koldioxidutsläpp. Istället förutsätts ett 
strålningsdrivningsscenario som utgör grunden för simuleringen med klimatmodellen. Ett 
strålningsdrivningsscenario specificerar hur människan inverkar på strålningsdrivningen 
genom våra koldioxidutsläpp. Strålningsdrivning är hur strålningsbalansen på jorden har 
förändrats mätt i 𝑊𝑊/𝑚𝑚2 för atmosfärens topp. En positiv strålningsdrivning innebär ökad 
värme på jorden, en negativ strålningsdrivning skulle innebära minskad värme på jorden 
(Bernes, 2016).  
 
Det finns huvudsakligen fyra strålningsdrivningsscenarier, de s.k. RCP-scenarierna 
(Representative Concentration Pathway), och vilket strålningsdrivningsscenario som 
människan skapar kommer påverka jordens framtida medeltemperatur (Bernes, 2016). 
Sifforna efter RCP betecknar värdet av den modellerade positiva, antropogena, 
strålningsdrivningen år 2100 jämfört med år 1750 (Sveriges Meteorologiska och 
Hydrologiska Institut, 2017a). Bernes (2016) beskriver de fyra strålningsdrivningsscenarierna. 
RCP2,6 förutsätter att koldioxidutsläppen når sin kulmen kring 2020 för att därefter minska 
drastiskt, vilket kräver kraftfulla begränsningar av människans koldioxidutsläpp. RCP4,5 
förutsätter att koldioxidutsläppen når sin kulmen år 2040. Men för det scenariot kommer 
halten av koldioxid i atmosfären ändå fortsätta stiga även efter år 2100, vilket beror på att 
koldioxid har en lång livslängd i atmosfären. Strålningsdrivningsscenario RPC4,5 kräver 
kraftfullare politiska åtgärder än vad som hittills beslutats. RCP6,0 förutsätter att 
koldioxidutsläppen når sin kulmen vid år 2080. RCP8,5 förutsätter att koldioxidutsläppen 
fortsätter att ske på samma sätt som nu. Det vill säga att utsläppstrenden som observerats de 
senast gångna decennierna håller i sig, vid år 2100 kommer i sådant fall koldioxidutsläppen 
att vara tre gånger så stora som de är idag (Bernes, 2016).   
 
Enligt Bernes (2016) har flera klimatmodeller gjort simuleringar för samma 
strålningsdrivningsscenario. Formuleringarna av modellerna medför att exempelvis skilda 
återkopplingsmekanismer får olika stort genomslag på utfallet av en simulering (Bernes, 
2016). I figur 3 och figur 4 nedan visas hela spektrumet av resultat från klimatmodeller för ett 
visst strålningsdrivningsscenario med en viss färg. Enligt Bernes (2016) kan spridningen av 
klimatmodellernas simuleringsresultat ses som osäkerheten för ett visst 
strålningsdrivningsscenario. Strålningsdrivningsscenarierna kan sedan ligga till grund för 
diskussion och beslut kring hur samhället bör förhålla sig till dessa frågor (Bernes, 2016).  
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Figur 3. De fyra strålningsdrivningsscenarierna för klimatutvecklingenIII. 
 
Framtiden efter år 2100 påverkas mycket av att koldioxid har en så lång livslängd i 
atmosfären (Bernes, 2016). Koldioxidhalten i jordens atmosfär kommer vara fortsatt hög även 
10 000 år efter att våra koldioxidutsläpp upphört (Bernes, 2016).  

 
Figur 4. Koldioxidutsläpp, global medeltemperatur och koldioxidhalt i atmosfärenIV.  
 
Detta förutsätter att människan saknar metoder för att ta hand om atmosfärens koldioxid i stor 
skala. En hypotetisk lösning skulle exempelvis kunna vara konstgjord fotosyntes (Logan et 
al., 2017). 
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Konsekvenser av klimatförändringar 
Förändringen av koldioxidutsläpp under 2010-talet motsvarar RCP8,5 (Bernes, 2016). Om 
denna förändring håller i sig fram till år 2100, vad får det för konsekvenser? För oss i Sverige 
innebär detta i stort sett en längre badsäsong och mer produktivt jord- och skogsbruk på grund 
av förlängd vegetationstid (Bernes & Holmgren, 2006). Men global uppvärmning är ett 
globalt problem som indirekt ändå kommer påverka Sverige negativt (Bernes & Holmgren, 
2006). 
 
Enligt Bernes & Holmgren (2006) bor jordens befolkning i huvudsak på platser som är 
varmare än Sverige. För dessa människor blir effekten av global uppvärmning betydligt värre, 
redan nu krävs konstbevattning för jordbruket i varmare länder och vattenbrist är redan ett 
problem. Ytterligare uppvärmning kan leda till att det blir omöjligt att bedriva jordbruk i 
medelhavsländerna. Bristen på mat kan leda till att människor i dessa länder får svårt att 
försörja sig och tvingas flytta därifrån. Redan år 2006 uppskattades att 25 miljoner 
klimatflyktingar fanns globalt (Bernes & Holmgren, 2006). Enligt Bernes (2016) leder en 
höjning av jordens medeltemperatur till att havsnivån ökar. Det beror på omfördelningen av 
vatten mellan land och hav. Omfördelningen beror på inlandsis som smälter och grundvatten 
som pumpas upp av människan. Men det största skälet till havsnivåhöjningen är att varmt 
vatten tar större plats än kallt vatten (Bernes, 2016). Enligt Bernes & Holmgren (2006) bor 
drygt en miljard människor inom tre mil från havet, dessutom är folkökningen i dessa 
områden dubbelt så hög jämför med genomsnittet på jorden. Redan kring år 2006 drabbades 
tio miljoner människor i dessa områden årligen av översvämningar. Vid seklets slut, då 
havsnivån beräknas vara 40 cm högre än i dag, kommer förmodligen 50 miljoner människor 
årligen drabbas av dessa översvämningar. Många av dessa områden kommer bli obeboeliga. 
Det räcker med en havshöjning på en meter för att mer än en tiondel av Bangladesh, 
Vietnamn och Nildeltat ska ligga under vatten (Bernes & Holmgren, 2006). I Antarktis finns 
så mycket is att det räcker till att höja havsnivån med 58 meter (Bernes, 2016). 
 
Enligt Bernes & Holmgren (2006) kommer växter och djur också behöva emigrera. Växter rör 
sig långsamt och är därför känsliga för snabba förändringar. Djur kommer ha svårt att hitta 
passande miljöer för överlevnad (Bernes & Holmgren, 2006). 
 
Enstaka extrema väderhändelser kan inte härledas till klimatförändringar, men om man ser till 
förekomsten av extremt väder så tycks det ha blivit vanligare än förr (Bernes, 2016).  
Klimatmodellerna förutsäger att extrema väderfenomen blir vanligare vid global uppvärmning 
(Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, 2017b). 
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Väderprognoser och klimatmodeller 
Bernes (2016) säger att metoderna för att göra en klimatmodell är samma som för att göra en 
väderprognos. En viktig skillnad är att klimatmodeller använder data från större celler än 
väderprognoser. En typisk väderprognos har celler med bottenarea 10 𝑘𝑘𝑚𝑚2 medan en typisk 
klimatmodell har celler med 40 000 𝑘𝑘𝑚𝑚2. När man gör en klimatprognos tar man också större 
tidssteg (Bernes, 2016).  I figur 5 syns ett exempel på en cellindelning av atmosfär och hav. 
 

 
Figur 5. Exempel på cellindelning av atmosfären. Cellindelningen i bilden är större än de 
exempel vi gav ovan. Cellerna som är under marknivån betecknar havetV. 
 
Bernes (2016) säger att det krävs datainsamling för att göra en modell eller prognos. 
Datainsamlingen sker från mätstationer som registrerar tryck, luftfuktighet, temperatur och 
vind, i cellerna. Hänsyn tas även till topografi, förekomst av snö, is, vegetation och vatten 
(Bernes, 2016). Dessa värden används som indata vid numeriska beräkningar baserade på ett 
system av partiella differentialekvationer. Lejenäs (2006) säger att de längsta väderprognoser 
som görs sträcker sig tio dagar framåt men tillförlitligheten sjunker med prognoslängden. 
Arbetet med att förbättra prognoserna fortskrider. En sjudygnsprognos idag har samma 
tillförlitlighet som en tvådygnsprognos hade på 80-talet. Det finns dock en övre gräns för hur 
långt fram i tiden det går att göra detaljerade prognoser för. Den gränsen förmodas ligga vid 
14 dygn (Lejenäs, 2006).  Enligt Bernes (2016) är anledningen till denna övre gräns att 
klimatsystemet är instabilt och även en liten störning kan växa till sig och få en dominerande 
roll för vädret. Med klimatmodeller är det annorlunda. I en klimatmodell bryr man sig inte om 
hur det exakta vädret ser ut vid en viss plats och tidpunkt. Klimatmodeller intresserar sig 
främst för det genomsnittliga vädret. För att få en uppfattning om ifall klimatet har förändrats 
så måste väderdata samlas in i åtskilliga år, kanske flera decennier (Bernes, 2016).  
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Hur vindar uppstår 
Solen är drivkraften för allt väder som finns på jorden. Vid ekvatorn infaller ljuset dagligen 
rakt uppifrån vilket medför att marken där upptar maximal effekt från solen. Kommer man 
närmare polerna medför solljusets infallsvinkel att varje kvadratmeter där mottar lägre effekt 
än vid ekvatorn. Uppvärmningen blir alltså högre vid ekvatorn än vid polerna. 
Temperaturskillnader leder till tryckskillnader. 
 
Enligt Lejenäs (2006)  beräknas vindars storlek och riktning med hjälp av 
tryckgradientkraften, friktionskraften och corioliskraften. Tryckgradientkraften uppstår på 
grund av tryckskillnader. Kraften för luften från högtrycksområden mot lågtrycksområden. 
Friktionskraften bromsar upp vinden genom luftens friktion mot marken. Friktionen avtar 
med höjden och är försumbar på höjder omkring 1 km. Hur marken är beskaffad påverkar 
friktionskraftens riktning och storlek. Corioliskraften är en fiktiv kraft som uppstår på grund 
av jordens rotation. Det är den här kraften som, framförallt, ser till att vinden inte ständigt 
blåser från ekvatorn till polerna, eller rakt från ett högtryck till ett lågtryck. Jorden roterar 
österut och ett jordvarv tar ett dygn. Punkter längs ekvatorn har en längre sträcka att färdas än 
punkter nära polerna. Det medför att ett luftpaket vid ekvatorn har en högre hastighet i östlig 
led än ett luftpaket vid en pol. Om luftpaketet vid ekvatorn börjar röra sig mot någon av 
polerna skulle en observatör tycka att luftpaketet böjer av i östlig riktning. I själva verket 
behåller luftpaketet sin rörelsemängd, där dess hastighet i östlig riktning är större än 
omgivande luft (Lejenäs, 2006). 
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Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll 
Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll (SNI) är ett forskningsområde inom 
naturvetenskapsdidaktik (Sadler, 2004). Det är frågor där både samhällsvetenskapliga och 
naturvetenskapliga aspekter spelar en central roll (Sadler, 2004). Exempel på sådana frågor är 
kloning, stamcellsforskning, genteknik och global uppvärmning (Sadler, 2004). 
 
Enligt Ekborg et al. (2017) är en lämplig SNI en verklig och aktuell fråga som ofta, men inte 
alltid, ges medial uppmärksamhet. Den lämpligt valda SNI är komplex och involverar etiska 
resonemang och riskbedömningar. SNI innefattar intressekonflikter och saknar korrekta svar. 
Detta medför att personer som är helt överens om den naturvetenskapliga grunden kan komma 
fram till helt olika lösningar på den aktuella frågan. Eftersom SNI är ämnesöverskridande 
lämpar de sig bra för ämnesöverskridande projekt (Ekborg et al. 2017). Observera att det är 
nödvändigt att man är överens om det naturvetenskapliga, annars nås inte samhällsfrågan. 
 
I fysikämnesplanen, under ämnets syfte står: 
  

Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig 
utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och 
ställningstaganden. (Skolverket, 2011a, andra stycket)  

 
Kopplingen till samhällsfrågor och etiska frågor belyses. Elever ska ges redskap för att kunna 
delta i samhällsdebatten. 
Följderna av ett förändrat klimat handlar om både global rättvisa och om rättvisa gentemot 
kommande generationer av människor (Bernes & Holmgren, 2016). Bernes (2016) menar att 
meteorologiområdet kommer få ökad betydelse i framtiden i och med antropogen 
klimatpåverkan. Att det existerar en sådan klimatpåverkan och vad den kommer att få för 
konsekvenser för livet på jorden framgår allt tydligare genom olika klimatmodeller (Bernes, 
2016).  
 
Feierabend & Eilks (2010) refererar till Hofstein, Eilks & Bybee och påstår att undervisning i 
naturvetenskapliga ämnen tidigare har visats vara innehållsdriven där hänsyn sällan tas till 
samhällsaspekter, även fast dessa nämns i styrdokument. Konsekvensen av detta är att 
naturvetenskap upplevs som irrelevant av eleverna och ämnet förblir opopulärt mycket av den 
anledningen (Feierabend & Eilks, 2010; Jidesjö, Oscarsson, Karlsson & Strömdahl, 2009). Att 
behandla samhällsaktuella frågor i undervisningen, och öva eleverna i att ta beslut, bidrar till 
allmänbildningen och är viktigt för att fostra demokratiska och medvetna medborgare som 
kan skapa ett hållbart samhälle (Elmose & Roth, 2005). Klimatförändringar är ett ämne som 
särskilt fångar elevers intresse och lyfter fram vetenskapens betydelse för vardagslivet 
(Feierabend & Eilks, 2010).  
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Enligt Kennedy (1998) behöver lärare en stor förståelse för ett ämne för att kunna 
göra det meningsfullt för eleverna. Den stora ämneskunskapen behövs också för att 
skapa klassrumsdiskussioner. Lärare behöver veta hur olika aspekter av ett 
ämnesområde hänger ihop och vilka idéer som leder till utveckling hos eleverna. Det 
är också viktigt för lärare att veta vilka bitar av ett ämnesområde som är allra 
viktigast att eleverna förstår (Kennedy, 1998). Det är viktigt att SNI som ska 
diskuteras ges en lämplig ram som skapats av läraren (Gautier, 2012). Eleverna 
behöver veta vad som förväntas av dem och hur området examineras (Ekborg et al., 
2017).  
 
Enligt Ekborg et al. (2017) finns inget givet sätt hur en SNI ska behandlas. Den 
skulle exempelvis kunna behandlas med rollspel, utställningar, laboration, uppsats, 
muntlig redovisning eller en diskussion i helklass. Oavsett hur ämnet behandlas så 
kommer uppgiften att involvera en argumentation. För att kunna argumentera ämnet 
på ett konstruktivt sätt krävs vissa kunskaper kring argumentationsteknik. Det krävs 
att eleverna lyssnar på varandra och presenterar samt motiverar sina ståndpunkter. 
Argumentation är en central del av all naturvetenskap. Att argumentera är ett sätt för 
eleverna att fördjupa sig inom det naturvetenskapliga ämnet. Det är önskvärt att 
läraren är med och stöttar eleverna i deras lärande kring argumentationskompetens 
(Ekborg et al., 2017). 
 
Det råder konsensus inom det vetenskapliga samfundet om att global uppvärmning sker och 
att människan är den främsta orsaken (Gautier, 2012; Bernes, 2016; IPCC, 2014). Att 
debattera global uppvärmningens vara eller inte vara är kontraproduktivt, det som ska 
debatteras i klassrummet är hur lösningarna ska se ut (Gautier, 2012). 
 
Enligt Ekborg et al. (2017) är det individens handlingskompetens som är i fokus inom SNI-
undervisning. Eleven behöver få de naturvetenskapliga kunskaper som krävs för att sätta sig 
in i en aktuell samhällsvetenskaplig fråga. För att eleven ska få den handlingskompetens som 
man eftersträvar inom SNI-undervisningen är den naturvetenskapliga kunskapen långt ifrån 
tillräcklig. Det är viktigt att eleven inser att det ofta är andra överväganden i samhället som 
ligger till grund för beslut. Det kan handla om kulturell, politisk, ekonomisk och etisk hänsyn 
som påverkar besluten. Arbeten med SNI är något som brukar uppskattas av elever. 
Undervisningen kring dessa frågor behövs för att elever ska kunna utveckla färdigheter i att 
argumentera, resonera, fatta beslut, kritiskt granska, söka information och lära sig arbeta 
ämnesöverskridande. Dessa färdigheter har eleverna nytta av oavsett vilka yrkesval de gör i 
framtiden (Ekborg et al., 2017). Det är kunskaper som krävs för att utveckla demokratin och 
dess medborgare.  
 
I dagens industrialiserade samhällen, som har ett starkt individfokus och karaktäriseras av en 
skenande kapitalism, sker en utarmning av naturliga resurser och socialt kapital på bekostad 
av kollektivet (Elmose & Roth, 2005). Det är i just sådana länder som handlingskompetensen 
rörande demokratiskt engagemang och solidaritet är som sämst (Elmose & Roth, 2005).      
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Global uppvärmning är ett problem som skapas av vissa och drabbar andra. 
  

Global uppvärmning är ett fenomen som drastiskt påverkar alla på jorden. 
Men det är att sammanfoga en semantisk konstruktion med socio-politiska 
överväganden där global uppvärmning medför betydande politiska 
prioriteringar. För många miljoner människor som saknar fördelen att bo i 
välbärgade ekonomier är de dagliga problemen med grundläggande sanitet, 
att samla mat och att säkerställa tillgången på vatten överväldigande och 
diskussioner om global uppvärmning kommer sannolikt att framstå som en 
lyxig irrelevans, om termen global uppvärmning betyder någonting alls för 
dem. Paradoxalt nog är det samma människor som kommer få förvärrade 
levnadsvillkor av ökande världstemperaturer (Brainard, Jones och Purvis 
2009). De som lever i fattigdom får bokstavligen skörda virvelvinden av de 
välbärgades förehavanden. Den globala uppvärmningen innebär därför ett 
ontologiskt problem: hur kan den vara en verklighet för vissa människor och 
inte för andra? (Levinson 2012, s. 694-695)1 

 
Personer som har svårigheter med att hålla sig vid liv har inte möjlighet att lösa klimatfrågan 
även fast det är de människorna som kommer drabbas hårdast av klimatförändringarnas 
effekter. Rika människor som skapar klimatproblemen, drabbas ofta inte själva av dessa 
problem i lika stor utsträckning. 
 
Enligt Ekborg et al. (2017) är lärare i naturvetenskapliga ämnen ofta obekväma när det 
kommer till att lämna den egna disciplinen och ta sig an känsliga frågor som involverar etiska 
ställningstaganden och saknar ett entydigt svar. Allmänt finns en bild av naturvetenskapen 
som objektiv och fri från värderingar. Detta har medfört att känslor i naturvetenskaplig 
utbildning ofta varit helt frånvarande. Inom andra ämnen har man förstått att känslor har en 
central roll (Ekborg et al., 2017). Många lärare är skeptiska till att undervisa om sådant som 
skulle kunna falla in under andra ämnesdiscipliner i skolvärlden såsom filosofi eller historia 
(Sjöberg, 2004). En lösning på detta skulle kunna vara att arbeta ämnesöverskridande med 
andra lärare (Ekborg et al., 2017). 
 
 
 
 

                                                           
1 “Global warming is a phenomenon that drastically affects everyone on Earth. But this is to 
conflate a semantic construction with socio-political considerations, and the term itself 
represents significant political priorities. For many millions of people who do not have the 
benefit of living in highly affluent economies, day to day problems of basic sanitation, 
gathering food and ensuring potable water supplies are overwhelming, and discussions on 
global warming are likely to seem a luxurious irrelevance, if the term means anything at all. 
Paradoxically, it is precisely those populations whose living hardships will be exacerbated by 
increasing world temperatures (Brainard, Jones, and Purvis 2009)—those who live in poverty 
reap the whirlwind, quite literally, of the proceeds of the affluent. Global warming therefore 
presents an ontological problem: how can it be a reality for some people and not for others?” 
(Levinson 2012, s. 694-695) 
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Det som ska betygsättas i undervisningen är målen:  
 

Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande:  
 
1. Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder 
samt förståelse av hur dessa utvecklas.  
2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att 
identifiera, formulera och lösa problem. 
Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och 
resultat.  
3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och 
observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.   
4. Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle. 
5. Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att 
granska och använda information. (Skolverket, 2011a, femte stycket) 

  
Av texten under rubriken Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll framgår att SNI 
kan vara en del av fysikundervisningen och arbete med SNI kan användas som 
betygsunderlag. 
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Metod 
Här beskrivs och motiveras den valda metoden. Hur hänsyn tagits till forskningsetik, hur 
urval har skett, hur genomförandet och databearbetning har gått till och hur resultat väljs ut 
och presenteras. 
 

Kvalitativ forskningsintervju som metod 
För att angripa syftet att ”undersöka hur klimat och väder implementerats och undervisas mot 
bakgrund av att detta är ett nytt ämnesområde inom gymnasiefysiken” krävdes ett öppet 
angreppssätt och en flexibel metod. Som en flexibel och öppen metod valde vi den kvalitativa 
forskningsintervjun. Lärarintervjuer möjliggjorde besvarande av frågeställningarna ”Hur 
beskriver några fysiklärare implementeringen av klimat och väder i ämnesplanen i relation 
till deras undervisning?” och ”Hur hanterar några fysiklärare samhällsfrågor med 
naturvetenskapligt innehåll kopplat till området klimat och väder?”.  
 
Kvale & Brinkmann beskriver den kvalitativa forskningsintervjuns fokusering med följande 
citat: 
 

Den kvalitativa forskningsintervjun är fokuserad på bestämda teman; den är 
varken strängt strukturerad med standardiserade frågor eller helt 
”nondirektiv”. Intervjun riktar fokus mot forskningsämnet genom öppna 
frågor. Det kommer sedan an på intervjupersonen att ta fram de dimensioner 
som hon finner viktiga inom undersökningsområdet. Intervjuaren leder den 
intervjuade till vissa teman, men inte till bestämda uppfattningar om dessa 
teman (2014, s. 48). 

 
I citatet framgår att det är intervjupersonen som väljer vad som tas upp i anslutning till det av 
forskaren bestämda undersökningsområdet.  
 
Det är intervjupersonens tankar, upplevelser och känslor kring forskningsområdet som 
kommer fram under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 
Enligt Kvale & Brinkmann (2014) saknar kvalitativ forskning exakta konventioner för hur 
resultat ska rapporteras. Detta medför att metoden bör beskrivas med en grad av utförlighet 
som anses gynna läsaren i dess förståelse av hur resultatet erhållits (Kvale & Brinkmann, 
2014).   
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Urval av intervjupersoner  
Lärare och rektorer från 16 olika skolor kontaktades via mejl för att möjliggöra intervjuer med 
fysiklärare. Mejlet finns att läsa i Informationsutskick till lärare bland bilagor. 
Kompletterande kontakt skedde ibland via telefon. Samtliga som kontaktades och svarade 
jakande till att delta i studien intervjuades. Utöver detta söktes två lärare upp mer specifikt för 
att de ansågs besitta speciell kompetens med relevans för studien. Den ena har meteorologisk 
utbildning och den andra arbetar på en skola som jobbar mycket med hållbar utveckling i 
undervisningen.  I tabell 1 presenteras de lärare som deltog i studien. Studien intresserar sig 
för hur världen upplevs av just de lärare som intervjuats. Antalet som valdes berodde delvis 
på studiens tidsresurser men även på lagen om avtagande avkastning. Enligt Kvale & 
Brinkmann (2014) innebär lagen om avtagande avkastning att efter ett visst antal utförda 
intervjuer så minskar mängden ny kunskap som intervjuerna genererar. Antalet nödvändiga 
intervjupersoner beror på undersökningens syfte. I en typisk intervjustudie brukar antalet 
intervjuer vara 15 ± 10 stycken (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Tabell 1. En display över de intervjuade lärarna som deltog i studien.  

Lärare År som 
arbetande 

lärare 

Utbildningsbakgrund Övrigt Kursbok 

Ali 12 Fyraårig teknisk linje på 
gymnasiet. 

 
Civilingenjör. 

 
Doktor i fysik. 

 
Behörig ämneslärare i 
matematik och fysik. 

Har tidigare undervisat fysik på 
avancerad nivå vid ett universitet. 

Ergo 

Beatrice 21 Behörig ämneslärare i 
matematik och fysik samt 
yterliggare fyra ämnen. 

 
Läst hälften av kurserna på 
ett civilingenjörsprogram 

vid ett tekniskt universitet. 

 Impuls 

Casper 11 Behörig ämneslärare i 
matematik och fysik. 

Har tidigare arbetat som ingenjör på 
ett stort svenskt företag. 

Ergo 

Dino 10 Behörig ämneslärare i 
matematik och fysik. 

 
Meteorolog. 

Har arbetat som meteorolog. 
 

Har hållit i en hel meteorologikurs på 
gymnasiet inom ramen för kursen 
Naturvetenskaplig specialisering. 

Impuls 

Etienne 27 Behörig ämneslärare i 
matematik och fysik. 

Skolan arbetar mycket med 
problembaserat lärande kring hållbar 
utveckling, miljö och rättvisa. Arbetet 
sker ofta i tvärvetenskapliga projekt. 

Skolans mål är att ge eleverna en 
helhetssyn på sin omvärld. 

Impuls 
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Genomförande av intervjuer 
Vid planeringen av en intervjustudie är det viktigt att tänka på hur data ska analyseras och 
resultat presenteras redan innan undersökningen påbörjats (Kvale & Brinkmann, 2014). En 
intervjuguide gjordes för att säkerställa att viktiga frågor besvarades. För att testa 
intervjuguiden och öva oss i användandet av den genomfördes tre testintervjuer. Två där vi 
intervjuade varandra och en där vi intervjuade en lärare med särskilt intresse för meteorologi. 
Resultatet från den intervjuade läraren användes inte i resultatet för att intervjupersonen hade 
en för nära relation till oss. 
 
Alla lärarintervjuer som finns i resultatet utfördes på intervjupersonernas skolor. Närvarande 
var alltid två intervjuare (Richard Roth och Joakim Borgemo) samt en intervjuperson. 
Intervjuerna genomfördes relativt avskilt sittandes vid ett bord. Det förekom ibland kortare 
störningsmoment som uppstod då andra lärare klev in i rummet där intervjun utfördes. 
Intervjuerna spelades in med ljudupptagningsapparatur. För att få intervjupersonerna att styra 
samtalet höll vi som intervjuare en låg profil. Intervjupersonerna blev aldrig avbrutna när de 
talade. Bekräftande kroppsspråk och kommentarer undveks av intervjuarna som försökte ha 
en lugn inställning. Vi tog god tid på oss för att säkerställa att korta, öppna och genomtänkta 
följdfrågor ställdes. Ämnesområden introducerades aldrig förutom de som förekom i 
intervjuguiden, för den intresserade finns Intervjuguide för lärarintervjuer i bilagor. 
Undantaget var i sista intervjun där vi frågade vilken kursbok läraren hade för att det kommit 
fram i alla andra intervjuer. Pauser uppemot 30 sekunder var vanligt i intervjuerna. Det var 
tydligt att intervjuerna skilde sig från normalt samtal.  
 
Intervjuare kan nå objektivitet genom att låta intervjupersonerna få stora möjligheter att 
påverka vart samtalet ska leda (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjupersonerna fick själva 
välja hur de skulle besvara och tolka frågorna. Detta gav mer oväntade svar. Med objektivitet 
i det här sammanhanget menas att när ämnen introduceras av intervjupersonen har de ett 
högre värde än ämnen introducerade av intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Analys av lärarintervjuer 
Kvale & Brinkmann (2014) menar att en stor del av analysen sker redan vid intervjutillfället. 
Det handlar om att ställa uppföljningsfrågor av olika slag för att direkt kunna analysera hur 
det som intervjupersonen säger ska tolkas. Analys sker även vid genomlyssningen och 
transkriberingen av intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Transkriberingen av intervjuerna 
är ordagrant gjorda med innehåll av läten och bakgrundsljud m.m. Intervjuutdragen i 
rapporten är omarbetade till ett mer korrekt skriftspråk. Intervjuutdrag med tillhörande 
tolkning och inledande text skickades tillbaka till berörd intervjuperson för godkännande. 
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Slutligen skedde analys genom skapande av displayer. Displayer är ett analys- och 
presentationsverktyg som beskrivs i Displaying Qualitative data (Dahler-Larsen, 2008). Vid 
skapandet av displayerna användes följande tre regler från Dahler-Larsen (2008). Rule of 
authenticity innebär att så långt det är möjligt visa data i sin originalform i displayen. 
Fullständig autenticitet är dock omöjlig då all presentation innebär någon form av 
konstruktion. Rule of inclusion innebär att all data som faller under en viss kategori 
presenteras där. Kategorierna representerar inte exempel från data – utan data i sin helhet. 
Rule of transparency innebär att presentera hur designen av displayen gått till (Dahler-
Larsen, 2008). I enlighet med Rule of transparency så följer här en redogörelse för hur 
displayerna skapades. Först lästes intervjuutskrifterna noggrant. I intervjuutskrifterna 
identifierades teman som fick utgöra kategorier i displayen. I enlighet med Rule of inclusion 
hamnade allting som tillhörde ett specifikt tema under aktuell kategori i displayen. I enlighet 
med Rule of authenticity var det den transkriberade intervjuutskriften i sin originalform som 
hamnade under aktuell kategori i displayen. Kategorierna jämfördes intervjuerna emellan för 
att se vad som var gemensamt och vad som skiljde dem åt. Jämförelsen mellan kategorierna 
hjälpte till att identifiera det oväntade, återkommande, känslosamma, felaktiga, övertygande 
eller det som lös med sin frånvaro. Roberts Emfaser samt Vision I och Vision II (Roberts, 
1994, 2011) användes som ytterligare kategorier i vår analys. Syftet med det var att komma åt 
anledningen till varför eleverna ska lära sig undervisningsinnehållet. 
 
De kategorier som i slutändan användes var. 
Lärares inställning till ämnet: Kategorin redogör för lärarnas personliga syn på ämnet.  
Vikten av ämnesdidaktisk kunskap: Kategorin redogör för lärarnas insikt om vikten av att 
kunna sitt ämne och vad konsekvenserna blir om de inte kan det.  
Lärares behandling av växthuseffekten: Kategorin redogör för lärarnas uttalanden om deras 
undervisning kopplat till växthuseffekten. 
Språkutvecklande fysikundervisning: Kategorin redogör för lärarnas uttalanden angående 
läsförståelse.  
Källkritik: Kategorin redogör för lärarnas uttalanden angående granskande av information. 
Kritik mot ämnesplanen: Kategorin redogör för lärarnas kritik mot specifika delar i det 
centrala innehållet.  
Bedömning av elevers lärande: Kategorin redogör för hur lärarna samlar in 
bedömningsunderlag.  
SNI eller ämnesöverskridande samarbete: Kategorin redogör för lärarnas uttalanden kring 
SNI eller ämnesöverskridande samarbeten.  
Det händer ofta att kategorier överlappar då de intervjuade lärarna tog upp ämnen som 
anknyter till flera kategorier i samma citat. Citatet hamnar då under den kategori som de, ur 
ett helhetsperspektiv, berikar mest.   
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Intervju med dåvarande fysikämnesplansansvarig på Skolverket 
Johan Börjesson, undervisningsråd, på Skolverket kontaktades via e-post för att svara på två 
frågor angående införandet av klimat och väder. Han var ansvarig för framtagandet av 
ämnesplanen för fysik på gymnasiet. Han föreslog en intervju. Bland bilagorna finns 
Intervjuguide för intervju med Johan Börjesson. 
 
De två inledande frågorna som ställdes till Johan Börjesson var: 

1. Vilka anledningar finns till att ”Klimat- och väderprognoser” införts under centralt 
innehåll i Fysik 1 på gymnasiet? 

2. Vilka anledningar finns till att de tre punkterna under rubriken ”Klimat- och 
väderprognoser” är skrivna som de är? 

 
Intervjun med Johan Börjesson gjordes, den 1 december 2017, efter att resultatavsnittet för 
lärarintervjuer och textanalyser var klara. Utdrag från intervjun med Johan Börjesson finns 
under Resultat med namnet Intervju med undervisningsrådet Johan Börjesson.  
Intervjun med Johan Börjesson utfördes på samma sätt som lärarintervjuerna, med två 
skillnader. Den första skillnaden var att den här intervjun var mer avgränsad än 
lärarintervjuerna. Vi visste precis vilka specifika frågor vi ville ha svar på och Johan 
Börjesson hade fått ta del av frågorna på förhand. Precis som vid de andra intervjuerna ställde 
vi följdfrågor. Den andra skillnaden var att efter den officiella intervjun var slut så fördes en 
allmän diskussion istället för en formell intervju. Men inspelningsapparaturen var fortfarande 
på vilket intervjupersonen var medveten om. I resultatavsnittet framgår det tydligt vilket 
resultat som kommer från den här diskussionen. 
 
Något annat som skiljde sig mot tidigare intervjuer var hur den efterföljande analysen gick 
till. Efter den här intervjun skapades inga displayer för det var enkelt att urskilja svaren på de 
specifika frågor som vi ville ha svar på.  
 
Citatpresentation med fokus på meningen och etik 
Kvale & Brinkmann (2014) säger att om utskriften ska vara en läsvänlig redogörelse bör den 
skrivas om till sådan form. Det kan vara oetiskt att ordagrant återge citat från en 
intervjuperson. Anledningen till detta är att osammanhängande och repetitiva utskrifter kan 
leda till stigmatisering. Endast de citat som tydligast lyfter fram en viss ståndpunkt, 
kompletterar en annan ståndpunkt eller motsäger en tidigare ståndpunkt presenteras. (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Av dessa anledningar har intervjuutdragen i denna studie skrivits om till 
en läsbar skriftlig form som underlättar för läsaren. Citatpresentationen har fokuserats på att 
kortfattat ge en fullständig bild av det insamlade materialet. 
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Etik kring intervjuerna 
Vetenskapsrådet (2002) anger fyra etiska krav som skall vara uppfyllda för forskning. Dessa 
krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
I enlighet med informationskravet informerades lärarna om studiens syfte, vilken skola vi 
kom ifrån, vilka våra handledare var och hur själva intervjun skulle genomföras och tolkas. 
De intervjuade lärarna informerades om att deras deltagande kunde avbrytas när som helst, 
fram till publiceringen. I bilagan Informationsutskick till lärare presenteras den information, 
inklusive några av de etiska hänsynstaganden, som delgavs lärarna redan vid den inledande 
kontakten via mejl. Vid starten av varje lärarintervju informerades lärarna återigen om 
studiens syfte, etikhänsyn m.m., samma information som getts via mejl.      
  
I enlighet med samtyckeskravet så frågades lärarna om de ville delta i studien. De 
informerades också om att de hade möjlighet att avbryta sitt deltagande när de ville, fram till 
publiceringen. Utöver detta tilläts intervjupersonerna att annullera det insamlade materialet 
närhelst de önskade. När resultatdelen var färdigskriven skickades aktuella intervjucitat med 
tillhörande tolkningar, via mejl, till berörd person. Intervjupersonen gavs då möjlighet att 
godkänna, underkänna eller förändra innehållet i resultatet och beskrivningen av läraren i 
metoden.   
   
I enlighet med konfidentialitetskravet har de intervjuade lärarna anonymiserats i studien. Vi 
undertecknade faktiskt aldrig något avtal angående tystnadsplikt. Men trots avsaknaden av 
sådant avtal har vi ändå undvikit att sprida information om deltagande lärares identitet.  
 
I enlighet med nyttjandekravet har det insamlade materialet enbart använts för att genomföra 
det här examensarbetet. 
 
Etikhänsynen kring intervjun med Skolverkets undervisningsråd Johan Börjesson liknar den 
som togs vid lärarintervjuerna men det finns också väsentliga skillnader. Han fick inte mejlet 
Informationsutskick till lärare (som finns bland bilagor). Istället fick han på förhand veta de 
viktigaste frågorna vi tänkt ställa under intervjun. Eftersom Johan Börjesson arbetar på en 
myndighet så förväntade vi oss svar på de frågor vi hade. Vi hade dock inte förväntat oss en 
intervju, det var Johan Börjessons förslag. Hans position som ansvarig för framtagandet av 
den nya ämnesplanen gör det intressant att presentera honom med namn, vi fick hans tillåtelse 
till det. Ansvariga handledare presenterades aldrig för Johan Börjesson men han var hela tiden 
medveten om att resultaten från intervjun skulle komma att publiceras i detta examensarbete. 
Johan Börjesson fick möjlighet att läsa igenom hela den här rapporten innan den publicerades.  
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Textanalys av kursböcker som metod 
Som ett sätt att förbereda sig inför intervjuerna gjordes en textanalys av kursböcker.  
 
Urval av böcker för textanalys  
Textanalyser genomfördes på samtliga svenskspråkiga kursböcker i Fysik 1 på gymnasiet. 
Textanalysen berör de sidor som i huvudsak behandlar området klimat och väder. Urvalet 
syns nedan: 
Fysik – Fysik 1 och Fysik 2 (Gustafsson, 2015, s. 144-153).  
Heureka! Fysik 1 (Alphonce et el., 2011, s. 221-244). 
Impuls – Fysik 1 (Fraenkel et al., 2011, s. 223-249). 
Ergo-Fysik 1 (Pålsgård, Kvist & Nilsson, 2011, s. 220-249). 
 
Analys av kursböcker 
Separata textanalyser utfördes på var och en av böckerna. Texterna lästes igenom flera gånger 
och kategorier skapades utifrån innehållet. Dessa kategorier jämfördes mellan kursböckerna 
för att identifiera likheter och skillnader. Därmed så utfördes analysen av kursböckerna och 
intervjuutskrifterna på ett liknande sätt. Enligt Johansson och Svedner (2010) existerar en 
grundläggande problematik som är gemensam för analyser av texter, enkäter och intervjuer. 
Problematiken handlar om att man måste strukturera sitt material så att analysen inte blir en 
presentation av separata fakta (Johansson & Svedner, 2010). 
 
Som en del i vår analys användes återigen Dahler-Larsens (2008) displayer och Roberts 
Emfaser och Visioner (Roberts, 1994, 2011) för att skapa kategorier. Kategorierna jämfördes 
gentemot intervjuerna för att se hur textanalysen kunde stödja resultatet från lärarintervjuerna. 
Kategorier som i slutändan användes var. 
Täcker in centralt innehåll: Täcks det centrala innehållet i ämnesplanen in av texten? Frågan 
besvaras med ”Ja/Nej”.   
Corioliseffekten: Kursböckernas behandling av corioliseffekten beskrivs.  
Avancerad fysik eller matematik kopplat till väderprognoser: Kategorin innehåller fysik eller 
matematik som är för avancerad för gymnasieelever som läser Fysik 1. 
Exempel på allvarligt fel i texten: Kategorin tar upp textens allvarligaste fel om allvarliga fel 
förekommer. 
Allmänna gaslagen som huvudansvarig för att beskriva atmosfärens fysik: Beskrivs allmänna 
gaslagen som central för atmosfärens fysik? Frågan besvaras med ”Ja/Nej”. 
Källkritik: Kategorin tar upp text som kan kopplas till källkritik. 
Växthuseffekten beskrivs: Beskriver texten växthuseffekten? Frågan besvaras med ”Ja/Nej”. 
Ekonomisk ojämlikhet: Kategorin beskriver hur befolkning med olika finansiellt och kulturellt 
kapital upplever verkligheten. 
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Metodkombination 
Enligt Denscombe (2014) innebär metodkombination att ta sig an problem utifrån olika 
metoder. Syftet med detta är att belysa ett område från flera infallsvinklar och därigenom få 
en klarare helhetsbild. Detta är vad samhällsforskare kallar för triangulering. Ordet 
triangulering kommer från matematikens metoder att kunna bestämma okända sidor och 
vinklar i en triangel när vissa är kända. Likt matematikern vill samhällsforskaren utgå från 
olika positioner för att kunna skapa sig en bild av helheten. Samhällsvetenskaplig 
triangulering kan innebära att man använder sig av olika datainsamlingsmetoder för att se om 
nya data förstärker eller försvagar den bild som enbart en datainsamlingsmetod ger. Detta 
innebär en kontroll av fyndens träffsäkerhet. Genom trianguleringen kan en metods resultat 
användas för att jämföra, komplettera eller utveckla en annan metods resultat. 
Metodkombination är ett pragmatiskt förhållningssätt där forskaren använder de metoder som 
hen anser lämpar sig bäst för att ta sig an forskningens syfte (Denscombe, 2014). 
 
Denscombe (2014) framhåller att ordningsföljden som metoderna genomförts i har betydelse 
vid metodkombination. Metodanvändningens ordningsföljd kan vara antingen sekventiell eller 
simultan. Sekventiell uppdelning innebär att en metod genomförs innan nästa påbörjas. 
Simultan uppdelning innebär att flera metoder genomförs parallellt (Denscombe, 2014).  
 
Denscombe (2014) säger att när flera metoder används kan de ges olika relativ vikt. Det 
innebär att olika delar ges olika stor betydelse för undersökningen. Den viktigaste metoden 
kallas för huvudsaklig metod och övriga metoder kallas för underordnade metoder 
(Denscombe, 2014).     
 
Metodkombinationen i den här studien gick till på följande vis. I begynnelsen lästes avsnitten 
om klimat och väder i de utvalda kursböckerna. Syftet med det var att snabbt sätta oss in i 
ämnesområdet. Därefter studerades intervjumetod men även metoder för textanalys. En 
intervjuguide utformades och fysiklärare söktes för intervju. Sommaren närmade sig och 
intervjuerna fick skjutas upp för att lärarna var upptagna med ordinarie skolarbete som sedan 
följdes av semester. Det medförde att vårt arbete med textanalyser fortskred snabbare. Efter 
sommaren så genomfördes alla lärarintervjuer mellan den 21 augusti och 10 oktober. När 
lärarintervjuer inte genomfördes så transkriberades och analyserades intervjumaterialet. Efter 
lärarintervjuerna analyserats både enskilt och sinsemellan varandra så jämfördes de med 
textanalysen. Detta ledde till en omarbetning av textanalysen som utformades för att 
komplettera resultatet från lärarintervjuerna. Textanalysen förberedde oss för de tillfällena 
under intervjuerna då läraren valde att prata om sin kursbok. Därmed utfördes textanalysen 
och lärarintervjuanalysen simultant och beroende av varandra. Resultaten från lärarintervjuer 
och textanalyser skapade en del frågor hos oss. För att besvara frågorna kontaktades 
Skolverket vilket ledde till att undervisningsrådet Johan Börjesson intervjuades. Detta skedde 
sekventiellt efter de övriga metodresultaten färdigställts.  
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Lärarintervjuerna kan självständigt ta sig an syftet med den här studien. Detta kan inte sägas 
om textanalysen och intervjun med Johan Börjesson. Vi har därför valt att lägga större relativ 
vikt vid lärarintervjuerna som är den huvudsakliga metoden. Textanalysen fick vara ett stöd 
inför lärarintervjuerna. Textanalysen fick senare i studien vara ett komplement till resultatet 
från lärarintervjuerna och är därmed en underordnad metod i vår studie. Intervjun med Johan 
Börjesson fick slutligen vara ett komplement både till textanalysen och till resultatet från 
lärarintervjuerna och är därför underordnad båda dessa.  
 
Syftet med metodkombinationen i studien var att få en helhetsbild av området utifrån flera 
perspektiv. Det var även ett sätt att öka studiens träffsäkerhet.   
 
Presentation av resultat  
Enligt Kvale & Brinkmann (2014) bör presentationen av intervjuresultat ske i form av 
omskrivna berättelser eller intervjucitat kompletterade med tolkningar från forskarna där 
forskarna vet vad de vill förmedla till sin publik. Tolkningen av intervjucitaten görs så att 
läsaren ser samma saker i citaten som forskaren gör, forskarens perspektiv framkommer då 
tydligare vilket underlättar för läsaren (Kvale & Brinkmann, 2014). Våra tolkningar kan 
ibland även innehålla saker som framkommit i intervjun men som inte syns i citatet. Det kan 
exempelvis vara hur mycket tid en lärare avsatt till undervisning av ett visst område. 
Anledningen till det är att undvika att resultatet blir alltför citattung.  
 
Dahler-Larsens (2008) metod för display används för presentationen av resultatet från 
textanalysen. 
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Resultat 
Här presenteras studiens resultat. Först kommer Resultat från lärarintervjuer. Sedan följer 
Resultat från intervju med dåvarande fysikämnesplansansvarig på Skolverket. Sist 
presenteras Resultat från textanalyser.  
 

Resultat från lärarintervjuer 
Resultatet från intervjuerna kommer att presenteras i form av citat. Varje citat kommer att 
presenteras för att ge dem en kontext och våra tolkningar kommer presenteras under 
citaten. Utdrag från intervjuerna kommer att presenteras under kategorier som valts ut 
enligt det som beskrevs i metodavsnittet. Kategorierna är de som presenteras som rubriker 
med större teckensnitt. Hakparenteser i citaten beskriver sådant som inträffade under 
intervjutillfället men inte sägs av intervjupersonen. Ifall ett citat står utan inledande text 
betyder det att det är ovanstående citat som fortsätter.  
 
Lärares inställning till ämnet 
Ingen av lärarna var särskilt förtjust över införandet av klimat och väder i ämnesplanen. Men 
lärarna anser att ämnet är viktigt. 
 
Precis i början på intervjun pratade Ali helt spontant utan att ha fått någon fråga. Han börjar 
när han ser att vi fått igång inspelningsutrustningen.   
 

Ali: Klimat och väder är inte helt okomplicerat därför att det är inte bara 
fysik. Det är allmän naturvetenskap snararare än att det är specifikt kopplat 
till fysikämnet. Det finns mycket starka kopplingar exempelvis till 
geografiämnet och samhällsvetenskapen som skiner igenom. Det rent 
fysikaliska är ganska lite och ganska lätt avklarat om man säger ur ett 
lärarperspektiv men däremot är det ett mycket större ämnesområde än så. 
Det är massa geografi och man pratar om havsströmmar, jetströmmar, 
vindar och tryckförhållanden. Där kommer fysiken in med tryck, temperatur 
och gaslagarna. Strålningsbalans med in och utstrålning från jorden. 
Växthusgaser och absorptionsspektrum för gaser och då är jag egentligen 
inne i kemin mer och tassar. Fast samtidigt så är det fysik för att det handlar 
om hur de här olika gaserna absorberar och reflekterar strålning, framförallt 
IR-strålning. Det blir någon slags helhet som man försöker täcka in på det 
här fåtalet timmar som man har att lägga på det, för det är inget jättestort 
avsnitt i kursen.  

 
Ali kommer direkt in på att klimat och väder är speciellt till sin karaktär. Det är ett stort och 
ämnesöverskridande område som behandlar flera aspekter än de fysikaliska. Ali kommer in på 
växthusgaser, strålningsbalans och absorptionsspektrum.  
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Alla lärare förutom Dino beskriver ett intresse för ämnet klimat och väder enligt något som 
liknar Alis beskrivning.   
 

Ali: Som fysiker är klimat och väder kanske inte det ämnesområde som man 
brinner allra mest för. Däremot är det en viktig fråga och det gör att man i 
sin profession förhåller sig till det som att det är en viktig fråga.  

 
Även fast Ali inte verkar särskilt förtjust i ämnesområdet så inser han att det är viktigt och 
bemöter det på ett sådant sätt.  
 
Dino har klimat och väder som sin specialkompetens men han blev inte särskilt glad över 
införandet av klimat och väder.  
 

Dino: Eftersom det är mitt specialområde kan man ju tro att jag blev glad, 
men det var en besvikelse. För det här passar bättre i fysik 2. Där finns 
bland annat Wiens förskjutningslag, absorptionsspektrum och Stefan-
Boltzmanns strålningslag. Med hjälp av dem kan man upprätta enkla 
strålningsbalansmodeller och räkna på dem. Det ger bra synergieffekter. 
Dels får man en bra tillämpning av Stefan-Boltzmanns lag som annars är 
ganska abstrakt. Dels kan man använda Stefan-Boltzmanns lag för att räkna 
på växthuseffekten, så det diggar jag. För mig känns det som att klimat och 
väder hamnat i fysik 1 för att de som inte läser fysik 2 ska få med sig det 
här. Fast det är frustrerande för då har de inte redskapen för att förstå saker 
på djupet. 

 
Dino anser att det är intressant att kunna räkna på växthuseffekten och 
strålningsbalansmodeller med hjälp av Wiens förskjutningslag, absorptionsspektrum och 
Stefan-Boltzmanns strålningslag. Om klimat och väder istället hade legat i Fysik 2 så hade 
eleverna haft tillgång till de nödvändiga verktygen för detta. Dino uttrycker ändå en viss 
förståelse för att klimat och väder ligger i Fysik 1. Anledningen är att fler elever ska lära sig 
om klimat och väder. Samtidigt uttrycker han en frustration över att inte kunna ta upp området 
ordentligt. 
 
Vikten av ämnesdidaktisk kunskap 
Ämnesdidaktisk kunskap beskrivs som viktig för lärarens yrkesstolthet, respekten för läraren 
och för elevernas lärande. Alla lärarna uttryckte att lärare generellt har lägre ämneskunskaper 
inom klimat och väder. Flera lärare har uttryckt svårigheter med att läsa in sig på området.  
 
I det här fallet har vi valt att ta med en längre intervjukonversation. Casper ger en fyllig 
beskrivning kring hur han känner för klimat och väder och undervisningen av det. Detta bör 
ses mot bakgrund av att det är ett nytt område.  
 

Intervjuaren: Hur upplever du din egen kunskapsutveckling inom området 
klimat och väder?  
 



35 
 

Casper: Ja, den är inte tillfredställande. Jag skulle jättegärna få åka på en 
kurs. Två dagars fortbildning med grundläggande meteorologi. Det tycker 
jag Skolverket skulle ha tänkt på när de lägger in ett kursmoment som de 
flesta faktiskt inte är utbildade i. Det är ingen av våra lärare som är utbildad 
i meteorologi. Vi är sex fysiklärare på skolan och alla tycker att det här är 
jobbigt. Så jag har fått läsa på, till exempel från SMHI. Jag har kollat i alla 
de här kursböckerna i Fysik 1. Vad skriver de - vad tar de upp för 
någonting? Min nivå inom detta överskrider inte elevernas så jättemycket. 
Jag har svårare att förklara och hitta på aktiviteter inom klimat och väder än 
inom andra fysikområden, där jag har en gedigen utbildning. Jag får 
genomleva det och göra det bästa av situationen. Kursböckerna förklarar 
klimat och väder på olika sätt och jag får inte alltid ihop att det är samma 
sak de har förklarat. Det är lite synd. Det är faktiskt en brist hos mig. /…/ 
 
Intervjuaren: Hur känner du att det här påverkar din undervisning? 
 
Casper: Jag tycker det påverkar mycket. I de andra områdena ser jag mig 
själv som en skicklig fysiklärare och jag vet vad som är viktigt att kunna. 
Men klimat och väder. Jag har lärt mig viss fakta och en del modeller. 
Utifrån dessa kan man dra vissa slutsatser, till exempel hur en vind uppstår. 
Jag kan förklara just de bitarna men sen de här mer grundläggande, 
genomgripande kunskaperna, eller förståelsen för det tycker jag att jag 
saknar. Den kunskapen kan jag inte heller förmedla eftersom jag själv inte 
har den. Utan då blir det fragmentariskt, det blir lite roliga lådan, jag tar 
fram och tittar på vissa grejer och sen så stoppar jag undan lådan igen och så 
glömmer vi bort den och så jobbar vi på med det andra. /…/. Så eleverna 
kommer ha lika fragmentarisk kunskap som jag i slutändan. Om de inte 
inhämtar kunskapen någon annanstans. 
 

Bristerna som Casper upplever medför en fragmentarisk undervisning där han får svårt att se 
sammanhangen. Den fragmentariska undervisningen leder till att eleverna får en 
fragmentarisk kunskap. Casper skulle vilja få utbildning i klimat och väder. Han har försökt 
att läsa på själv men tycker inte att hans kunskapsnivå är så mycket bättre än elevernas. Han 
önskar att han kunde ge en mer sammanhängande bild av området.  

 
Intervjuaren: Hur kändes det 2011? … När det här infördes.  
 
Casper: Jag blev förvånad. Ja men känslan var, det fixar vi nog. 
Skolinspektionen skulle inte komma och säga: ”Nä men ni gör fel, ni har ju 
jättedålig undervisning”. Utan den håller nog en nivå ändå. Vi överlever ju 
det här. Så vi går inte under med meteorologin. Men om man eftersträvar att 
Excellera [styrka i rösten] i sin profession så kan jag inte säga att jag gör det 
inom meteorologin. Och den känslan, att man inte riktigt behärskar det man 
ska göra, blir jobbig. Känslan att inte ha kontroll över situationen. Det finns 
många andra saker som påverkar att du inte kan göra ditt jobb fullt ut; att 
inte få tillräckligt med tid eller att ha en stökig klass. Men det här är mer en 
kunskapslucka, den ligger hos mig. Det är jag som inte har inhämtat den här 
kunskapen.                                       
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Casper jämför problemen med ett nytt område som han inte behärskar med andra problem en 
lärare kan ha. Där han menar att problemen med att ha en kunskapslucka är jobbigare för 
honom än exempelvis ordningsstörningar i klassen. Kunskapsluckan är en intern faktor, det är 
därför den är jobbigare för honom.   
 
I följande citat från Ali ges ytterligare redogörelse för problem i och med införandet av 
området klimat och väder.      
 

Ali: Som professionell lärare får jag förhålla mig till det som Skolverket har 
bestämt. /…/ Jag kände att det här är ett ämne som man borde ta upp väldigt 
mycket men som är svårt att hinna med ordentligt inom ramen för kursen, 
som innehåller många andra stora områden. Det är ganska mastigt. För 
gymnasiefysiken är en gryta som innehåller allt möjligt samtidigt. Och så 
lite klimat och väder ska vi krydda med också. Det var så vi kände när det 
här infördes, att man stoppade in det för att det låg rätt i tiden och inte för att 
det var så genomtänkt vad det egentligen skulle innehålla. Det här syns 
också i kursböckerna som tar upp en del saker som är gemensamma men 
också en del olika grejer. Det blir en tolkningsfråga vad läraren väljer att ta 
upp. Det är just därför som det är så bra att lyssna på vad eleverna vill veta 
mer om. För man kan ofta få bra idéer genom att prata med eleverna. Och 
just därför är man tvungen att vara så ofantligt påläst, för man vet aldrig 
vilka frågor man kan få. Och jag hatar att stå där framme och få en fråga 
som jag inte kan svara på. För att, det är ju min uppgift att förse eleverna 
med kunskaper. Och vad händer då om jag står här framme och säger ”jag 
vet inte” på var tionde fråga. Då blir förtroendet för mig här nere någonstans 
[Visuell gest].  

 
Ali beskriver det som att införandet av klimat och väder var ogenomtänkt men att det ligger 
rätt i tiden för ämnet är så viktigt. Det ogenomtänkta innehållet speglas också i kursböckernas 
inhomogena framställning av området. Återigen framhävs vikten av att ha ämneskunskap och 
att det påverkar förtroendet för honom som lärare. Ali visar lyhördhet gentemot eleverna om 
vad som ska tas upp.  
 
Lärares behandling av växthuseffekten 
Växthuseffekten är det enda som alla lärare väljer att ta upp. Även fast växthuseffekten inte 
nämns uttryckligen i något av fysiklärarens styrdokument, ser lärarna positivt på att ta upp 
växthuseffekten i sin undervisning.    
 
Nedan beskriver Dino hur hans undervisning inom ämnet klimat och väder ser ut. Vad 
undervisningen består av och hur mycket tid som ägnas åt området.   
 

Dino: I fysik 1 har jag två till tre lektioner. Jag har kollat på det här centrala 
innehållet och tycker att det är lite svårt att göra någonting jättebra av det 
där. Jag gör en lektion som handlar mest om väder och väderprognoser. Jag 
försöker få eleverna att förstå hur man gör en prognos. För att det står 
tydligt att man ska prata om prognoser och prognosers tillförlitlighet och 
begränsningar. Sen har jag en lektion som handlar mer om klimat. Försöker 
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baka in det här med hållbart samhälle. Men jag pratar inte om 
Corioliskraften eller om fenomen såsom sjöbris för jag tycker inte att jag har 
tid med det. /…/ Om klimat pratar jag om växthuseffekten och betonar att 
det finns en nödvändig - naturlig växthuseffekt. Det är många elever som 
har någon viss kvalitativ förståelse för det här sedan tidigare. Så det går 
ganska bra att prata om det.  

 
Dino vill undvika exempelvis Corioliskraften, sjöbris och andra väderrelaterade fenomen. 
Han kopplar tydligt vad han tar upp till det som står i centralt innehåll men han tycker att det 
är svårt att göra någonting bra av det. I sin undervisning försöker han få med hållbart 
samhälle. Det framkommer att Dino gärna pratar om växthuseffekten och att eleverna redan 
har en viss kunskap om den. Dino är noga med att skilja på den naturliga växthuseffekten och 
den förstärkta växthuseffekten.   
 

Dino: Sen har jag försökt med en demonstration för att visa att koldioxid 
absorberar värmestrålning. Jag har satt upp två värmelampor mot två 
petflaskor som är fyllda med vatten av samma temperatur. I den ena så 
ploppar jag in sammarin och skruvar på korken, så det bildas massa 
koldioxid i flaskan. Sen startar jag värmelamporna. Meningen är att det ska 
bli varmare i den som innehåller koldioxid. Det är fascinerande att se att 
koldioxid faktiskt absorberar värmestrålning. Men, det misslyckas hela tiden 
– det är det som är problemet. Så jag har kompletterat den här 
demonstrationen med en lyckad demonstration från Youtube. 

 
Dino försöker till och med göra en demonstration med syfte att visa koldioxids förmåga att 
absorbera värmestrålning.  
 

Dino: Sen gör jag en annan demonstration med en behållare där jag visar att 
tryck multiplicerat med volym är konstant. Sen brukar jag visa en film som 
jag tycker är väldigt bra. En norsk serie som heter Siffer, siffror på svenska. 
Annars är lektionerna av föreläsande karaktär. 

 
En typisk demonstration för några av egenskaperna som beskrivs av allmänna gaslagen. 
Filmen ägnas en tredje och sista lektion som ges inom området klimat och väder. Filmen 
belyser tydligt skillnaderna mellan klimat och väder.  
 

Dino: Till varje fysikmoment brukar jag ta fram extra övningar. Jag gillar 
inte alltid övningarna i boken för jag tycker böckerna är lite svåra eftersom 
de ibland går utanför det som står i det centrala innehållet. Det är verkligen 
en gren av fysiken som är stor som har fått ett väldigt litet utrymme. Det är 
många som inte kan någonting om klimat och väder och så finns det en bok 
som är väldigt babblig. Så, som sagt, jag pratar inte om småfenomen, men 
jag räknar till exempel ut solarkonstanten – det gör vi tillsammans. För att 
det leder in lite grann på klimatmodeller. Jag pratar om vad en klimatmodell 
är och om modellresultat för klimat. Att uppvärmningen vid Arktis leder till 
att isen smälter – vilket ger lägre reflektivitet. Istället för is finns där en 
massa vatten som kan värmas upp och det ger en högre uppvärmning vid 
polerna än vid andra platser på jorden. ”Vad händer när den där isen 
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försvinner då?”  Här är det kul att det går att resonera och blanda in 
värmeavsnittet som vi arbetar med innan klimat och väder. 

 
Böckernas framställning tycker Dino är ganska rörig vilket han påpekar blir ett problem för 
lärare som inte behärskar området. Han väljer att räkna ut solarkonstanten, vilken ingen av 
kursböckerna vi undersökt gör. Uppvärmningen av Arktis som Dino beskriver är en 
återkopplingsmekanism.  
 

Intervjuaren: Du sa att du gjorde egna uppgifter, kan du beskriva mer om 
hur de skiljer sig från uppgifterna i boken? 
 
Dino: De är inriktade på att skapa vissa baskunskaper, som att förstå 
skillnaden mellan väder och klimat. Förklara vad en växthusgas är. Förstå 
vad växthuseffekten är och hur den fungerar. Det är räkneuppgifter och 
vissa uppgifter där man inte räknar. Till exempel så står det någonstans i det 
centrala innehållet att man ska använda allmänna tillståndslagen för gaser, 
tillämpad på atmosfären. Därför tycker jag det känns rätt att ta med en sådan 
uppgift. Information ges om P1V1 och  T1 samt P2 och V2 . Sedan ska de 
räkna ut T2 . Det kan vara någon luftmassa som rör sig över någon bergsrygg 
till exempel. Så någon sådan uppgift finns också med övningarna.  

 
Dino vill inrikta undervisningen på att få baskunskaper, skillnaden mellan klimat och väder, 
förklara vad en växthusgas är samt ge förståelse för hur växthuseffekten fungerar.  Han tar 
upp allmänna gaslagen inom området bara för att den nämns i centralt innehåll. Dinos 
exempel med en luftmassa som stiger är typiskt för hur man kan använda: Ideala gaslagen 
som en modell för att beskriva atmosfärens fysik.  
 
Dino beskriver två laborationer kopplade till klimat och väder. En laboration som han redan 
genomför och en som han skulle vilja genomföra.  
 

Dino: Jag har haft en labb också. Det finns en samlingssida med massa olika 
enkla simuleringar från något universitet i Colorado. [Paus]  
 
Intervjuaren: PhET. 
 
Dino: Just det ja! Den. Jag brukar köra den som heter greenhouse effect. Jag 
har gjort ett frågepapper där eleverna steg för steg får undersöka saker med 
hjälp av den här simuleringen. Sen får de skriva en labbrapport. /…/ Jag ser 
det här som ett bra tillfälle att lära sig saker. I labben kollar man på 
växthuseffekten och fotonabsorption. Därigenom får de lite grann den här 
känslan för strålning. Eleverna förstår att en gas kan ha egenskapen att 
släppa igenom UV-strålning men absorbera en strålning av en annan 
våglängd. Så jag tycker den är bra men jag gillar inte allt med den, för den 
är felaktig. När man lägger till moln kan man se om de har en avkylande 
eller uppvärmande effekt. Men så enkelt är det inte för molnen kan finnas på 
olika nivåer. Om molnen har en uppvärmande eller avkylande effekt beror 
på deras höjd över marken. Så den frågan har jag undvikit i den där labben. 
/…/   
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[Lång tystnad] 
 
Dino: Jag har en annan labb som jag inte har testat ännu som heter ”The 
very very simple Climate model” men den ska jag inte köra i år. Jag ska 
tänka på den några fler år om den är värd och köra.  
 
Intervjuaren: Hur är den ungefär? 
 
Dino: Nu är det typ två år sedan jag satte ihop den men den är på samma 
sätt. På en hemsida finns det en enkel klimatmodell. Den visar temperaturen 
beroende på hur stora koldioxidutsläppen är. Så man ska anta någon trend 
för hur koldioxidutsläppen är. Förståelsen labben ska ge är att även om 
koldioxidutsläppen skulle minska eller stabiliseras så skulle temperaturen 
fortsätta att öka just för att koldioxiden har så lång livstid. Så den koldioxid 
vi tillför atmosfären stannar i princip kvar där. 

 
Båda laborationerna behandlar växthuseffekten. Dino genomför en laboration kring 
fotonabsorption och planerar att göra en till som handlar om att koldioxiden vi släpper ut 
kommer stanna kvar väldigt lång tid i atmosfären. Eleverna får skriva laborationsrapport 
kopplat till laborationen. Ingen annan lärare nämnde några laborationer i samband med klimat 
och väder. Ett fel påpekas hos simuleringen rörande frågan om huruvida moln har 
uppvärmande eller avkylande effekt.   
 
Språkutvecklande fysikundervisning 
Området användes för att arbeta med läsförståelse av fysikalisk text.  
 
Beatrice är inne på att området handlar om språklig förståelse. Casper uttrycker detta 
tydligast.  

 
Casper: Vi passar på att jobba väldigt språkutvecklande i fysiken. /…/ 
Istället för att man ska räkna problem så är det mer att läsa och kunna lära in 
och förklara mer kvalitativt. Vilket gör att det lämpar sig väldigt bra för 
eleverna att faktiskt ta sig an en lite längre textmassa och kunna 
sammanfatta den och dra ut det viktigaste ur den. Vi tycker att det här är ett 
väldigt bra tillfälle i kursen för elever att träna sig i att läsa fysikalisk text 
och få dra slutsatser och kunna formulera sig på ett nytt sätt. Och våra elever 
är inte så jättestarka i språket och jag tror inte att gymnasister överlag är det 
längre.  
 

Casper framhåller att området handlar om att läsa fysikalisk text. Något som Casper upplever 
att elever generellt har svårt med. Klimat och väder blir då ett lämpligt tillfälle för eleverna att 
träna sin läsförståelse enligt Casper. 
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Källkritik 
Det framkom att klimat och väder lämpar sig för lektioner i källkritik för att det förekommer 
så mycket desinformation.  
 
Beatrice bedömer även källkritik i samband med de muntliga redovisningar som hennes 
elever genomför. Ali var den som talade mest om källkritik, det kom han in på i samband med 
osäkerheter kring klimat- och väderprognoser.   

 
Ali: Det är klart att det finns fysikaliska osäkerheter också. I fysiken är det 
väldigt mycket modeller och modelltänkande, där vissa modeller anses mer 
sannolika än andra. Och det är klart att man någonstans måste ta på sig de 
kritiska glasögonen och tänka, ”ja men vad händer om det här inte är sant 
då?”. Det finns väldigt mycket desinformation, så man ska vara väldigt 
försiktig med hur man hanterar källor här. Det här är verkligen en lektion i 
källkritik för eleverna.  
 

Beskrivningen som Ali ger är att klimat och väder är ett område med mycket desinformation 
och att man måste lära eleverna hur de granskar källor. Impuls (Fraenkel et al., 2011) är den 
enda boken som tar upp källkritik kopplat till området klimat och väder. Men Ali använder 
Ergo som kursbok.  
 
Kritik mot ämnesplanen  
Alla intervjuade lärare uttryckte en skepsis mot vissa delar av ämnesplanens centrala innehåll 
rörande klimat och väder. De intervjuade lärarna med mest trygghet i förhållande till området 
klimat och väder uttryckte en tydligare skepsis som riktade sig just mot väderprognoser och 
allmänna gaslagen som en modell för atmosfärens fysik. Beatrice nämner inte ens allmänna 
gaslagen eller synonyma ord under intervjun.       
 
I intervjun med Dino dök det spontant upp kritik mot ämnesplanen från 2011. Samtidigt 
uttrycker Dino en förväntan om att klimat och väder kommer att ges större plats inom 
ämnesplanen i framtiden.     

 
Dino: Jag tänker att klimat och väders betydelse inom gymnasiefysikens 
ämnesplan kommer att öka. Men det är viktigt att klimat och väder växer på 
ett strukturerat sätt. Skolverket behöver tänka igenom vad som bör tas upp 
och på vilket sätt man ska ta upp det. Gasernas allmänna tillståndslag som 
en modell för att beskriva atmosfärens fysik till exempel, jag vet inte vad 
den gör under klimat och väder i centralt innehåll. Ingen meteorolog som 
jag har pratat med har tyckt att det är vettigt att den står där. Ingen 
meteorolog förstår vad Skolverket menar med det. 

 
I citatet sägs att betydelsen för ämnesområdet klimat och väder kommer att öka. Det är viktigt 
att det centrala innehållet förbättras när ämnet växer. Dino utrycker att det var ogenomtänkt 
att placera allmänna gaslagen som en modell för att beskriva atmosfärens fysik under rubriken 
klimat och väder i ämnesplanen. Dessutom hävdar han sig ha stöd i denna uppfattning av 
andra meteorologer han talat med. 
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Liknande kritik mot ämnesplanen framförs även av Etienne. I citatet nedan ges en fysikalisk 
förklaring till ett av problemen med allmänna gaslagen som en modell för att beskriva 
atmosfärens fysik. Även denna gång börjar läraren tala om detta utan att vi tagit upp ämnet.  
 

Etienne: Ideala gaslagen är svår att tillämpa i en atmosfär. Den är anpassad 
för användning på ett slutet system. Hur förklaras till exempel utifrån ideala 
gaslagen vad som händer med luft när den går upp i högre luftlager? Vad 
beror avkylningen på? Ska man förklara det med ideala gaslagen eller ska 
man förklara det med att luften kommer upp i kallare lager? Men det går att 
använda ideala gaslagen i de här förklaringsmodellerna. Men det här är svårt 
att beskriva och förklara även för oss fysiklärare. Så den svårigheten har vi 
gemensamt med eleverna.  

 
Etienne beskriver att det finns svårigheter förknippade med att tillämpa ideala gaslagen i en 
atmosfär. Dessa svårigheter uppstår då atmosfären inte är ett slutet system. Etienne beskriver 
dessa svårigheter som något som upplevs av både elever och fysiklärare.      
 
Etienne pratar nästan ingenting om väderprognoser i sin undervisning.  
 

Intervjuaren: Hur kände du när klimat och väder infördes 2011?  
 
Etienne: Mm… ja, jag vet inte. Jag har inga problem med det egentligen. 
Det hör hemma i fysikkursen. /…/ Men hur mycket, hur djupt ska man gå in 
på prognoser? Vår kursbok tar upp jättemycket om prognoser, hur man gör 
väderprognoser. Det pratar vi nästan ingenting om. Det skulle vara 
jätteintressant i och för sig men det finns inte utrymme. Det är väldigt stora 
områden. 

 
Etienne tar upp väderprognoser men inte alls i samma utsträckning som hans kursbok, Impuls. 
Väderprognoser väljer han bort att prata om på grund av prioritering mot annat innehåll. 
Etienne ägnar 16 stycken 60 minuters lektioner åt klimat och väder och termodynamik.    
 
I citatet nedan kritiserar Dino återigen innehållet i ämnesplanen.  
 

Dino: Jag tänker att Skolverket haft för hög ambitionsnivå från början. Att 
känna till väderprognosers tillförlitlighet och begränsningar till exempel. 
För att komma dit, då måste man förstå vad en modell är. Hur man beräknar 
derivator numeriskt och i Fysik 1 har man kanske inte ens börjat med 
derivator. Det är flera steg som man tvingas hoppa över på vägen. Det här är 
en tillämpad del av fysiken och genom att ha så höga ambitioner så tvingas 
man in i en väldigt beskrivande fysik. Och när fysiken blir för beskrivande 
är det svårt att känna av vad eleverna har för svårigheter med innehållet.  

 
I citatet säger Dino att eleverna saknar kunskaper för att kunna förstå väderprognoser. Vilket 
medför att fysikundervisningen blir inriktad på beskrivningar av begrepp och modeller. Detta 
medför svårigheter för läraren att följa elevernas kunskapsutveckling inom ämnet.    
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Bedömning av elevers lärande 
Bedömningen skedde främst genom prov men också muntliga redovisningar och/eller 
kontinuerlig muntlig bedömning förekom.  
 
Etienne beskriver nedan att examinationen av området klimat och väder sker genom 
begreppsförståelse. 
 

Etienne: Vi har ett skrivprov. Det kan vara större frågor där man exempelvis 
ska förklara fenomenet sjöbris så ingående som möjligt med flera olika 
typer av begrepp som värmekapacitet, albedo, Arkimedes princip, ideala 
gaslagen. En annan fråga skulle kunna vara att beskriva växthuseffekten, hur 
den fungerar. Ytterligare en fråga skulle kunna vara att eleverna väljer ut 
någon region på jordklotet och beskriver varför klimatet beter sig som det 
gör inom den regionen. Det vi vill är att eleverna ska använda sig av 
fysikens begrepp i en kontext språkligt i sina förklaringar av de här 
frågorna. Inför examinationen har vi pratat om de här begreppen väldigt 
mycket och vi har listat upp vilka begrepp de kan komma att använda för att 
förklara de här sakerna. Så vi har valt att inte räkna för det gör man så 
mycket annars i fysiken. 
 

I citatet framkommer att Etienne i provform vill att eleverna ska förklara fenomen, som 
växthuseffekten, med hjälp av fysikens begrepp. Han har valt att inte ha några räkneuppgifter. 
I undervisningen har mycket tid lagts på att förklara fysikaliska begrepp och deras 
användning. 
 
I det här stycket kommer Ali in på hur samarbetsprojekten med andra lärare bedöms och en 
del sägs om muntlig bedömning.  
 

Ali: Inom samarbetsprojekt där många lärare är inblandade brukar vi arbeta 
fram en gemensam bedömningsplattform för eleverna till deras redovisning. 
Jag tittar på det fysikaliska innehållet och samhällsläraren tittar på den 
samhällsvetenskapliga. Svenskläraren tittar på språkbruk, 
presentationsteknik och källhänvisning. I andra fall kan det handla om att de 
får göra en analys av en artikel om något fenomen eller om 
temperaturhöjningar eller växthusgaser. Där deras analyser används som 
bedömningsunderlag. Sen är det här ett ämne där eleverna bedöms muntligt 
nästan hela tiden. Därför att de här timmarna brukar bli ganska pratiga, det 
är ett sådant ämne där alla vill säga mycket.  

 
Ali beskriver olika bedömningsmetoder han använder sig av. Lärare från olika 
ämnesdiscipliner gör gemensam bedömning kring en muntlig redovisning. En annan variant 
är att eleverna får analysera en artikel som exempelvis kan handla om temperaturhöjningar 
eller växthusgaser. Eleverna visar stort intresse kopplat till de här lektionerna vilket inbjuder 
till kontinuerlig muntlig bedömning.  
 
 
 



43 
 

SNI eller ämnesöverskridande samarbete  
Samtliga lärare förutom Dino är inne på att klimat och väder lämpar sig för 
ämnesöverskridande samarbeten. Beatrice, Dino och Etienne blandar tydligt in SNI i sin 
undervisning.    
 
I citatet nedan beskriver Etienne hur hela andra årskursen på gymnasieskolan är involverad i 
ett klimatprojekt. 
 

Etienne: Alla elever i årskurs två deltar i ett stort FN-rollspel som pågår 
under två dagar. Eleverna sitter uppdelade i delegationer från 20-30 länder 
och talar för sin sak i klimatfrågan. Förberedelsearbete är stort där eleverna 
får läsa in sig på sitt land historiskt, samhällsvetenskapligt, politiskt och hur 
de kommer att påverkas av klimatfrågorna i framtiden. Eleverna får lära sig 
hur FN fungerar och kommer sedan föra landets talan i FN. Ibland hålls 
talen på engelska. Det naturvetenskapliga programmet läser mycket klimat 
inför det här. Där fysiken och geografin jobbar tillsammans för vi har många 
gemensamma kunskapsmål. Där vi i fysiken jobbar med tryck, ideala 
gaslagen, värme/temperatur, växthuseffekten och strålningsbalans. 
Geografin jobbar med större globala klimatprocesser.  

 
I citatet ovan beskriver Etienne hur hela andra årskursen på gymnasieskolan är involverad i ett 
rollspel i form av en klimatkonferens som pågår under två dagar. Tvådagarsrollspelet är 
finalen i ett stort projekt som bland annat förberetts med 16 fysiklektioner à 60 minuter. 
Projektet genomförs ämnesöverskridande och mycket förberedelsetid har lagt ned även inom 
ramen för andra ämnen såsom geografi, samhällsvetenskap och historia. Under 
klimatkonferensen får elever från olika program mötas för att diskutera lösningar på 
klimatfrågan. Vikten av det ämnesöverskridande samarbetet mellan geografin och fysiken 
lyfts fram som något som gynnar båda ämnena. 
 
I följande utdrag från Beatrice målas en komplex bild upp över området klimat och väder.  
 

Beatrice: Ja, det är ett område som passar för samarbete över 
ämnesgränserna. Samhällsvetenskapen kommer in i samband med hur 
extremt väder påverkar samhället. Om havsnivån stiger kan vissa öar bli 
översvämmade. På andra platser kan det bli jättetorrt. Vad händer då? Folk 
måste flytta, det blir flyktingströmmar och det påverkar ekonomin. När vi 
har översvämningar i Sverige påverkar det också samhället. Man måste 
bygga hus på ett annat sätt, inte så nära vatten kanske. /…/ Bedömning av 
det här har kommit fram i samband med de muntliga redovisningarna. Det 
brukar finnas som en fråga om eleverna väljer en uppgift som handlar om 
extremt väder. Då vill man att de ska ta upp funderingar på hur det kan 
påverka människor; till exempel om man måste flytta eller att det blir 
svårare att odla om det blir torrt, folk börjar svälta. Även det här med 
miljöförstöring och växthuseffekten hänger ihop med klimatet.  

 
Klimatförändringars följder och konsekvenser för samhället beskrivs. I citatet nämndes 
muntliga redovisningar i samband med området klimat och väder, något som flera lärare är 
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inne på. Beatrice vill att eleverna i sina muntliga redovisningar tar hänsyn till de 
samhällsaspekter som finns kopplat till det, för eleverna, aktuella området.  
 
Beatrice fortsätter sedan tala om SNI och ämnesöverskridande samarbeten. 

 
Intervjuaren: Så det sammanfattande inom samhällsfrågor med 
naturvetenskapligt innehåll det är att du skulle vilja ha mer samarbete 
mellan ämnena. 
 
Beatrice: Ja. Jag var på NT-konferensen som Skolverket arrangerade. Ett av 
föredragen handlade om det här med hur man kan samarbeta mellan 
samhällsveteskapliga ämnen och naturvetenskap. Vi fick diskutera i grupp. 
Vår grupp pratade om just klimatet och de här sakerna. För egentligen är det 
meningen att eleverna ska se hur olika ämnen hänger ihop. Det här är ett 
område som lämpar sig för samarbete. Klimat och väder, miljöförstöring. 
Hur det inverkar på politik, ekonomi, befolkningsströmmar och odling. Det 
är biologi också och även kemi. 

 
Beatrice beskriver att hon fick jobba med klimatfrågan på en Naturvetenskap- och 
Teknikkonferens (NT-konferens). Skolverket verkar vilja att man tar upp klimat och väder 
som en komplex fråga väl lämpad för ämnesöverskridande samarbeten och SNI. 
 
Ali tycker att fysik är det som ska vara på fysiklektionerna vilket gör att han undviker SNI. 
Casper har tidigare nämnt att han inte går in i samhällsfrågor kring klimat och väder. Här 
besvarar han en följdfråga kring det. 

 
Intervjuaren: Du sa förut att du lämnade samhälle till samhällsläraren. 
 
Casper: Ja, precis. Det står i ämnesplanen att man ska diskutera kopplingen 
till samhälle. /…/ Det känns som att det vi fysiklärare kan ge eleverna, som 
ingen annan kan ge, är den fysikaliska förklaringen till varför 
koldioxidutsläpp är dåliga. Det känns som att på en fysikkurs är det där man 
ska lägga fokus tycker jag. För sen så pratar man om det här i andra kurser, 
tar upp växthuseffekten och konsekvenser av den. Därför känner jag att vi 
lämnar det åt samhällslärarna. Jag känner inte att jag bottnar i hur ekonomin 
fungerar och hur man kommer fram till de här klimatavtalen. För sen ska vi 
ta upp radioaktivitet när vi läser om kärnfysik och då kommer vi in på 
kärnkraftsfrågan och den känns lite mer relevant ur ett fysikaliskt 
perspektiv. Hur man kan vara för eller emot kärnkraft. För det är fysikaliska 
processer som gör att det är farligt. I kärnkraftsfrågan känns det närmare att 
diskutera politiska ställningstaganden, utifrån fysiken, än vad det gör med 
klimatfrågan. Det är lättare att koppla kärnkraftsfrågan till diskussioner där 
du ska använda dina fysikaliska kunskaper för att argumentera för eller 
emot.  

 
Casper vill ha fysik på fysiklektionerna och hålla sig borta från klimatfrågans 
samhällsaspekter, där han saknar kunskaper. Kärnkraft är någonting som flera lärare tog upp 
som ett exempel på en samhällsfråga med naturvetenskapligt innehåll. Casper tycker det är 



45 
 

lättare att argumentera för eller emot kärnkraft utifrån fysikaliska ståndpunkter.  Han inser att 
klimatfrågan inte enbart kan diskuteras utifrån ett fysikaliskt perspektiv och det upplever han 
som problematiskt.  
 
I följande citat framkommer att klimat och väder har en sprängkraft i sig som uppmuntrar till 
diskussioner.  
 

Dino: Som fysiklärare upplever jag lektioner där man pratar om till exempel 
växthuseffekten som givande. Det är kul för att jag får se eleverna i ett nytt 
sammanhang som många andra lärare ser. Vi har aldrig några diskussioner i 
matematiken eller fysiken annars. Men just när vi gör det här så har vi 
diskussioner. Det är såklart roligt, jag gillar det. Men jag känner mig alltid 
lite pressad när man gör det för jag vet att det sker på bekostnad av den där 
riktiga problemlösande fysiken som vi använder när vi examinerar eleverna. 
 
Intervjuaren: Hur går det till när sådana diskussioner uppstår?  
 
Dino: Det kan vara om jag till exempel visar någon graf över hur 
koldioxidhalten har förändrats och jag säger att den är förknippad med 
temperaturen. På något sätt finns det sprängkraft i det problemet. Eleverna 
vaknar till och räcker upp handen: ”Men hur går det till här, jag har hört att 
Donald Trump; han säger att han inte tror på klimatförändringen”. Då har 
man en diskussion där, det finns så mycket man kan säga om dem här 
sakerna. Folk som är klimatförnekare och använder ordet tro till exempel - 
vad baserar man det på? Vem bryr sig om vad en okunnig person tror i en 
vetenskaplig fråga? Tror han på olika sorters vetenskap? Det är stora frågor i 
det här. Det är kul men det är svårt också på samma gång. Eftersom, för att 
kunna diskutera någonting så måste man kunna ganska mycket också. Som 
det här med kärnkraften till exempel. Det livar upp lektionerna, gör att 
lektionerna inte ser likadana ut, det ser jag som ett egenvärde i 
fysikundervisningen.                                                                                                                

 
Klimat och väder är ett område där eleverna öppnar upp sig på ett sätt som de vanligtvis bara 
gör inom andra skolämnen. Diskussioner uppstår exempelvis genom grafiska presentationer 
som upprör eleverna eller genom den tydliga vardagskoppling och vardagsrelevans som 
frågorna har. Dino säger att det krävs mycket kunskap för att kunna diskutera 
klimatförändringar. Flera lärare uttrycker att det är fysiken där man räknar eller beskriver 
begrepp och modeller som examineras.   
 
Nästan 20 minuter senare med flera frågor emellan får Dino en följdfråga kring hur långt han 
vågar gå in i SNI. 
 

Dino: Jag tycker att det känns som att det nästan är bortom en politisk fråga. 
Att det är dumt att inte agera på det här. Jag kan nog bli lite känslomässigt 
upprörd över hur passiva vi är. Jag tar gärna upp det här och det känns bra 
att göra det. Jag tänker att många av de eleverna som har haft mig, eftersom 
jag kan mycket om det här, ska få med sig någonting. Jag tycker att de ska 
våga lita på vetenskapen här. Att det här är ett allvarligt problem. 
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Intervjuaren: Bara för inspelningens skull vad var det som är ett allvarligt 
problem? 
 
Dino: Ja hela den här klimatproblematiken. Det är så allvarligt så jag har 
inte några problem med att bli lite politisk i den här frågan i 
fysikundervisningen. 

 
Det framkommer tydligt att Dino inser allvaret och nödvändigheten i att agera på det hot som 
klimatförändringarna utgör. Han har inga problem med att blanda in politik i den här delen av 
fysikundervisningen. Eftersom Dino kan området bra vill han förmedla en del av den 
kunskapen till eleverna. 
 
Resultat från intervju med dåvarande fysikämnesplansansvarig på 
Skolverket 
Nedan presenteras resultatet från intervjun med undervisningsråd Johan Börjesson. Han var 
ansvarig för framtagandet av ämnesplanen för fysik på gymnasiet.  
Resultatet presenteras under rubrikerna som vi anser utgör svar på de två frågor som Johan 
Börjesson fått på förhand via mejl.  
 
Vilka anledningar finns till att ”Klimat- och väderprognoser” införts under 
centralt innehåll i Fysik 1 på gymnasiet? 
 
Vid intervjutillfället inleder Johan Börjesson med att svara på vår första fråga: 
 

Johan Börjesson: När ämnesplanen i fysik togs fram utgick vi bl.a. från den 
gamla kursplanen. Vi kom fram till att meteorologi skulle vara med som ett 
nytt inslag i den nya ämnesplanen. Det stöds också av läroplanen som säger 
att undervisningen i skolan ska ha ett miljöperspektiv, det är det 
övergripande svaret. Det som står i ämnesplanen ska stödja och konkretisera 
det som står i läroplanen. I nuvarande läroplanen står det att man ska få 
kunskaper som gör att man kan inta ett miljöperspektiv. Att man har 
förståelse för klimatfrågor. Det var ett motiv för att ta in klimat och väder 
som ett centralt innehåll i fysikämnesplanen. /…/ 
 
Intervjuaren: Jag tolkar det som att klimatfrågan är anledningen till att 
klimat- och väderprognoser införts i ämnesplanen.   
 
Johan Börjesson: Ja jag skulle säga att det är ett starkt skäl. 

 
Det framgår att klimatfrågan är anledningen till att klimat- och väderprognoser införts i 
ämnesplanen för fysik. Johan Börjesson grundar det på läroplanens stycke om 
miljöperspektivet som finns att läsa under rubriken Införandet av klimat och väder. 
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Vilka anledningar finns till att de tre punkterna under rubriken ”Klimat- och 
väderprognoser” är skrivna som de är? 
 
Tidigare i intervjun ställdes en fråga om huruvida någon meteorolog var inblandad i 
framtagandet av den nya ämnesplanen: 
 

Johan Börjesson: Nej. Det var fysiklärare och lektorer i fysik, där säkert 
några hade studerat något inom meteorologi. Men inte någon som var 
meteorolog eller på annat sätt utbildad med särskild fördjupning inom 
meteorologi. 

 
Ingen med djupare utbildning i meteorologi var inblandad i framtagandet av 
ämnesplanen. 
 
I slutet av intervjutillfället efter att vi ställt våra frågor förs en mer allmän diskussion.  
I den diskussionen sägs: 
 

Johan Börjesson: Om det blir en ny ämnesplan i fysik om 5-7 år kan jag 
tänka mig att kopplingen till det här perspektivet med miljö- och 
klimatfrågor blir ännu starkare. Då finns det anledning att skriva om 
styrdokumenten en del.  

 
Det antyds att perspektivet med miljö- och klimatfrågor, i sammanhanget för klimat- och 
väderprognoser, kan bli starkare i framtiden. 
 
Resultat från textanalyser 
Textanalyser gjordes på samtliga svenskspråkiga böcker som behandlar Fysik 1 på gymnasiet 
vid tiden för studiens genomförande. Textanalysen kommer att presenteras med en display. 
Efter displayen följer våra tolkningar. En kommentar från oss finns i displayen. 
 
Böckerna som presenteras i tabell 2 nedan har följande referenser:  
Fysik – Fysik 1 och Fysik 2 (Gustafsson, 2015, s. 144-153).  
Heureka! Fysik 1 (Alphonce et el., 2011, s. 221-244). 
Impuls – Fysik 1 (Fraenkel et al., 2011, s. 223-249). 
Ergo-Fysik 1 (Pålsgård, Kvist & Nilsson, 2011, s. 220-249). 
Citat från böckerna ovan, som står i tabell 2, täcker in allt som faller under aktuell kategorin. 
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Tabell 2. En display över textanalysens resultat.  
Områden Fysik 1 & 2 Heureka  Impuls Ergo 

Täcker in centralt 
innehåll 

Ja Ja Ja Ja 

Corioliseffekten  ”Jordens 
rotation gör så 
att luften som 

rör sig från 
ekvatorn mot 

polerna böjer av 
mot öst”.  (s. 

145). 

”Några effekter, som 
är lite för avancerade 
för Fysik 1, har med 

gravitationen, 
tryckskillnader och 

effekten av att jorden 
roterar (den s.k. 

Corioliskraften) att 
göra.” (s. 226-227) 

Corioliseffekten 
upptar 2 sidor  

 
Därutöver ges 7 

uppgifter som berör 
Corioliseffekten  

Corioliseffekten 
ägnas en halv sida.  

 

Avancerad fysik 
eller matematik 

kopplat till 
väderprognoser 

”Sambanden är 
dock mycket 
komplicerade 

och utan exakta 
lösningar.” (s. 

147) 

Samma som ovan. System av sex 
stycken differential-

ekvationer som 
utgår från 

grundläggande 
fysikaliska lagar.  

Kaotiskt system 

Exempel på 
allvarligt fel i 

texten. 

”Områdena 
kring ekvatorn 

värms mest 
eftersom de är 

närmast solen.” 
(s. 145). 

 
Kommentar 

Områdena kring 
ekvatorn värms 

mest för att 
solstrålarna 

infaller 
vinkelrätt mot 

jordytan. 

- - - 

 
Områden Fysik 

1 & 2 
Heureka Impuls Ergo 

Allmänna 
gaslagen som 
huvudansvarig 
för att beskriva 

atmosfärens 
fysik.  

Nej Nej Nej Nej 

Källkritik 
 

- - ”Det finns fortfarande forskare som ifrågasätter IPCCs 
arbete och hävdar att människans påverkan på klimatet är 
överdriven, men det är bara några få skeptiska rapporter 
som blivit antagna för publicering i någon av de större 
vetenskapliga tidskrifterna de senaste åren. Skeptikerna 

menar att det beror på att de tystas av politiska skäl, 
medan tidsskrifterna hänvisar till kvalitén i forskningen.” 

(s. 238). 

- 
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Områden Fysik 1 
& 2 

Heureka Impuls 
 

Ergo 
 

Växthuseffekten 
beskrivs  

Ja Ja Ja Ja 

Ekonomisk 
ojämlikhet 

- - - ”Vi har både kunskap, verktyg, teknik och ekonomi 
för att komma tillrätta med klimatproblemen. Vad 
är då problemet? Problemet ser ut att vara du och 

jag. Alla vi som vill ha en god miljö och trygg 
framtid utan tillskott av växthusgaser … bara det 

inte kostar oss något som helst. Vi ser gärna att ”de 
andra” slutar hugga ned regnskog, bränna kol, olja 
och gas, och vi bör räkna med att ”de andra” i sin 

tur ser vad vi bör göra med våra stora hus, bilar och 
ferieresor.” (s. 245) 

 
Här följer våra kommentarer och tolkningar av tabell 2. Alla kursböcker täcker in centralt 
innehållet under klimat och väder i ämnesplanen. Corioliseffekten behandlas väldigt olika i 
kursböckerna. Därför fick corioliseffekten exemplifiera hur diversifierat kursböckernas 
innehåll är. Avancerad fysik eller matematik kopplat till väderprognoser var något som 
framkom i textanalysen. Det gör det svårt för gymnasieelever att på egen hand förstå 
modellering kopplat till väderprognoser i Fysik 1. I boken Fysik 1 & 2 förekom ett exempel 
på allvarligt fel i texten. Det felet var så allvarligt att vi inte kunde bortse från det. Vi 
observerade att ingen kursbok lyfte fram allmänna gaslagen som huvudansvarig för att 
beskriva atmosfärens fysik. I en bok förekommer ett uttalande som berör klimatskeptiker på 
ett sätt som kan kopplas till källkritik. Växthuseffekten beskrivs och ges stort utrymme i 
samtliga böcker. Ekonomisk ojämlikhet tas upp i en bok. 
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Diskussion 
Avsnittet inleds med en sammanfattning av Resultat. Sedan följer en diskussion kring 
resultaten från textanalysen och intervjuerna. Metodkritik kommer att diskuteras kopplat till 
båda analyserna. Avsnittet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 
 
Resultatsammanfattning 
Växthuseffekten och klimatförändringar var en central del av undervisningen och 
läroböckernas framställning av området klimat och väder. Att klimat och väder ligger i Fysik 
1 beskrivs av lärarna bero på att ämnet är viktigt. Man vill att alla ska lära sig det här. 
Diskussioner uppstod ofta spontant kopplat till ämnesinnehållet och eleverna hade ett ovanligt 
stort engagemang kopplat till klimatfrågan. En av lärarna uttrycker tydligt att han visar 
lyhördhet för vad eleverna vill veta mer om inom ämnesområdet. Ofta jämfördes den 
förstärkta växthuseffekten med kärnkraftsfrågan som en SNI. Rättvisefrågor i samband med 
klimatförändringar lyfts fram i kursboken Ergo (Pålsgård, Kvist & Nilsson, 2011). Samtliga 
kursböcker täcker in det centrala innehållet i ämnesplanen. 
 
Lärarna använde laborationer och demonstrationer, ämnesöverskridande samarbeten och SNI 
förekom eller uttrycktes som önskvärt. Lämplighet att ta upp källkritik och arbeta med att 
förbättra elevers förmåga att ta till sig fysikalisk text framhölls. Källkritik kopplades även till 
desinformation i samband klimatfrågan, vilket även lyftes fram av kursboken Impuls 
(Fraenkel et al., 2011). Kontinuerlig muntlig bedömning och muntliga redovisningar förekom 
men den vanligaste examinationsformen var skriftliga prov som fokuserade på 
begreppsförståelse. I samband med muntliga redovisningar bedömdes källkritik och 
samhällsaspekter av den naturvetenskapliga frågan.  
 
Införandet av klimat och väder i ämnesplanen är alla lärare missnöjda med. Antingen över hur 
införandet gick till eller hur ämnesplanen är skriven. Kring allmänna gaslagen och 
väderprognoser förekom en del kritik från lärarna. Allmänna gaslagen beskrevs som 
malplacerad i sammanhanget. En luftmassa som stiger är typiskt för hur man kan använda: 
”Ideala gaslagen som en modell för att beskriva atmosfärens fysik” (Skolverket, 2011a, under 
Centralt innehåll i kursen Fysik 1a). Varken kursböcker eller lärare lyfter fram allmänna 
gaslagen som särskilt viktig för att förstå atmosfärens fysik. Väderprognoser beskrevs av 
lärarna som för stort och för svårt för gymnasieelever. Från textanalysen framgår att böckerna 
halkar in i svår fysik och matematik kopplat till väderprognoser. Ett problem som lyftes fram 
av lärarna var att klimat och väder är ett område som lärare generellt inte behärskade vilket 
ledde till fragmentarisk undervisning, bristande helhetssyn och även risk för 
förtroendeproblem dels gentemot eleverna dels internt hos läraren. Problem som specifikt var 
förknippade med bristande ämneskunskap. Flera lärare har försökt läsa in sig på ämnet men 
det har varit svårt eftersom meteorologi är ett så stort område. Även kursböckerna har haft 
svårigheter i att anpassa sig till ett nytt ämnesplansinnehåll vilket syns genom att 
kursböckernas innehåll är spretigt.    
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Tankar förekom hos lärarna kring att klimat och väders betydelse i ämnesplanen kommer öka 
i framtiden. Johan Börjesson kunde tänka sig att en omskrivning av styrdokumenten kan ske i 
framtiden som starkare lyfter fram perspektivet med miljö- och klimatfrågor. Han sa att 
klimatfrågan var ett starkt skäl till att området klimat- och väderprognoser lades till i 
ämnesplanen för Fysik 1. I framtagandet av ämnesplanen var ingen med djupare utbildning i 
meteorologi inblandad. 
 
Diskussion kring textanalysen 
Det märks i kursböckernas framställning att området är nytt genom att innehållet varierar i 
ganska hög grad. Alla böcker har gemensamt att växthuseffekt och klimatförändringar tas 
upp. Kursböckerna påverkar vad lärarna väljer att ta upp av ämnesinnehållet (Skolverket, 
2006). Kursböckernas inhomogena framställning av området kan skapa problem för de lärare 
som saknar kunskap inom klimat och väder. Om de lärarna vänder sig till kursböckerna för 
vägledning så blir det svårt att avgöra vad som ska tas upp och i vilken utsträckning det bör 
göras.  
 
Att klimatfrågan skapar kontroverser framgår när kursboken Impuls (Fraenkel et al., 2011) tar 
upp ifrågasättande av IPCC:s arbete på ett sätt som uppmuntrar till källkritiskt tänkande. 
Kursboken Ergo (Pålsgård, Kvist & Nilsson, 2011) tar upp ekonomisk ojämlikhet på ett sätt 
som för tankarna till att klimat och väder är en samhällsfråga med naturvetenskapligt innehåll.  
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Diskussion kring implementeringen av klimat och väder 
Undervisningsrådet Johan Börjesson, som var ansvarig för framtagandet av 
fysikämnesplanen, framhåller att klimatfrågan var ett starkt skäl till att området klimat och 
väder lagts till under centralt innehåll. Regeringspropositionen (Prop. 2008/09:199) säger att 
klimathotet är ett skäl till varför alla ska läsa naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet antingen 
genom kursen Naturkunskap 1 eller ämnena Biologi, Fysik eller Kemi. De som läser 
naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet på gymnasiet läser inte kursen 
Naturkunskap 1 (Skolverket, 2011c, 2011d). Vi anser att av gymnasieämnena Biologi, Fysik 
och Kemi är fysiken bäst lämpad att behandla klimathotet i termer av global uppvärmning och 
växthuseffekt. I vår behandling av växthuseffekten i bilagorna Beräkning av solarkonstanten, 
Beräkning av jordens medeltemperatur utan atmosfär och Beräkning av jordens 
medeltemperatur med ett atmosfärsskikt framgår att växthuseffekten kan beskrivas med 
fysikaliska modeller. Klimathotet, klimatförändringar eller växthuseffekten nämns varken i 
ämnesplanen för fysik eller i läroplanen. Det innebär att de som läser 
naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet på gymnasiet kan missa global 
uppvärmning och växthuseffekt i sin utbildning. Inkluderingen av global uppvärmning och 
växthuseffekt borde framgå tydligare i fysikämnets styrdokument.  
 
Någon skulle kanske kunna hävda att ett inkluderande av global uppvärmning och 
växthuseffekt i fysikämnets styrdokument skulle detaljstyra en målstyrd skola. Men vi anser 
att detta argument slår starkare mot formuleringen ”Ideala gaslagen som en modell för att 
beskriva atmosfärens fysik” (Skolverket, 2011a, under Centralt innehåll i kursen Fysik 1a) 
som står skriven i det centrala innehållet. Andra punkter under centralt innehåll är mer allmänt 
formulerade vilket ger lärarna en större frihet. Meningen ”Ideala gaslagen som en modell för 
att beskriva atmosfärens fysik” (Skolverket, 2011a, under Centralt innehåll i kursen Fysik 1a) 
är dessutom missvisande då ideala gaslagen ges en särskild, oförtjänt, ställning för att 
beskriva atmosfärens fysik. Ideala gaslagen är endast en del av många för att beskriva 
atmosfärens fysik. Detta faktum är något som de intervjuade lärarna med mer kompetens 
inom meteorologi poängterat. Det framgår också av bilagorna Beräkning av solarkonstanten, 
Beräkning av jordens medeltemperatur utan atmosfär och Beräkning av jordens 
medeltemperatur med ett atmosfärsskikt samt meteorologiavsnittet. Om någon med djupare 
meteorologisk utbildning hade varit inblandad i framtagandet av den nya ämnesplanen skulle 
formuleringarna kanske varit klarare vilket skulle underlättat för lärarna i deras arbete. 
 
Under centralt innehåll nämns väderprognoser. Väderprognoser utrycks, av några av de 
intervjuade lärarna, antingen som för svårt eller för stort för att kunna tas upp tillfredställande. 
I kursböckerna märks att avancerad matematik eller fysik förekommer inom området. Vi 
anser att den viktigaste anledningen till att ta upp väderprognoser är att diskutera skillnaden 
gentemot klimatprognoser. 
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I studien som genomfördes i England och Wales framkom att undermåligt stöd till lärarna vid 
införandet av ett nytt ämnesområde ledde till undermålig undervisning (King, 2001). Våra 
resultat tyder på att implementeringen har gått relativt bra även fast några av lärarna uttryckte 
att de gärna hade fått mer stöd. I vår studie så verkar de lärare med bristande ämneskunskap 
inom området ha insikt om att det leder till brister i elevernas utbildning. I Kings (2001) 
studie verkade denna insikt saknas. 
 
Ett problem som lyftes fram av de intervjuade lärarna var att klimat och väder är ett område 
som lärare generellt inte behärskade vilket ledde till fragmentarisk undervisning, bristande 
helhetssyn och även risk för förtroendeproblem dels gentemot eleverna dels internt hos 
läraren. Problem som specifikt var förknippade med bristande ämneskunskap. Enligt Kennedy 
(1998) behöver lärare en stor förståelse för ett ämne för att kunna göra det meningsfullt för 
eleverna. Den stora ämneskunskapen behövs också för att skapa klassrumsdiskussioner. 
Lärare behöver veta hur olika aspekter av ett ämnesområde hänger ihop och vilka idéer som 
leder till utveckling hos eleverna. Det är också viktigt för lärare att veta vilka bitar av ett 
ämnesområde som är allra viktigast att eleverna förstår (Kennedy, 1998). 
 
Det är fritt för lärarna att ta upp global uppvärmning och växthuseffekt i sin undervisning. Vår 
studie visar också att lärare och kursböcker väljer att lägga stor vikt vid ämnet. Detta är ett 
exempel på hur lärarnas professionalitet påverkar vad som tas upp. En lärare behöver anpassa 
sig till klassen den undervisar och till den egna kunskapen för att skapa en undervisning som 
den själv är nöjd med. Genom att lyssna till elevernas intresse kan lärarna få undervisningen 
relevant för eleverna (Jidesjö et al. 2009). Andra exempel som visar på lärarnas 
professionalitet är när de väljer att ta upp läsförståelse och källkritik för att de anser att det är 
passande och behövs. I Sverige är skolan målstyrd där tanken är att regler inte ska ersätta 
professionaliteten hos lärarna.     
 
I Böös (2008) studie framkom en obenägenhet att ta upp växthuseffekt hos både lärare och 
kursböcker. Våra resultat tyder på motsatsen! Vi ser i huvudsak tre anledningar till att vårt 
resultat är mer positivt än Böös (2008). Den första är att Klimat- och väderprognoser har lagts 
till under centralt innehåll. Detta höjer sannolikheten för att uppmärksamhet riktas mot frågor 
rörande växthuseffekt. Den andra anledningen är de intervjuade lärarnas långa yrkeserfarenhet 
och delvis även specialkompetenser eller speciellt gynnsamma förutsättningar för 
ämnesöverskridande samarbeten. Den tredje och sista anledningen är att klimatförändringarna 
fått stort medialt utrymme. Detta kan ha skapat en bra grund för arbete med SNI och en 
medvetenhet hos både lärare och elever kring den förstärkta växthuseffektens konsekvenser 
och orsaker. 
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Diskussion kring SNI i undervisningen av klimat och väder 
För att verkligen kunna ta vara på klimatfrågan som ett ämne lämpligt för diskussion behöver 
diskussionerna vara lösningsfokuserade (Gautier, 2012). Att diskutera klimatförändringarnas 
vara eller inte vara är att spela klimatförnekarna i händerna (Levinson, 2012). Det råder 
vetenskaplig konsensus om att global uppvärmning sker (Gautier, 2012; Bernes, 2016; IPCC, 
2014). Vi tycker därför att det är viktigt att skilja på global uppvärmning och kärnkraftsfrågan 
i sättet som dessa bör diskuteras som SNI. I kärnkraftsfrågan går det att konstruktivt vara för 
eller emot men att vara emot global uppvärmning är att vara faktaresistent. Det är vad man 
bör göra som är intressant att diskutera inom ramen för SNI-undervisningen. 
 
I vår studie förekommer SNI i undervisningen av klimat och väder men det är sällan 
bedömningen tar hänsyn till sådana aspekter. Lärare kan ha svårt med att bedöma SNI 
(Ekborg et al., 2017). Målen är det som ska betygsättas i ämnet. Vårt resultat pekar mot att 
bedömningen, tyvärr, framförallt verkar kretsa kring ”Kunskaper om fysikens begrepp, 
modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas” (Skolverket, 
2011a, femte stycket) och negligera ”Kunskaper om fysikens betydelse för individ och 
samhälle” (Skolverket, 2011a, femte stycket). Det är enklare att skapa prov med utgångspunkt 
i naturvetenskapliga begrepp och teorier än prov kring naturvetenskapens koppling till 
samhället (Sjöberg, 2004). Att det verkar saknas frågor kring SNI på proven stödjer vår 
undersökning men vi förstår inte varför det ska vara så svårt att ha med sådana frågor och att 
bedöma dessa. En bidragande orsak till att lärarna hamnar i att bedöma begreppsförståelse 
skulle kunna vara kopplad till att de tre punkterna under Klimat-och väderprognoser i centralt 
innehåll alla har att göra med modeller. Å andra sidan beskriver Sjöberg (2004) att många 
lärare har en generell skepsisism mot att undervisa om sådant som faller utanför den egna 
ämnesdisciplinen. I vår studie framkommer en mer positiv bild av sådant arbete.    
 
Resultat från en tidigare studie pekar på att elever är intresserade av samhällsutmaningar med 
aktuell relevans (Jidesjö et al. 2009). SNI krävs för att eleverna ska uppleva den 
naturvetenskapliga utbildningen som relevant (Jidesjö et al. 2009). Att elever är intresserade 
av klimatförändringar stöds av tidigare forskning (Feierabend & Eilks, 2010). 
Skolinspektionen (2010) konstaterar att det är sällan lärare tar vara på elevers intresse i 
utformningen av undervisningen. Vår studie målar upp en ljusare bild av verkligheten. De 
intervjuade lärarna känner av elevernas starka engagemang för klimatfrågan och verkar ta 
vara på det.  
 
De ekonomiska klyftorna i det svenska samhället har ökat, ojämlikheter i inkomst har stigit 
snabbare i Sverige, sedan 1990, än i något annat OECD-land (Organisation for Economic Co-
operation and Development) (OECD, 2017). Baserat på OECD:s  (2017) rapport anser vi att 
Sverige är ett land med skenande kapitalism. Elmose & Roth (2005) säger att länder med 
skenande kapitalism har sämre handlingskompetens rörande demokratiskt engagemang och 
solidaritet. Med detta i betänkande är det extra glädjande att de intervjuade lärarna inser 
ämnets potential för ämnesöverskridande samarbeten och arbete kring SNI. Det ger 
förutsättningar för att lösa klimatfrågan och för att fostra medvetna, demokratiska 
medborgare.   
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Metodkritik 
Textanalysen utgick från kursböckerna, som finns tillgängliga för alla som vill läsa dem. 
Kategorierna i textanalysen skapades i relation till vad som framkom i lärarintervjuerna. 
Textanalysen propsar inte på en allsidig beskrivning av böckernas alla aspekter. Endast ett 
fåtal kategorier lyfts fram i textanalysen. Det är kategorier som kan jämföras med 
lärarintervjuerna. 
 
Under utskrifterna och den efterföljande analysen av intervjuerna upptäcktes ett fåtal teman 
som hade kunnat utforskas ytterligare men som inte uppmärksammats under intervjutillfället. 
Detta medför att det skulle kunna finnas intressanta aspekter som missats. Å andra sidan 
kände vi av att mängden ny information minskade med antalet intervjuer. Lagen om 
avtagande avkastning innebär att efter ett visst antal utförda intervjuer så minskar mängden ny 
kunskap som intervjuerna genererar (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Vi är säkra på att vi inte lett våra intervjupersoner någonstans utöver de frågor som ställdes i 
intervjuguiden (Intervjuguide för lärarintervjuer och Intervjuguide för intervju med Johan 
Börjesson finns bland bilagor). Undantaget är när vi för en allmän diskussion med 
undervisningsrådet Johan Börjesson, efter att intervjun avslutats. Vid osäkerhet kring 
meningen av intervjupersonens uttalanden ställdes frågor för att kontrollera att 
intervjupersonen tolkats rätt. För att ytterligare stärka reliabiliteten i resultatet skickades 
citaten med tillhörande tolkningar till berörd intervjuperson för godkännande. De fick då 
möjlighet att göra förändringar i materialet.  
 
Det svåraste att återskapa kring studien är att hitta lärare som har en liknande bakgrund som 
de intervjuade lärarna. En annan svårighet med att återupprepa studien är att forskarna måste 
behärska både meteorologi och intervjuteknik. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver att det 
existerar ett samband mellan intervjukvalitet och intervjuares kunskaper.  
 
Eftersom syftet med studien var att undersöka hur klimat och väder implementerats och 
undervisas mot bakgrund av att detta är ett nytt ämnesområde inom gymnasiefysiken blev det 
naturligt att intervjua lärare som var med vid implementeringen. Alla lärare ställde frivilligt 
upp på att intervjuas. Kanske är intresset för vårt ämnesområde ovanligt stort hos de lärare vi 
intervjuat? Genom tillgången till en lärare med speciell kompetens inom meteorologi har vår 
undersökning kunnat illustrera goda exempel kring undervisning inom ämnet samt brister i 
ämnesplanen. Detta kompletterades även av den lärare som arbetade på en skola som arbetar 
mycket med problembaserat lärande kring hållbar utveckling, miljö och rättvisa. Vi anser att 
lärarurvalet lyckats eftersom lärarna har skilda utbildningsbakgrunder och lång erfarenhet. 
Johansson & Svedner (2010) framhåller att när lärare har skilda utbildningsbakgrunder och 
lång erfarenhet är det mer sannolikt att täcka in de olika uppfattningar som kan finnas kring 
en fråga, redan från ett mindre antal intervjupersoner. 
 
Denscombe (2014) framhåller en del nackdelar med användningen av metodkombination som 
metod. Han framhåller ökad tidsåtgång för både genomförande och förberedelsearbete. 
Dessutom menar han att det innebär en risk för divergerande resultat och att det leder till 
utökad tidsåtgång för att utreda orsakerna till detta (Denscombe 2014).  
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För oss innebar faktiskt inte metodkombinationen någon extra tidåtgång. Den innebar extra 
arbete men det var arbete som utfördes i väntan på annat, dessutom innebar det att vi lärde oss 
mer. I vår studie konvergerade resultaten från de olika metoderna vilket bara stärkte bilden 
som resultat från lärarintervjuerna målade upp. 
 
Denscombe (2014) framhåller följande fördelar med metodkombination. Han menar att det 
ökar träffsäkerheten hos studien och bidrar till en bättre helhetsbild av undersökningsområdet. 
Metodkombination innebär även ett integrerande av olika tillvägagångssätt som pragmatiskt 
angriper undersökningsområdet. Genom metodkombinationen kan olika metoders starka och 
svaga sidor kombineras på ett fördelaktigt vis (Denscombe, 2014). 
 
Vi kände av alla de fördelar som nämns i ovanstående stycke. Ett särskilt tydligt exempel på 
den pragmatism som präglat den här studien är intervjun med Johan Börjesson. Den 
genomfördes för att besvara de frågor som kvarstod hos oss efter att intervjustudien och 
textanalysen var genomförda.        
 
Fortsatt forskning 
I stort sett varenda aspekt i intervjustudien går att fördjupa sig i. Målet var aldrig att få en 
extremt detaljerad bild av varje kategori som togs upp. Intresset var mer att få en översiktlig 
helhetsbild. Vi har fem förslag till fortsatt forskning.  
 
Första förslaget är att försöka utforma undervisning inom klimat och väder som sedan testas 
och utvärderas. Undervisningen skulle kunna fokusera på klimatförändringarna och dess 
konsekvenser för livet på jorden, där SNI medvetet används. Andra förslaget är att undersöka 
om lärare i naturvetenskapliga ämnen har blivit mer benägna att blanda in SNI. Vår studie 
pekar åt det hållet. Tredje förslaget är att undersöka hur bedömning kopplat till målet 
Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle överlag går till och hur det skulle 
kunna göras. Fjärde förslaget är att jämföra kunskapen hos gymnasieelever inom 
växthuseffekt och klimatförändringar hos de som läst Fysik, Biologi och Kemi med de som 
enbart läst Naturkunskap. Femte förslaget är att göra en större enkätundersökning över hur 
fysiklärare undervisar om växthuseffekt och klimatförändringar. 
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Slutsats 
Implementeringen av klimat och väder verkar ha gått bra i jämförelse med tidigare forskning. 
Lärarna i vår studie är i och för sig inte nöjda med införandet men deras undervisning verkar 
fokuserad kring de viktigaste aspekterna av ämnesområdet nämligen växthuseffekt och 
klimatförändringar. Arbete med SNI eller ämnesöverskridande samarbeten är vanligt 
förekommande bland våra informanter. Trots att SNI förekommer i undervisningen av klimat 
och väder så verkar bedömningen framförallt kretsa kring fysikalisk begreppsförståelse. 
 
Regeringspropositionen (Prop. 2008/09:199) är tydlig med att klimathotet ska behandlas i 
gymnasieskolans naturvetenskapliga undervisning. Detta borde ha lyfts fram tydligare i 
ämnesplanen för Fysik. Efter att ha genomfört detta examensarbete känner vi oss klara över 
att klimathotet är centralt för området klimat och väder i Fysik 1. Formuleringarna i 
ämnesplanen som Skolverket tagit fram hade förmodligen gynnats om en person med 
utbildning i meteorologi konsulterats. I framtiden kommer förmodligen klimatfrågans 
betydelse att öka och då kommer förmodligen det centrala innehållet att skrivas om.  I ett 
starkt överdrivet optimistiskt scenario löser det globala samhället klimatfrågan inom en snar 
framtid vilket kanske får klimatfrågan att försvinna från ämnesplanen. Även om klimatfrågan 
får en lösning kommer det alltid finnas andra samhällsaktuella frågor som kan behandlas 
genom arbete med SNI.  
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Nedan följer bilagorna Beräkning av solarkonstanten, Beräkning av jordens medeltemperatur 
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Johan Börjesson, Mejlkonversation för publicering av bilder.    
 
Beräkning av solarkonstanten 
Solarkonstanten är hur mycket av solens utsända energi som når en kvadratmeter på 
jordavståndet från solen. På jorden observeras att den våglängd där solljuset är som mest 
intensiv är 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.  
 
Med Wiens förskjutningslag fås  

 𝑇𝑇⨀ =
𝑏𝑏

𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 

Där 𝑏𝑏 är en konstant och 𝑇𝑇⨀ är solens temperatur.  
 
Solen kan beskrivas som en svartkropp och Stefan-Boltzmanns lag kan därför användas för att 
beräkna utstrålad effekt 

𝐽𝐽 = 𝜎𝜎𝑇𝑇⨀4          [𝑊𝑊/𝑚𝑚2] 
Där 𝜎𝜎 är Stefan Boltzmanns konstant. 
 
För att få total utstrålad effekt från solen behöver ovanstående multipliceras med solens area  

𝐽𝐽⨀ = 𝜎𝜎𝑇𝑇⨀4 ∗ 4𝜋𝜋𝑟𝑟⨀2  
Där 𝑟𝑟⨀ är solens radie. 
 

  
Figur 1. Skiss över modell för beräkning  
av solarkonstanten. (Observera: ej skalenlig figur) 
 
I figur 1 är solen mittpunkt i en sfär och avståndet från jorden till solen är 𝑅𝑅.  Solarkonstanten, 
𝑆𝑆𝑐𝑐, blir då hur mycket av solens utsända energi som når en kvadratmeter på sfärens yta enligt 

𝑆𝑆𝑐𝑐 =
𝐽𝐽⨀

4𝜋𝜋𝑅𝑅2
=
𝜎𝜎𝑇𝑇⨀4 ∗ 4𝜋𝜋𝑟𝑟⨀2

4𝜋𝜋𝑅𝑅2
=
𝜎𝜎 � 𝑏𝑏

𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
�
4
∗ 𝑟𝑟⨀2

𝑅𝑅2
≈ 1390 𝑊𝑊/𝑚𝑚2 

 

𝜎𝜎 = 5,67040 ∗ 10−8 𝑊𝑊/𝑚𝑚2𝐾𝐾4 
𝑏𝑏 = 2,8978 ∗ 10−3𝑚𝑚𝐾𝐾 

𝑟𝑟⨀ = 696 𝑀𝑀𝑚𝑚 
𝑅𝑅 = 149,600 𝐺𝐺𝑚𝑚 
𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 499,2 𝑛𝑛𝑚𝑚 

 
Värden för konstanter: 
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Beräkning av jordens medeltemperatur utan atmosfär 
För att beräkna jordens medeltemperatur behöver en modell för jordens strålningsbalans 
ställas upp.  
 
Solljuset kommer endast träffa ena sidan av jorden. Från solen sett ser jorden ut som en 
cirkelskiva. Den instrålade energin från solen till jorden blir då 

(1 − 𝛼𝛼) ∗ 𝑆𝑆𝑐𝑐 ∗ 𝜋𝜋𝑟𝑟⨁2 
 
Där  𝑟𝑟⨁ är jordens radie och 𝛼𝛼 är jordens genomsnittliga albedo, det s.k. planetära albedot. 
Albedo är en ytas förmåga att reflektera ljus.  
 
Jorden strålar ut med en effekt,  𝐽𝐽⨁−𝐴𝐴, som beräknas genom att använda Stefan-Boltzmanns 
lag och multiplicera med den totala jordytan 

𝐽𝐽⨁−𝐴𝐴 = 𝜎𝜎(𝑇𝑇⨁−𝐴𝐴)4 ∗ 4𝜋𝜋𝑟𝑟⨁2  
Jorden beskrivs här som en perfekt svartkropp där 𝑇𝑇⨁ är jordens medeltemperatur.  
 

 
Är jorden en svartkropp bara ibland?  

Jorden har ovan beskrivits som en perfekt svartkropp för utgående strålning men en 
medelmåttig svartkropp för inkommande strålning. Det här beror på att jorden har olika 
spektralegenskaper för ljus av olika våglängder. Jorden beter sig mer som en svartkropp för 
ljus med längre våglängd såsom infrarött ljus. För ljus med kortare våglängder såsom, för 
människan, synligt ljus beter sig jorden inte som en svartkropp i samma utsträckning. Jorden 
reflekterar mer av det kortvågiga ljuset.  
 
 
Eftersom strålningsbalans gäller så är strålningen som kommer in till jorden lika med den 
strålningen som jorden sänder ut 

(1 − 𝛼𝛼) ∗ 𝑆𝑆𝑐𝑐 ∗ 𝜋𝜋𝑟𝑟⨁2 = 𝜎𝜎(𝑇𝑇⨁−𝐴𝐴)4 ∗ 4𝜋𝜋𝑟𝑟⨁2  
Ovanstående ekvation kan förenklas genom att endast titta på en kvadratmeter av jordytan.  

(1 − 𝛼𝛼) ∗ 𝑆𝑆𝑐𝑐
4

= 𝜎𝜎(𝑇𝑇⨁−𝐴𝐴)4 

 Ur detta så kan man beräkna jordens medeltemperatur 

𝑇𝑇⨁−𝐴𝐴 = �(1 − 𝛼𝛼) ∗ 𝑆𝑆𝑐𝑐
4𝜎𝜎

4

≈ 260 𝐾𝐾 = −13 ℃ 

Där 
𝛼𝛼 = 0,3 (Lejenäs 2006) 

 
Temperaturen på jorden utan atmosfär skulle vara väldigt låg. Det existerar alltså en naturlig 
växthuseffekt som är av godo för det mesta livet på jorden (Bernes 2016).    
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Beräkning av jordens medeltemperatur med ett atmosfärsskikt 
Temperaturen −13 ℃ är den temperatur som jorden skulle ha utan atmosfär, enligt 
beräkningen ovan. Nu läggs en atmosfär till i modellen. I modellen består atmosfären av ett 
skikt. I verkligheten är atmosfärens densitet högre närmare jorden. En mer korrekt modell av 
atmosfärens inverkan på jordens temperatur skulle vara att använda en modell där atmosfären 
består av flera skikt.   
 
All strålning som kommer från solen passerar atmosfärskiktet i den här modellen. I modellen 
absorberar atmosfären all strålning från jorden.        
 
Som tidigare inkommer effekten 

(1 − 𝛼𝛼) ∗ 𝑆𝑆𝑐𝑐
4

 

per kvadratmeter till jordytan.  
 
Även denna gång strålar jorden ut med effekten  

𝐽𝐽⨁ = 𝜎𝜎𝑇𝑇⨁4 
per kvadratmeter från jordytan.  
 
Men nu finns en atmosfär som absorberar denna energi. Atmosfären strålar sedan ut med 
effekten 

𝐽𝐽𝐴𝐴 = 𝜎𝜎𝑇𝑇𝐴𝐴4 
per kvadratmeter från atmosfären enligt figur 1.  
 

 
Figur 1. Skiss av strålningsflöden i 1-lagermodellen. 

 
Vi får nu ett ekvationssystem över strålningsbalanserna i bilden.  
Strålningsbalansen för marken blir 

(1 − 𝛼𝛼) ∗ 𝑆𝑆𝑐𝑐
4

+ 𝜎𝜎𝑇𝑇𝐴𝐴4 = 𝜎𝜎𝑇𝑇⨁4     (1) 
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Strålningsbalansen för atmosfären blir  
𝜎𝜎𝑇𝑇⨁4 = 2 ∗ 𝜎𝜎𝑇𝑇𝐴𝐴4     (2) 

 
Varje kvadratmeter av atmosfären strålar ut åt två håll.  
 
I ekvation (2) framgår förhållandet mellan jordens temperatur och atmosfärens temperatur.  

𝑇𝑇⨁ = √24 ∗ 𝑇𝑇𝐴𝐴 
Ersätter temperaturen 𝑇𝑇𝐴𝐴 med 𝑇𝑇⨁

√24  i ekvation (1) ger 

(1 − 𝛼𝛼) ∗ 𝑆𝑆𝑐𝑐
4

+ 𝜎𝜎 �
𝑇𝑇⨁
√24 �

4

= 𝜎𝜎𝑇𝑇⨁4      

Förenkling ger 
(1 − 𝛼𝛼) ∗ 𝑆𝑆𝑐𝑐

4
+ 𝜎𝜎

𝑇𝑇⨁4

2
= 𝜎𝜎𝑇𝑇⨁4 

 
(1 − 𝛼𝛼) ∗ 𝑆𝑆𝑐𝑐 + 2𝜎𝜎𝑇𝑇⨁4 = 4𝜎𝜎𝑇𝑇⨁4 

 
(1 − 𝛼𝛼) ∗ 𝑆𝑆𝑐𝑐 = 2𝜎𝜎𝑇𝑇⨁4 

 

𝑇𝑇⨁ = �(1 − 𝛼𝛼) ∗ 𝑆𝑆𝑐𝑐
2𝜎𝜎

4

≈ 304 𝐾𝐾 = 31 ℃ 

Det verkliga värdet för jordens genomsnittliga yttemperatur är 287 𝐾𝐾 (Nordling & Österman 
2006), vilket motsvarar ungefär 14 ℃.  
 
Verkligheten är mer komplicerad än vår modell. I verkligheten reflekteras en del av solens 
strålning av partiklar och moln m.m. i atmosfären utan att nå jordytan. En annan del av 
instrålningen absorberas av gaser i atmosfären, det gäller exempelvis UV-strålningen som 
absorberas av ozon. När strålningen träffar marken kan den reflekteras eller absorberas. Den 
absorberade strålningen leder till att jorden värms upp. Jorden som är en approximativ 
svartkropp i det infraröda spektrumet sänder ut värmestrålning i förhållande till sin 
temperatur. Bernes (2016) säger att en del av värmestrålningen som sänds ut från jorden 
försvinner direkt ut i rymden utan att absorberas av atmosfären. En del värme avges från 
jorden via varm luft som stiger från jordens yta och via avdunstning samt kondensation av 
vatten (Bernes, 2016). 



67 
 

 
Figur 2. Mer verkliga energiflödenI. 
  
I figur 2 ses ett verkligare scenario där ungefär 50 % av den inkommande strålningen kommer 
jorden tillgodo. Om enbart detta införs i vår tidigare modell med ett atmosfärslager skulle det 
sänka jordens medeltemperatur till ungefär 7 ℃. Fler atmosfärslager i modellen skulle sedan 
höja temperaturen.   
Modellerna visar tydligt att en atmosfär ökar temperaturen på jorden. 

 
Referenser 
Bernes, C. (2016). En varmare värld: Växthuseffekten och klimatets förändringar. (3. uppl.). 
Stockholm: Naturvårdsverket.   
 
Nordling, C., & Österman, J. (2006). Physics handbook for science and engineering. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Figur 
I Mer verkliga energiflöden. 
Källa: Naturvårdsverkets bok Monitor 23, En varmare värld, Tredje upplagan, dec 2016. 
Illustration Claes Bernes. Data från Trenberth et al. 2009 och Wild et al. 2013. 
Publicerad med tillåtelse. 
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Informationsutskick till lärare 
Hej Namn! 
 
Vi är två lärarstudenter från KTH som söker intervjupersoner, som är fysiklärare, till 
vårt examensarbete om "Klimat och väder". Syftet med studien är att ta reda på hur klimat och 
väder skulle kunna undervisas mot bakgrund av att detta är ett nytt område i ämnesplanen för 
Fysik 1 på gymnasiet. 
Intervjun tar av erfarenhet mellan 30- och 90 minuter och vi ämnar genomföra intervjuerna i 
juni, juli augusti eller september. 
  
Kan du tänka dig att låta oss intervjua dig om ´klimat och väder´ i Fysik 1? 
  
Intervjun kommer att fokusera på meningen i dina uttalanden. När vi sedan återger meningen 
eller hela citat kommer de att vara omskrivna till skriftspråk med den meningen vi ansåg att 
du hade med dina uttalanden. Analysen av intervjun kommer att ske redan under 
intervjutillfället för att försäkra oss om att vi förstått dig rätt. Utskriften från intervjun 
kommer att skickas till dig för godkännande och du kan då skriva om den eller radera den helt 
och hållet. 
 Under intervjun har du även rätt att: 

• Neka till att svara på våra frågor. 
• Ändra på frågorna som ställs. 
• Ifrågasätta frågorna. 
• När som helst avbryta ditt deltagande i studien.  

Vi kommer att anonymisera dina svar i största möjliga mån. Enda undantaget är ifall du själv 
önskar framträda med ditt eget namn. I sådant fall får du givetvis göra det. I annat fall förblir 
du anonym. 
  
Är du intresserad av att bli intervjuad eller om du vill veta mer om vår intervjustudie kan du 
gärna kontakta oss. 
Du kan också fråga vår huvudhandledare Carolina Svensson Huldt. 
  
Hälsningar 
Joakim Borgemo och Richard Roth 
  
Kontaktinformation 
Studenten: Richard Roth, från programmet Civilingenjör och lärare på KTH. 
Mejl: rroth@kth.se 
Telefonnummer: 073 552 69 10 
  
Studenten: Joakim Borgemo, från programmet Civilingenjör och lärare på KTH. 
Mejl: jborgemo@kth.se 
  
Huvudhandledare: Carolina Svensson Huldt, som är fysikdidaktiker på SU. 
Mejl: carolina.svensson-huldt@mnd.su.se 

mailto:rroth@kth.se
mailto:jborgemo@kth.se
mailto:carolina.svensson-huldt@mnd.su.se
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Biträdande handledare: Linda Megner & Frida Bender. Båda är forskare och doktorer i 
meteorologi på SU.  
Mejl: linda@misu.su.se, frida.bender@misu.su.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:linda@misu.su.se
mailto:frida.bender@misu.su.se
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Intervjuguide för lärarintervjuer 
Nedanstående bilaga återges i sitt originalutförande, vilket förklarar att fonten avviker från 
övriga rapporten.   
 
Introducerande frågor (här kan man ställa fler uppvärmningsfrågor beroende på 
informationen man har om intervjupersonen): 
 Hur länge har du arbetat som lärare? (DF) 

 
 Hur länge har du arbetat på skolan? (DF) 

 
 Vilken utbildning har du? (DF) 

 
 Var fick du din utbildning? (DF) 

 
Syftet med dessa frågor är att bekräfta, komplettera och fördjupa bakgrundsinformationen om 
intervjupersonen. 
Huvudintervju: 
 
 Hur skulle du beskriva ditt intresse för klimat och väder? (InlF) 

 
 Vilka områden inom klimat och väder tar du upp i fysikundervisningen? (InlF) 

 
 Vad brukar du göra inom de här områdena?(SF) 

 
 Vilken fysik använder du för att beskriva… (de olika områdena inom klimat och 

väder)? (SF) 
 
 Hur tänker du kring samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll i undervisningen 

av Klimat och Väder? (SF) 
 

 Vilka svårigheter (för elevers lärande) upplever du att elever har inom klimat och 
väder? (SF) 
 

 Hur bedömer du elevers kunskaper inom ämnet klimat och väder? (SF) 
- Examination, bedömningsunderlag 

 Hur upplever du din kunskapsutveckling inom klimat och väder? (SF) 
- Kunskapsinhämtning, känsla vid införandet av området, hjälp vid införandet, 

påverkan på undervisningen 
 

 Hur tycker du att klimat och väder passar in i Fysik 1? (SF) 
 
Något vi missat? 
 Finns det något mer du skulle vilja ta upp inom ämnet…(AF) 

 
 Vad är anledningen till att du vill ta upp… (AF+SF) 
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 Vad är anledningen till att du vill utforma undervisningen på det sättet? (AF+SF) 
 
 Vilka aktiviteter skulle du vilja använda i undervisningen av ämnet? (Utöver kateder) 

(AF+SF) 
- Elevaktivitet 

 Hur skulle du vilja göra för att rätta till dessa missförstånd? (AF+SF) 
 
 [Hur bekväm känner du dig inom ämnet?] (SF) 

 
- Hur viktigt tycker du ämnet är? (SF) 

 Finns det någon form av kollegialt samarbete på skolan inom klimat och väder? (DF) 
 

- Inom andra områden, om inte: skulle du vilja ha det  
 Hur mycket tid skulle du vilja avsätta till klimat och väder? (DF) 
 

Typer av intervjufrågor 
InlF – Inledande fråga 
SF – Sonderande fråga 
SpecF – Specificerande fråga 
DF – Direkt fråga 
AF – Andrafråga 
TF – Tolkande fråga 
StruF – Strukturerande fråga 
IndF – Indirekt fråga 
TY – Tystnad 
UF – Uppföljningsfrågor 
 
Inledande frågor (Kan du berätta för mig om …) InlF 
 
Uppföljningsfrågor (Ifrågasättande, nicka eller skaka på huvudet, ett Mmm eller ren tystnad. 
Målet är att uppmuntra intervjupersonen att fortsätta sin beskrivning) UF 
Sonderande frågor (Kan du säga något mer om det?) SF 
 
Specificerande frågor (Då man upplever att man får mest allmänna uttalanden så används 
dessa för att söka mer specifika svar. Har du själv upplevt detta? Vad gjorde du egentligen då 
du kände…). SpecF 
 
Direkta frågor (Intervjuaren introducerar ämne och dimension direkt. Bör man vänta med till 
slutet av en intervju sedan intervjupersonen har gett sin egen spontana beskrivning och 
därigenom markerat vad som är centralt för hen. Har du någon gång gjort si eller så?) DF 
 
Indirekta frågor (Hur tror du andra lärare…) IF 
 
Strukturerande frågor (Avbryta för att gå vidare till ett annat ämne)StrF 
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Tystnad (Utnyttja tystnad för att driva intervju framåt istället för att fyra av frågor som om 
det vore ett förhör) Sch!! 
 
Tolkande frågor ( Du menar alltså att… Tolkning kan innebära att man formulerar om ett 
svar eller försöker klargöra ett svar. Eller att man gör en direkt tolkning av vad 
intervjupersonen sagt.) TF 
 

Andrafrågor (Observera att ANDRAFRÅGOR också faller in i dessa kategorier ) AF 

Undervisningens innehåll  
 Vilka områden inom klimat och väder tar du upp i din fysikundervisning? (InlF) 
 Exempel på områden som kan komma att tas upp: 

• Atmosfären 
o Tropo, strato, meso, termo (jono), exo –sfär.  
o Allt nedan 

• Corioliseffekten 
o Rörelsemängds bevarande 
o Centripetalkraft 
o Gravitationskraft 
o Friktionskraft 

• Växthuseffekten 
o Stefan-Boltzmann 
o Absorptionsspektrum 
o Albedo & svartkroppsstrålning 
o Energiprincipen 
o Ljus 
o Vibrationer av partiklar 

• Solarkonstanten 
o Geometri 
o Effekt per area 
o Stefan-Boltzmann 

• Högtryck och lågtryck (anticyklon och cyklon) 
o Allmänna gaslagen 

• Kallfront och varmfront 
o Densitet 

• Skillnad mellan klimat och väder 
o Klimat är beräknat efter 30-årsperioder 
o Väder är hur de närmsta tio dagarna är 

• Väderprognosers tillförlitlighet 
o Kaotiskt system med icke-linjära partiella diff.ekv. 
o Löses numeriskt 
o Väderstationer 
o Klimat 
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• Klimatmodellers tillförlitlighet 
o Medelvärde 
o Finns flera olika modeller som ”konvergerar” på längre sikt 
o Mer tillförlitliga på längre sikt 

• Naturlig variabilitet 
o Solfläckar 
o Jordbanans excentricitet 
o Jordaxelns lutning 
o Jordaxelns riktning 
o CO2 i atmosfären 
o Geologiska perioder 

• Moln och nederbörd 
o Hävning 
o Kondensationsnivåer 
o Mättnad av luft 
o Kraftsystem 

• Kust- och inlandsklimat 
o Specifik värmekapacitet 
o Albedo 

• Jordens värmeutjämnande system 
o Strömningslära 
o Klimatzoner 

• Faktorer som påverkar klimatet 
o Kust/Land 
o Klimatzoner 
o Havsströmmar 
o Luftströmmar 
o CO2 och andra växthusgaser 
o Luftpartiklar (aerosoler) 
o Moln (osäkert) 
o Geologiska perioder 

• Förstärkande och dämpande effekter 
o Albedo 
o CO2 mättnad i havet 

• Brådskan i agerande, konsekvenser för samhället 
o Förnybara energier 
o Hållbar utveckling 
o Ekonomi 
o Globalt system (Alla är ansvariga) 
o IPCC 
o Politik 
o Grafer om klimatförändringar (IPCC) 
o Medvetenhet om sin klimatpåverkan 
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Intervjuguide för intervju med Johan Börjesson 

Vad har du för utbildningsbakgrund? 
 
 
Vad gör du i din yrkesroll? 
 
 
Är din befattning politiskt tillsatt? 
 
 
Hur skulle du beskriva ditt intresse för området klimat och väder? 
 
 
Hur var du involverad i framtagandet av kursplanen för fysik 1 i gymnasieskolan? 
 

 
- Hur gick arbetet till? (hur lång tid tog det, hur många var involverade) 

 
 
1. Vilka anledningar finns till att "Klimat- och väderprognoser" införts under centralt innehåll  
i Fysik 1 på gymnasiet? 
 
  
 
2. Vilka anledningar finns till att de tre punkterna under rubriken "Klimat-och 
väderprognoser" är skrivna som de är? 
  
 
 
Hur avgjorde ni att det skulle skrivas på det sätt det gjordes? 
 
 
 
Vad finns det för möjligheter att ändra på det som står i det centrala innehållet? 
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Mejlkonversation för publicering av bilder 

I följande konversation med Naturvårdsverket bekräftas att vi får publicera deras bilder i detta 
examensarbete. 

Från: Richard Roth [mailto:rroth@kth.se]  
Skickat: den 8 november 2017 11:15 

Till: Registrator 
Ämne: Använda bild från "En varmare värld" 

 Hej, 
 

Vi är två studenter från KTH och Stockholms universitet som skriver ett examensarbete som 
behandlar växthuseffekten. Vi skulle vilja använda den bild som finns på sida 24 i boken "En varmare 

värld".  
 

Det vill säga från boken:  
Bernes, C. (2016). En varmare värld: Växthuseffekten och klimatets förändringar. (3. uppl.). 

Stockholm:  Naturvårdsverket.   
 

Får vi göra det för er?  

Hälsningar Richard Roth och Joakim Borgemo 

 
 

Från: Registrator <registrator@naturvardsverket.se> 
Skickat: den 8 november 2017 11:21 

Till: Kundtjänst <kundtjanst@naturvardsverket.se> 
Ämne: VB: Använda bild från "En varmare värld" 

 
 
 
 

Från: Kundtjänst [kundtjanst@naturvardsverket.se] 
Skickat: den 8 november 2017 11:26 

Till: Kommunikation 
Ämne: SV: VB: Använda bild från "En varmare värld" [2017NV1918] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rroth@kth.se
mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:kundtjanst@naturvardsverket.se


76 
 

Från: Johan.Wihlke@naturvardsverket.se <Johan.Wihlke@naturvardsverket.se> 
Skickat: den 8 november 2017 15:57 

Till: Richard Roth 
Kopia: kommunikation@naturvardsverket.se 
Ämne: Använda bild från "En varmare värld" 

Hej Richard 

Ni får använda bilden till ert examensarbete under förutsättning att ni anger källan ”Källa: 
Naturvårdsverkets bok Monitor 23, En varmare värld, Tredje upplagan, dec 2016” Om ni vill kan ni 

även lägga till ”Illustration Claes Bernes efter Peixoto och Oort 1992. Data från MODTRAN.” 

Vill ni ha figuren högupplöst eller klarar ni er med den som finns i pdf för nedladdning? 

Undrar Johan 

JOHAN WIHLKE  
NATURVÅRDSVERKET 

Webbenheten 

Från: Richard Roth [mailto:rroth@kth.se]  
Skickat: den 10 november 2017 10:55 

Till: Wihlke, Johan 
Ämne: SV: Använda bild från "En varmare värld" 

 Hej Johan,  

Vi har hittat ytterligare en bild som vi skulle vilja använda i vårt examensarbete. 
Bilden är i samma bok på sida 96, den minsta av de två figurerna på den sidan.  

  
Hälsningar Richard och Joakim 

 

Från: Johan.Wihlke@naturvardsverket.se <Johan.Wihlke@naturvardsverket.se> 
Skickat: den 10 november 2017 11:07 

Till: Richard Roth 
Ämne: SV: Använda bild från "En varmare värld"  

 Det går bra 

Hälsar Johan 

 

 

mailto:Johan.Wihlke@naturvardsverket.se
mailto:Johan.Wihlke@naturvardsverket.se
mailto:kommunikation@naturvardsverket.se
mailto:rroth@kth.se
mailto:Johan.Wihlke@naturvardsverket.se
mailto:Johan.Wihlke@naturvardsverket.se
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Från: Richard Roth [mailto:rroth@kth.se]  
Skickat: den 10 november 2017 11:27 

Till: Wihlke, Johan 
Ämne: SV: Använda bild från "En varmare värld"  

Tack så mycket! 
 

Och förlåt för att vi stör igen. Ni har många bra figurer i er bok!  
Kan vi få använda figuren på sida 156 också? 

  
Hälsningar Richard och Joakim 

 

Från: Johan.Wihlke@naturvardsverket.se <Johan.Wihlke@naturvardsverket.se> 
Skickat: den 10 november 2017 11:29 

Till: Richard Roth 
Ämne: SV: Använda bild från "En varmare värld" 

  

Ingen fara, ni får använda den bilden också med angivande av källa, gäller alla bilder från boken. 

  

Hälsar Johan 

 

Från: Richard Roth [mailto:rroth@kth.se]  
Skickat: den 14 februari 2018 13:00 

Till: Wihlke, Johan <Johan.Wihlke@naturvardsverket.se> 
Ämne: SV: Använda bild från "En varmare värld" 

 Hej Johan, 
 

Vi fick tidigare din tillåtelse att använda bilderna från boken "En varmare värld" i vårt examensarbete 
som bland annat behandlar växthuseffekten. Arbetet är gjort på KTH och SU. Vårt examensarbete är 

nu i stort sett klart. Vi vill bara förtydliga att dessa bilder kommer att publiceras i och med att vårt 
examensarbete färdigställs. Refereringen har gjorts på det sett du tidigare angivit för oss. Är det okej 

för er att vi publicerar bilderna i sammanhanget för vårt examensarbete? 
 

Vi skickar arbetet som bifogad fil till dig ifall du vill se bildernas sammanhang. Bilderna finns på 
sidorna 14, 15, 17, 18, 19 och 57.  

 
Hälsningar Richard Roth och Joakim Borgemo  

mailto:rroth@kth.se
mailto:Johan.Wihlke@naturvardsverket.se
mailto:Johan.Wihlke@naturvardsverket.se
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Från: Johan.Wihlke@naturvardsverket.se <Johan.Wihlke@naturvardsverket.se> 
Skickat: den 14 februari 2018 16:17 

Till: Richard Roth 
Kopia: Pelle Boberg 

Ämne: SV: Använda bild från "En varmare värld"  

 Hej Richard och Joakim 

Det är helt ok att ni publicerar bilderna med den källhänvisning som ni har med enligt min 
rekommendation. Blir jättebra. 

 Hälsar Johan 

Från: Richard Roth [mailto:rroth@kth.se]  
Skickat: den 22 februari 2018 11:38 

Till: Wihlke, Johan <Johan.Wihlke@naturvardsverket.se> 
Ämne: SV: Använda bild från "En varmare värld" 

 Hej Johan, 
 

Vår examinator vill att vi tar med mejlkonversationen vi haft med dig som bilaga i vårt 
examensarbete.  

Detta som en bekräftelse på att vi givits tillåtelse att publicera bilderna.  
 

Som bifogad fil finns mejlkonversationen. Vi ändrade på något stavfel som vi själva gjort men annars 
ser allt likadant ut som det gör i mejlkonversationen nedan. Vi har dock ändrat ordningen så att allt 
ligger i korrekt tidsordning. På sida 2 ligger lite extra kontaktuppgifter, såsom din arbetstelefon, som 
står under "Naturvårdsverket" och slutar med uppmaningen att tänka på miljön. Vill du att detta ska 

stå med eller ska vi ta bort det? 
 

Är det okej att mejlkonversationen är med i rapporten? Observera att detta innebär att ditt namn 
finns med i rapporten. Vid ett av mejlen har en kopia skickats till en annan person. Är det väsentlig 

information eller kan vi ta bort det så vi slipper fråga honom också? Personens namn finns med i det 
sista mejlet i dokumentet. Vi vill även ha med detta mejl och ditt svar i mejlkonversationen för att 

göra den fullständig, är det okej?  
 

Hälsningar Richard Roth och Joakim Borgemo 

  

 

 

 

mailto:rroth@kth.se
mailto:Johan.Wihlke@naturvardsverket.se
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Från: Johan.Wihlke@naturvardsverket.se< Johan.Wihlke@naturvardsverket.se> 
Skickat: den 22 februari 2018 13:14 

Till: Richard Roth 
Ämne: SV: Använda bild från "En varmare värld"  

 Hej 

Ni kan ta bort de uppgifter om mig som inte är relevanta, så att det bara står Johan Wihlke, 
Naturvårdsverket, Webbenheten. Det räcker som referens för tillståndet tänker jag. Att Pelle Boberg 
står med är egentligen för att han är klimatexpert på Naturvårdsverket och varit inblandad i arbetet 
för att få Monitorboken En varmare värld uppdaterad. Jag kan kolla det med honom om ni vill. Han 

tycker för övrigt ert arbete är intressant. 

 Hälsar Johan 

  

Från: Richard Roth [mailto:rroth@kth.se]  
Skickat: den 22 februari 2018 13:22 

Till: Wihlke, Johan <Johan.Wihlke@naturvardsverket.se> 
Ämne: SV: Använda bild från "En varmare värld" 

  

Tack Johan, 
 

Vad roligt att Pelle Boberg tyckte vårt arbete är intressant. Du får gärna fråga honom ifall det är okej 
att hans namn står med i vårt publicerade examensarbetes bilaga.  

 
Hälsningar Richard och Joakim 

 

Från: Johan.Wihlke@naturvardsverket.se <Johan.Wihlke@naturvardsverket.se> 
Skickat: den 22 februari 2018 13:42 

Till: Richard Roth 
Ämne: SV: Använda bild från "En varmare värld"  

  

Pelle har sagt ok till att ni får ha med hans namn. 

  

Johan 

  

mailto:Johan.Wihlke@naturvardsverket.se
mailto:Johan.Wihlke@naturvardsverket.se
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