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Sammanfattning 

Enligt 2011 års läroplan för gymnasieskolan ingår det i fysikämnet att eleverna ska kunna 

delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor från ett naturvetenskapligt perspektiv. 

Hållbar utveckling kan bidra till förståelse för fysikens betydelse i samhället, där 

energibegreppet, energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle ingår i 

kursen Fysik 1. Hur detta manifesteras kan analyseras i termer av scientific literacy, emfaser, 

SSI/SNI, etc. Studien jämför fyra läroböcker i fysik med en kvantitativ, men tolkande, 

textanalys baserad på en metod med tolkningsschema som utarbetats av Engström för att 

undersöka hur hållbara energisystem behandlas i undervisning och läroböcker för Fysik A 

enligt 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. En jämförelse görs även mellan 

läroböcker för Fysik 1 och Naturkunskap 1b avseende energiområdet för att undersöka 

skillnader i tyngdpunkt mellan olika visioner av scientific literacy för de båda ämnena.   

Vidare görs en kvalitativ textanalys mellan olika utgåvor av samma läroboksserie om i vad 

mån olikheterna förklaras av skillnader mellan 2011 och 1994 års läroplaner. Slutligen ingår 

en kvalitativ textanalys av hur begrepp relaterade till termodynamikens andra huvudsats 

behandlas i läroböckerna och i vad mån detta överensstämmer med övriga skillnader. 

Innehållsanalysen indikerar att skillnaden mellan fysikläroböckerna vad gäller visioner av 

scientific literacy är förhållandevis liten, men större vad gäller inslagen av teknikrelaterat 

innehåll. Däremot är skillnaden tydlig mellan ämnena, där läroböckerna i fysik 

kännetecknas av dominans för vision I, där naturvetenskapen i sig och dess metoder 

dominerar, medan läroböckerna i naturkunskap har ett klart större inslag av vision II, som 

har större inslag av att sätta naturvetenskaperna i en samhällelig och politisk kontext. 

Skillnaderna i hur fysikläroböckerna behandlar termodynamikens 2:a huvudsats är i 

överensstämmelse med den kvantitativa textanalysen. I vad mån debatten om olika visioner 

för scientific literacy i Sverige hanteras genom att ha parallella ämnen med överlappande 

innehåll diskuteras. Likaså huruvida det finns en tendens att läroplanens skrivningar 

konserverar valet av vilka SNI-frågor som tas upp i undervisningen. Detta riskerar i så fall 

att strida mot principen att dessa skall vara aktuella och av intresse för eleverna.  

 

Nyckelord: energi, hållbar utveckling, innehållsanalys, läroböcker, fysik, naturkunskap, 

scientific literacy, SNI, gymnasieskolan, fysikundervisning. 
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Abstract 

According to the Swedish curriculum for the senior secondary school from 2011, it is part of 

the physics subject that students should be able to participate in debates about social issues 

and to discuss ethical issues from a scientific perspective. Sustainable development can 

contribute to an understanding of the importance of physics in the society, with the energy 

concept, energy resources and energy usage for a sustainable society included in the course 

Physics 1. How this is manifested can be analyzed in terms of scientific literacy, emphases, 

socio-scientific issues, etc. The study compares four textbooks for Physics 1 using a 

quantitative, but interpreting, text analysis based on a method and coding scheme developed 

by Engström for investigating how sustainable energy systems is dealt with in education and 

textbooks for Physics A according to the Swedish curriculum for the upper secondary school 

from 1994. A comparison is also made between textbooks for Physics 1 and Science studies 

1b concerning the energy area in order to compare differences in emphasis between different 

visions of scientific literacy for the two subjects. Furthermore a qualitative text analysis is 

made between different editions of the same textbook series about to what extent the 

divergence can be explained by the difference in curricula. Finally a qualitative text analysis 

is included about how concepts related to the second law of thermodynamics is dealt with in 

the textbooks and to what extent this corresponds with other differences. The content 

analysis indicates that the difference between the textbooks in physics concerning visions of 

scientific literacy is comparatively small, but larger when it comes to contents related to 

technical applications. On the other hand, the difference is obvious between the subjects, 

with the textbooks in physics being dominated by vision I, which is dominated by science as 

such and its methods, while the textbooks in science studies have a decidedly larger element 

of vision II, thus including more attempts to set science in its social and political context. 

The difference in how the textbooks in Physics describe the second law of thermodynamics 

is in accordance with the quantitative text analysis. To what extent the debate between 

different views of scientific literacy in Sweden is handled by having separate subjects with 

partly overlapping contents is discussed. Likewise whether there is a tendency that the 

formulation in the curriculum conserves the choice of which socio-scientific issue is brought 

up in the teaching. This would, however, be in conflict with the principle that these should 

be current and of interest to the students. 

Keywords: energy, sustainable development, contents analysis, textbooks, physics, science 

studies, scientific literacy, socio-scientific issues, upper secondary school, education in 

physics.  
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1 Inledning 

Innan jag påbörjade min utbildning inom teknisk fysik vid LTH 1977 gick jag en 10p kurs i 

miljöteknik medan jag gjorde min värnplikt. Jag var då engagerad i miljöfrågor men trodde 

att det var genom att grundligt studera naturvetenskap och teknik jag skulle kunna göra 

skillnad. Några år därefter raserades tron på tanken att naturvetenskaplig kunskap och 

samhällsfrågor enkelt läte sig kombineras och att politiserad allmänbildning skulle kunna 

leda till en sansad debatt följd av en tydligt uttalad folkvilja - Folkomröstningen om 

kärnkraften 1980 och dess efterspel.  

Hur, och i vilken omfattning fysikämnet och andra naturvetenskapliga ämnen bör breddas 

för att bli mer relevanta för nutiden, samhället och eleverna har diskuterats både 

internationellt och nationellt under olika benämningar som ”Scientific Literacy”, ”Science 

Technology & Society (STS)”, och ”Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll (SNI)” 

(Se kapitel 4.1). Eftersom termernas innebörd och popularitet liksom frågeställningens 

tyngdpunkt har skiftat över decennierna kände jag behovet att gå djupare i frågeställningen 

än var möjligt under utbildningens kurser i fysikämnets didaktik.  

Dessa frågeställningar har påverkat läroplansutvecklingen i Sverige genom att å ena sidan 

lyfta fram tekniska och medicinska tillämpningar, och å andra sidan lägga tonvikt vid att 

behandla samhällsfrågor ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Värderingsfrågor och 

förmågan att analysera, argumentera, och fatta beslut där det naturvetenskapliga 

perspektivet bara är ett bland många, utgör sålunda en del av kursplanen för Fysik i Lpf-94 

och Lgy-11. Ur en svensk kontext blir även frågan om hur avvägningen mellan traditionell 

Scientific Literacy (vision I) och vision II (Se kapitel 4.1) med dess bredare fokus på 

samhällsperspektiv och allmänbildning behandlas i de specialiserade naturvetenskapliga 

ämnena i förhållande till det sammanhållna ämnet Naturkunskap intressant.  

Klasander (2010) använder begreppen formuleringsarenan, medieringsarenan och 

realiseringsarenan för att beskriva hur ett didaktiskt innehåll uppträder i styrdokument, 

läromedel, respektive konkret undervisning. Dessa bygger på ett ramverk Linde (2000) 

utvecklade. Även om det hade varit önskvärt att kunna följa hela kedjan, medför metodvalet 

att basera studien på innehållsanalys av läroböcker att dess tyngdpunkt kommer att ligga på 

medieringsarenan och dess förhållande till formuleringsarenan. 

Som exempel på hur strävan efter ett bredare och mer samhällsrelaterat fysikämne tagit sig 

uttryck i aktuella läroböcker har energiområdet studerats, eftersom detta påvisar hur 

utrymmet och tyngdpunkten fördelas mellan traditionell genomgång av energibegreppet och 

relaterade begrepp, samhällets energiförsörjning samt olika aspekter på hållbar utveckling. 

För att belysa hur styrdokumentens formuleringar påverkar läroböckerna har jämförelse 

gjorts med hur energiområdet behandlas inom naturkunskapsämnet, och hur övergången 

mellan Lpf-94 och Lgy-11 påverkat innehållet i fysikläroböckerna. 

Ett mer personligt syfte har varit att fundera över hur spänningsfältet mellan ett traditionellt 

begreppsinriktat fysikämne och ett som har större inslag av SNI-karaktär kommer till 

uttryck i dagens svenska gymnasieskolor. Då många gymnasieskolor tar upp Hållbar 

Utveckling som inriktning finns det som nybliven lärare ett behov av att ha tänkt igenom 

frågor som: didaktisk avvägning mellan olika visioner av Scientific Literacy, hur samarbete 

med andra ämnen och program bäst sker inom Hållbar Utveckling och andra SNI-frågor, 

hur man ser till att de studerade frågeställningarna hålls aktuella och intressanta för 

eleverna, samt hur man hittar lämpliga läromedel för detta. Ett bredare fysikämne medför 

krav på en bredare bedömning, samtidigt som de nationella proven domineras av en 

traditionell syn på fysikämnet.  



10 
 

2 Syfte 

Undersökningen har till syfte att studera hur olika aspekter som styrdokumentens 

formuleringar och ämnesdidaktiska begrepp som Scientific Literacy, STS, SSI, SNI etc. (se 

kapitel 4.1) kommer till uttryck inom fysikämnet på gymnasienivån och i synnerhet hur 

detta återspeglas i allmänt förekommande läromedel. 

 Som exempel studeras hur områdena Energi och Hållbara Energisystem behandlas, och hur 

avvägningen görs mellan ett traditionellt innehåll baserat på fysikaliska begrepp respektive 

innehåll inriktat på att använda kunskaper i fysik för att analysera och diskutera frågor med 

koppling till samhället och eleven själv. Detta ställs i relation till läroplanen. Behandlingen 

av termodynamikens andra huvudsats är särskilt intressant både ur ett 

energieffektivitetsperspektiv och genom att relaterade begrepp som energikvalitet, entropi 

och exergi kan ge olika associationer. Det är därför av intresse att undersöka hur dessa lyfts 

fram i de olika fysikläroböckerna och om detta stämmer överens med den generella bilden 

av böckernas innehåll. 

Baserat på resultatet från innehållsanalysen av läroböckernas behandling av områdena 

”Energi” och ”Hållbara energisystem” avser studien göra jämförelse och försöka dra 

slutsatser om vilka aspekter av Scientific Literacy de betonar. Eftersom områdena ingår i 

både i fysikämnet och i ämnet naturkunskap är frågan om på vilket sätt ämnena skiljer sig i 

fråga om Scientific Literacy och i vad mån detta är i överensstämmelse med skrivningarna i 

läroplanen. 

En förhoppning är att delar av studiens resultat kan ge en bakgrund som underlättar 

planeringen och genomförandet av moment av värderande/samhällsinriktade Vision II 

karaktär respektive samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI). Detta gäller såväl 

inom själva fysikämnet, som vid ämnesövergripande undervisning och inför temadagar där 

flera elevkategorier deltar. En del kan vara att undersöka om kompletterande läromedel 

behövs, en annan att underlätta samarbete mellan klasser som läser ämnesuppdelad 

naturvetenskap och de som läser sammanhållen naturkunskap. 

2.1 Frågeställningar 
Följande forskningsfrågor kommer att undersökas: 

1. Hur visar sig de val olika läroböcker i Fysik 1 gjort med avseende på förhållandet mellan 
utbildning om fysikaliska begrepp respektive utbildning om naturvetenskapens roll för att 
lösa samhällsproblem, i avsnitten om Energi och Hållbara energisystem, vid en 
kvantitativ innehållsanalys av dessa avsnitt? 
 

2. Vilka begrepp lyfts fram relaterat till termodynamikens andra huvudsats, och hur är detta 
relaterat till lärobokens avvägning mellan fysikaliska begrepp och naturvetenskapens roll 
för att lösa samhällsrelaterade problem? 
 

3. Hur skiljer sig läroböcker i Fysik gentemot läroböcker i det angränsande ämnet 
Naturkunskap, respektive över tid, i dessa avseenden? 

3 Tidigare forskning 

3.1 Energi som samhällsvetenskaplig fråga i fysikämnet  
Energi som kunskapsområde undersöks av Gyberg (2003) från utgångspunkten att 

energisystemet är en kulturell och social konstruktion och att undervisningen om det ingår i 

skolinstitutionens praktik. Genom att studera hur energiområdet behandlas i 
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undervisningen på de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen, samt i en 

niondeklass, fås en överblick över olika sätt att utforma undervisningen. Detta tolkas i form 

av fyra olika diskurser. Först av dessa är den vetenskapliga diskursen, som kan delas upp i 

en biologigren (fotosyntes, kolcykel, miljömässiga aspekter) och en fysikgren (vetenskapliga 

begrepp, laborationer, räkneuppgifter). Framträdande är även tillförseldiskursen, som 

fokuserar på de olika energikällorna, ofta i form av debatter om vilken som är det bästa valet 

för framtiden. Mot den svarar en användardiskurs (minskad förbrukning genom tekniska 

förbättringar och/eller ändrat individuellt beteende). Slutligen förekommer i enstaka fall en 

ifrågasättande diskurs (civilisationskritik, hot om en annalkande klimatkatastrof), som 

dock inte sanktionerades av lärarna som giltig kunskap. Den naturvetenskapliga diskursen 

hade högst status, men tillförseldiskursen var den mest framträdande. Användardiskursen 

förekom i diskussioner, men var annars liksom den civilisationskritiska diskursen sällsynt. 

Denna kategorisering har relevans för innehållsanalysen av läroböckerna, som uppvisar ett 

likartat mönster. 

Andersson (2002, 2008) beskriver en plattform för analys av hur den naturvetenskapliga 

undervisningen kan förbättras. Denna består av frågan varför energiområdet är viktigt i 

undervisningen, analys av läroplanen, karaktärisering av undervisning och läromedel, samt 

analys av begreppsforskning. Han undersöker bland annat hur vardagsföreställningar kan 

vara problem i undervisningen, men samtidigt utgöra en utgångspunkt för att bygga upp en 

begreppsapparat som är närmare vetenskapens syn. Exempelvis får niondeklassare svara på 

flervalsfrågor som exponerar olika missförstånd, bland annat undersöks områdena energi 

och värme/temperatur. Då det vetenskapliga energibegreppet är abstrakt, förekommer det 

många vardagsföreställningar vad gäller energi: koppling mellan energi och det levande, 

energi som orsak till aktivitet, som synonym till kraft och ström, energi som något som 

förbrukas, energi som en produkt, och energi som något materiellt av vätskekaraktär. 

Energibegreppet kan enligt Andersson ses ur tre aspekter: Vardagstänkande, Liv och 

samhälle, samt Fortsatt naturvetenskaplig verksamhet, där den sistnämnda enbart är 

lämpad för N- (och T-) programmets kurser. Alla elever behöver emellertid ett funktionellt 

energibegrepp för liv och samhälle som är bättre än vardagsföreställningarna. Eftersom 

energiprincipen är svårbegriplig för många förespråkar Andersson en undervisning baserad 

på flödestänkande och begrepp som energimottagare, tecken på energiöverföring och 

energikedja.  

Liknande tankar framför Areskoug och Eliasson (2007), som föreslår att man i 

vardagsperspektivet kan tala om energikedjor med termer som energigivare, 

energimottagare och tecken på energiöverföring. I det naturvetenskapliga perspektivet talar 

man om energiomvandlingar på traditionellt fysikaliskt vis samt om spillvärme och 

verkningsgrad. Till dessa läggs ett samhällsperspektiv där man fokuserar på nyttan av 

energiomvandlingen och naturresursen den härrör ifrån. Viktiga begrepp här är 

energitjänst, energibärare, energislag och primär energiresurs. För gymnasieelever föreslås 

ett pendlande mellan alla tre perspektiven för att fördjupa förståelsen för vart och ett av dem 

och hur de hör ihop. Författarna föreslår att energi- och miljöundervisningen skall innehålla 

värderings- och beslutsövningar för att bygga upp handlingskompetens hos eleverna genom 

att arbeta med SSI-frågeställningar. (kapitel 4.1) 

På Energimyndighetens uppdrag undersökte Ingelstam (2012) förhållandet mellan samhälle 

och teknik i stora socio-tekniska system som Sveriges elsystem. Sådana system tas lätt för 

givna. Eftersom motsvarande tekniker tenderar att starkt prägla sin omgivning blir det svårt 

eller omöjligt att byta ut dem (”lock-in effekt”). Han påpekar att studiet av socio-tekniska 

system ofta saknat tillräckligt tekniskt djup eftersom ”… den tekniska professionen är otålig 

och resultatinriktad. Den har lite till övers för det ’teoretiserande’ och den vetenskapliga 

självförståelsen som samhällsvetare älskar.” (ibid., s. 254). Men tekniska system är socialt 
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konstruerade oberoende av huruvida naturvetenskapliga fakta är det. Hållbar utveckling ses 

som en utveckling av tidigare tankefigurer som tillförsel, hushållning och energibalans, där 

energibalansprognoser länge varit dominerande inom energisektorn. Ingelstam beskriver 

tidigare studier av energisystemets struktur mellan ett stormaskigt Uran-Sverige och ett 

småmaskigt Sol-Sverige med liknande frågeställningar. Att byta ut dagens ofta ineffektiva 

teknik mot den bästa kända är en uppenbar möjlighet, vilket väcker frågan varför inte 

branschen och politikerna satsat på användningssidan för att begränsa energiförbrukningen 

och minska miljöbelastningen. 

Att betrakta energifrågan ur ett systemperspektiv skiljer sig från det fokus på 

energisystemets komponenter som kännetecknar de studerade läroböckerna. Klasander 

(2010) uppmärksammar en fascination för artefakten och ett företräde för 

naturvetenskapen, med komponenten i fokus framför människans roll i systemet. 

Kraftkällor beskrivs med ett naturvetenskapligt fokus, liksom energiomvandlingar, men inte 

det system som gör energitransport i stor skala möjlig. Sammanfattningsvis: 

Det är både en naturvetenskaplig grundton för framställningen av energisystem och ett linjärt 

undervisningsfokus som framträder. Komponenterna behandlas, men inte systemet - kanske 

för att strävan att förklara energiomvandlingarnas karaktär leder in mot komponenterna i 

stället för ut mot systemen (Klasander, 2010, s. 192). 

Klasander (2010) undersöker vidare hur tekniska system beskrivs i teknikundervisningen på 

grundskolenivå genom textanalys baserad på begreppet följemeningar (Östman, 1995, s. 

29). Skolans behandling av tekniska system sker på tre arenor: formuleringsarenan 

(utgivande av läroplaner och andra styrdokument, medieringsarenan (läromedel m.m.) och 

realiseringsarenan (själva undervisningen). Arenabegreppet, som bygger på Lindes (2000) 

ramverk, hjälper till att placera denna studie: i fokus är en analys av medieringsarenans 

läromedel och hur de förhåller sig till formuleringsarenans läroplaner, medan 

realiseringsarenans undervisning enbart berörs för att förtydliga de andra arenorna.  

För att förstå varför läroplaner ser ut som de gör är det värdefullt att få en bild av hur de 

kommer till. Haglund och Hultén (2017) beskriver hur energiområdet behandlades i svenska 

läroplaner 1962-2011, med särskilt fokus på hur begreppet energikvalitet infördes brett 

1994 efter ett begränsat införande inom energiteknik 1983. Parallellt med de allmänna 

debatterna om oljekrisen, kärnkraftsfrågan och miljöpåverkan pågick en strid om hur energi 

skulle behandlas i fysikämnet. Å ena sidan fanns förespråkare för en traditionell syn där 

fysik var naturvetenskapens grund och det akademiska ämnet borde styra innehållet. Å 

andra sidan de som tryckte på att läroplanens strävan efter vardagsperspektiv och elevernas 

skolning till medvetna medborgare måste påverka fysikämnets utformning. Politisk och 

begreppslig utveckling utanför den akademiska naturvetenskapen, som ingenjörsvetenskap 

och miljörörelsen, kom härigenom att påverka hur läroplanerna Lpo-94 och Lpf-94 

formulerades. 

Att sätta in fysiken i en bredare och mer samhällsinriktad kontext än traditionellt ställer nya 

krav på läraren: 

När de naturvetenskapliga ämnena sätts in i ett vidare sammanhang än det traditionella blir 

det samtidigt nödvändigt att ta ställning till frågor kring etik och moral. Detta blir särskilt 

tydligt när man tar upp så kallade socio-vetenskapliga frågeställningar. Det är ämnen som 

eleverna ofta är starkt engagerade i. Men lärare i naturvetenskapliga ämnen är rent generellt 

inte särskilt bra skolade i att behandla etiska och kontroversiella problemställningar, vilket 

gör att man också här står inför stora pedagogiska utmaningar (Sjøberg, 2009, s. 503). 

Nödvändigheten av att inkludera värderingar och normer i naturvetenskaplig undervisning 

framhålls av Östman och Almqvist (2011). Inom ramen för undervisning om hållbar 

utveckling (ESD – Education for Sustainable Development) behöver den normativa 
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dimensionen, vilken innefattar normer, värden, intressen, världsåskådningar och makt, tas 

upp. De beskriver hur olika slags värden blir en naturlig del av lärandeprocessen: estetiska 

(skönhet, glädje), praktiskt epistemiska (inkluderande/exkluderande handlingar), etiska 

(absoluta värdeomdömen), samt även sociala kontrakt (tillåtelse rätta andra, användning av 

humor, vanor och ritualer). Därför kommer värden att smyga sig in i lärandet även om 

läraren avser hålla sig till Vision I av Scientific Literacy (se kapitel 4.1). Men detta har flera 

positiva effekter: 

Furthermore, making values and norms visible can have another positive effect, namely that 

students will see the differences and similarities that exists between everyday discourses and 

scientific ones. Such metaknowledge is often necessary in order to understand the limitations 

and possibilities of different discourses (Östman & Almqvist, 2011, s. 205). 

Att arbeta med värderingar blir därigenom inte bara en skolning i medborgaranda, utan 

bidrar även till förståelsen av den vetenskapliga metoden (Nature of Science). 

Inom ramen för forskningsprojektet ”Socio-scientific issues – a way to improve students’ 

interest and learning?” har införandet av SSI/SNI-frågor (se kapitel 4.1) på svenskt 

högstadium studerats. Metodiken bestod i att i steg 1) utveckla sex SNI-baserade fall som 

kombinerade en aktuell frågeställning med naturvetenskapligt innehåll, behov av att finna 

information, och att väcka intresse hos eleverna att diskutera och ta ställning. I steg 2) 

genomfördes momentet med lärare (70) och högstadieelever (1500), med enkäter före och 

efter. I steg 3) gjordes semi-strukturerade intervjuer med lärare. Upplägget och inledande 

resultat beskrivs av Ekborg, Ottander, Dolinšek och Lyons (2010) samt av Lindahl et al. 

(2011). Det finns även en bok som beskriver sättet att arbeta med SNI-frågor (Ekborg et al., 

2012), där de sex fallen ingår. Av dessa har fallen 2) Jag, min familj och klimatet (plan för 

att minska CO2-utsläpp) och 4) Ska man använda överskottsvärmen från krematorier till 

fjärrvärme? (förståelse av frågeställningen och ställningstagande) koppling till 

energifrågan. Elevernas erfarenheter analyseras av Ottander och Ekborg (2012): hur 

intressanta frågorna var, hur aktuella och svåra de var, vad eleverna hade lärt sig om ämnet, 

problemlösning och beslutsfattande, samt hur de hade upplevt lärandet. Generellt tyckte 

eleverna att de lärde sig mer ju intressantare frågorna var. Lärarnas erfarenheter undersöks 

av Ekborg, Ottander, Silfver och Simon (2013), där 55 lärare får välja ut, planera och 

genomföra ett SNI-fall med sina elever. De tyckte att SNI-frågorna var aktuella, intressanta 

och relevanta, och var nöjda med vad eleverna hade lärt sig om ämnet, informationssökning 

och kritiskt tänkande.  

Gustafsson (2010) undersöker potentialen för gruppsamtal om sociovetenskapliga frågor att 

öka intresset för naturvetenskap, och att åstadkomma allmänbildning och aktivt 

medborgarskap – alltså att åstadkomma Scientific Literacy genom SSI/SNI (se kapitel 4.1). 

Studien avser ämnet Naturkunskap på gymnasienivå, och bedrevs med kvalitativ 

innehållsanalys av policydokument, lärarstudentuppsatser, elevintervjuer och inspelade 

gruppsamtal. En slutsats var att demokratiuppdraget i allmänhet fick lägre prioritet än 

kunskapsuppdraget, men att SSI med gruppsamtal om kontroversiella problem var ett sätt 

att överbrygga dualiteten mellan ämneskunskap och demokratiaspekten. Ett problem var att 

bristen på åsiktsskillnader under grupparbetena medförde få möjligheter till 

meningsskapande. Läraren bör därför uppmana till olika åsikter, och kan även behöva inta 

rollen som ifrågasättare gentemot gruppen. Det är viktigt att samtalen sker i en deliberativ 

anda, för att eleverna skall utmanas till att utmana åsikter och ifrågasätta auktoriteter som 

lärare och läroböcker. Resonemanget har bäring på sättet samhällsrelaterade problem 

presenteras i de läroböcker som analyseras i denna studie. 
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3.2 Gymnasiefysikens roll för undervisning om hållbara 
energisystem 

Frågeställningar om hur begrepp som hållbar utveckling och mer specifikt hållbara 

energisystem tas upp inom ramen för gymnasiekursen Fysik A, och sätt att utveckla detta 

område, behandlas i en licentiatavhandling av Engström (2008a).  Utgångspunkten är att: 

… det är av vikt att föreslå en kartläggning av den svenska gymnasieskolans fysikundervisning 

med syfte att finna ett innehåll i fysikundervisningen på gymnasiet som i förlängningen 

utvecklar elevers insikt om hur vi människor ska leva nu och i framtiden för en hållbar 

samhällsutveckling. Fokus … är gymnasieskolans fysikundervisning om energi, specifikt 

undervisning om hållbar energianvändning (Engström, 2008a, s. 6). 

Den empiriska delen av undersökningen är indelad i tre steg: 

1. Enkätundersökning riktad till experter inom fysik, fysikundervisning och 

energiområdet, om vad de anser bör ingå i en fysikundervisning som ger eleverna 

insikt om hållbara energisystem. Den analytiska tolkningen av svaren resulterar i ett 

antal kategorier och delkategorier.  

2. Innehållsanalys av läroböcker i Fysik A, samt andra läromedel om energifrågan. 

3. En fallstudie där en undervisningssekvens i klassrumsmiljö studeras. 

Resultatet visar att läroböckerna i Fysik A huvudsakligen berör fysikaliska grundbegrepp 

som till viss del exemplifieras med begränsade kontexter, men där innehåll som gäller större 

samhälleliga sammanhang, problem, och lösningar i hög grad saknas. Även den studerade 

undervisningssekvensen kännetecknas av en fokusering på fysikaliska begrepp och lösning 

av räkneuppgifter, medan en breddning mot hållbara energisystem ur ett vidare perspektiv 

saknas eller prioriteras ner. En del av förklaringen till detta skulle kunna ligga i den 

fysiktradition som läraren avser inviga eleverna i. Att istället för att presentera ett 

fragmenterat innehåll samla det i längre röda trådar som effektivitetstråden, miljötråden 

och en gemensam tråd med de grundläggande begreppen, föreslås av Engström (2008a) 

som ett sätt att förena undervisningen i hållbara energisystem med den traditionella 

fysikundervisningen. 

Frågan huruvida fysikämnet tillför något för elevernas förståelse för hållbara energisystem 

besvaras med: 

Om vi vill ge elever insikt om hållbara energisystem inom ramen för fysikämnet så måste vi 

undervisa fysikbegrepp och samband i sammanhang, vi måste undervisa om problem och 

lösningar för framtiden. 

Om vi vill ge elever insikt om framtidens lösningar på problem vi står inför idag, i de 

sammanhang vi befinner oss som individer med samhällets nuvarande drivkrafter och 

värderingar så måste vi vara beredda att undervisa om vissa grundläggande fysikbegrepp. Vi 

är tvungna att visa eleverna att begrepp såsom energikvalitet och samband såsom 

energiprincipen och termodynamikens andra lag är grundläggande och viktigt att förstå. Vi är 

tvungna att visa elever att fysiken spelar roll (Engström, 2008a, s. 115). 

Den metod för analys och tolkning av fysikläromedelstext som togs fram i steg 1) och 

användes i steg 2) av Engström (2008a) har utgjort en metodmässig bas för detta 

examensarbete. Detta redovisas närmare i kapitel 5.2 och appendix 1. Två av de läroböcker 

som ingick i analysen återkommer i form av analys av deras nya utgåvor för kursen Fysik 1 i 

empiri- och analysdelarna av denna uppsats. 
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4 Teoribakgrund 

4.1 Scientific Literacy (SL) och relaterade begrepp 
Uppsändandet av Sputnik 1 1957 väckte i USA en farhåga att landet halkat efter 

Sovjetunionen inom vetenskap och teknik (Sjøberg, 2009, s. 213). För att råda bot på detta 

väcktes initiativ för att stärka utbildningen inom dessa områden. Men det ansågs inte 

tillräckligt att utbilda fler specialister och forskare, utan en bredare naturvetenskaplig 

allmänbildning hos befolkningen i stort eftersträvades. Härigenom myntades begreppet 

Scientific Literacy (SL). Det finns emellertid många definitioner och beskrivningar av vad 

Scientific Literacy innebär, exempelvis återfinns 21 sådana mellan 1957 och 2016 i en 

sammanställning utgiven av USA:s vetenskapsakademi (Snow & Dibner, 2016). Ett typiskt 

exempel är ”Scientific literacy is the knowledge and understanding of scientific concepts and 

processes required for personal decision making, participation in civic and cultural affairs, 

and economic procuctivity…” från National Science Education Standards 1996 (Snow & 

Dibner, 2016, s. 8). 

Eftersom denna definition är tämligen vid, uppstod diskussioner om vad Scientific Literacy 

borde innebära för läroplaner och undervisning. Roberts (2007, 2011) införde därför 

begreppen vision I och vision II av Scientific Literacy. Vision I kännetecknas av att 

naturvetenskapliga kunskaper och kännedom om naturvetenskapliga metoder står i 

centrum, medan andra frågeställningar inte anses höra hemma i det naturvetenskapliga 

klassrummet: 

This school of thought concentrates on science itself, in quite a complex way in its own right. 

The vision guiding this school of thought is that of the accomplished practising professional 

in scientific research or in some other science-related field. ... So the focus is inward looking, 

to science itself. The educational ideal of this vision is to have students understand the 

enterprise of science, both its products (such as laws and theories) and its processes (such as 

hypothesizing and experimenting) (Roberts, 2007, s. 61–62). 

Vision II däremot syftar till att eleverna skall förstå hur naturvetenskap förhåller sig till de 

komplexa frågeställningar och de värderingsrelaterade beslutssituationer de kommer att 

ställas inför som samhällsmedborgare: 

According to this ’Vision II’, scientific knowledge is one part, but only one part, of the picture 

when we try to understand human purpose and human activity related to situations with a 

scientific component. The image of an educated person that guides this vision is that of the 

educated citizen (scientist and non-scientist alike) more than the educated scientist only. …  

Science of this sort delivers quite a different message, namely that the purpose of learning 

science is to understand the situation in all its complexity, which inevitably requires 

understanding simultaneously some other perspectives about human purpose and activity, 

such as technology, economics, politics, ethics, aesthetics, and moral reasoning  (Roberts, 

2007, s. 62–63). 

Roberts (2011) varnar för att en ensidig Vision I riskerar att tolkas som ”scientism”, d.v.s. att 

det vetenskapliga betraktelsesättet inte bara är ett nödvändigt sätt att hantera mänskliga 

frågeställningar, utan ett tillräckligt sätt. Om Vision II tolkas extremt förminskas betydelsen 

av elevernas förståelse av vetenskaplig kunskap och verksamhet. Det vetenskapliga 

innehållet riskerar då att tappas bort bland alla andra aspekter hos den diskuterade 

framställningen. Han hävdar därför behovet av balans mellan de båda visionerna:  

Is one the true vision of scientific literacy and the other false, somehow an impostor? That 

question doesn’t even make sense. These are categories that describe objects of choice for 

science curriculum policy. Thoughtful and intelligent people support the defensibility of both. 



16 
 

Different images of the educated person are being valued, in Vision I and Vision II (Roberts, 

2007, s. 77–78). 

En sådan balans har ibland saknats, vilket lett till hårda strider om läroplaners innehåll. 

Haglund och Hultén (2017) beskriver en sådan strid om hur energiområdet skulle behandlas 

inom fysikämnet i Lpo-94. Ett mer extremt exempel ges av Bryce (2010), som anser att det 

finns ett ihållande och endemiskt motstånd mot mer humanistiska former av undervisning i 

naturvetenskap hos universitetsforskare och lärare i naturvetenskap, vars envisa motstånd 

behöver stoppas. Liknande tankar uttrycker Aikenhead (2002, s. 52): ”The powerful, 

antagonistic stakeholders who champion the status quo must be co-opted, circumvented, or 

marginalized”, där ett antagonistiskt förhållningssätt till förespråkare av Vision I uttrycks. 

Ett flertal förslag till utvidgningar av Roberts’ begrepp till fler visioner än två har förts fram. 

Sund (2016) föreslår en uppdelning av vision II baserat på olika traditioner inom 

naturvetenskaplig utbildning. Vision IIA innefattar en tradition inriktad på vetenskapens 

tillämpningar som är knuten till the everyday coping emfasen (Se förklaring s. 17). Vision 

IIB beskriver en tradition inriktad på vetenskapligt belysta samhällsval och emfasen science, 

technology and decision. Vanligare är att addera en Vision III som syftar till ett kritiskt och 

aktivistiskt förhållningssätt, alternativt till perspektiv som är mindre eurocentriska och tar 

hänsyn till andra kulturers traditioner (Haglund & Hultén, 2017; Zeidler & Sadler, 2011).  

Utöver en uppdelning i två visioner av SL arbetar Roberts (2007) även med en analys 

baserad på Aristoteles tredelning i theoria (vetande), techne (skapande) och praxis 

(beslutsfattande):  

The first activity, which in Greek is called theoria (hence the English word theorize and 

theory), has the purpose of seeking warranted knowledge. The second, called techne in Greek 

(hence the English word technology), has the purpose of making useful and beautiful things. 

The third, which in Greek is called praxis, has the purpose of seeking defensible decisions. 

The English phrase most appropriate here is practical reasoning, which differs from 

theoretical reasoning because it always embodies value premises (Roberts, 2007, s. 67). 

En tudelning leder till en dikotomi mellan fysik som vetenskap och fysikens teknologiska 

tillämpningar. Ett framhävande av emfasen Structure of Science får också denna följd. 

Sjøberg (2009, s. 90–94) lägger stor vikt vid att skilja naturvetenskap från teknologi, vad 

gäller bakomliggande filosofi, syfte och roll i samhället:  

Teknologi är alltså något annat och mer än bara exempel på praktisk tillämpning av 

naturvetenskap. ... En grundläggande skillnad är att vetenskapens mål är att förstå världen, 

medan teknologins mål är att lösa praktiska problem. Också produkterna är väldigt olika: 

vetenskapen producerar tankar, begrepp, idéer, lagar och teorier, medan teknologin 

producerar produkter i en mer handfast form, nämligen materiella föremål som man kan ta 

på och känna på (Sjøberg, 2009, s. 91). 

Å andra sidan beskriver Ingelstam (2012) hur dagens sociala konstruktion av teknologiska 

system medför att:  

Ett annat förenande drag är att man inte markerar någon skarp skillnad mellan 

(natur-)vetenskap och teknik, mellan science och technology. … Stora delar av den moderna 

tekniken har en stark likhet med och närmast ett symbiotiskt förhållande till 

naturvetenskapen. Man kan inte längre säga att ”science discovers and technology applies” 

(Ingelstam, 2012, s. 232). 

Stora delar av vad kursen Fysik 1 innehåller utgör samtidigt grunderna för teknologistudier, 

t.ex. grundläggande mekanik och ellära. Eftersom fysik är ett karaktärsämne för både för det 

naturvetenskapliga och det tekniska programmet är det viktigt att diskutera skolämnet fysik 

snarare än den naturvetenskapliga disciplinen fysik. Detta förhållande vad gäller 
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ämnesdidaktik klargörs av Bronäs och Runebou (2016, s. 76-77). Studiens forskningsfrågor 

kommer att använda både ett tudelat och ett tredelat perspektiv på fysikämnet. 

Roberts (1982) införde begreppet emfaser för att beskriva hur motiveringen för och 

tyngdpunkten inom undervisningen av ett ämne varierat över tid. Dessa sju emfaser har 

senare knutits till SL:s två visioner: 

The first four emphases in this list are more like Vision I than Vision II, in that they look inward at 

science itself for their substance. 

 Structure of science (how science functions as an intellectual enterprise). 

 Scientific skill development (“science process skills” – more recently, “science inquiry 

skills”). 

 Correct explanations (stresses products of science and its cumulative and self-correcting 

qualities). 

 Solid foundation (continuity and increased complexity of scientific knowledge, as in 

“getting ready for the next course”). 

The remaining three are more like Vision II than Vision I.  

 Everyday coping (scientific explanations demystify objects and events of fairly obvious 

personal relevance). 

 Self as explainer (students understand their efforts to explain the natural world by seeing 

that cultural and conceptual frameworks also influenced scientists). 

 Science, technology, and decisions (inter-relatedness among scientific activity, 

technological planning and problem solving, and decision making about personal and 

social issues). 

(Roberts, 2011, s. 31) 

Då kategoriseringsprinciperna diskuteras kommer Roberts’ emfasbegrepp att användas för 

att förtydliga dessa. 

I syfte att öka intresset för och allmänbildningen i de naturvetenskapliga ämnen har 

åtskilliga initiativ tagits, allt som oftast innebar detta ett ökat utrymme i undervisningen för 

Vision II av Scientific Literacy. Några av dessa har bäring på denna studie. 

STS (Science, Technology and Society) är en rörelse med syfte att bredda de 

naturvetenskapliga ämnena med kunskap om tekniska tillämpningar och sätta dessa i en 

kulturell, ekonomisk, social och politisk kontext. En av upphovsmännen var Aikenhead, som 

bland annat säger: 

In STS science, traditional science content is not watered down (Ziman, 1980) but is 

embedded in a social-technological context … the choice of context is made on the basis of (a) 

the meaningfulness to students and (b) the science content logically generated by the context 

– on a need-to-know basis – required by a particular science curriculum. From the student’s 

point of view, however, their science content arises from, and is logically sequenced by, a real-

life situation. In this sense, STS science is student oriented, rather than scientist oriented 

(Aikenhead, 1992, s. 28). 

STS-begreppet har senare vidgats till STSE, som även inbegriper miljöfrågor (Environment). 

SSI (Socio-Scientific Issues) syftar till att använda kontroversiella samhällsfrågor med 

koppling till naturvetenskapen i undervisningen för att öka elevernas intresse och förståelse 

för naturvetenskapens roll i samhället, d.v.s. deras Scientific Literacy. Sådana frågor är 

vanligtvis ostrukturerade, har flera svar, och öppnar för diskussioner om moraliska 

värderingar. Zeidler och Sadler som tidigt arbetade med frågorna uttrycker detta: 
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The socioscientific issues framework seeks to involve students in decision making regarding 

current social issues with moral or ethical implications embedded in scientific contexts … 

These issues provide students with opportunities for active reflection upon an issue and 

examining how the issue relates to their own life, as well as the quality of life in their 

community (Zeidler & Sander, 2011, s. 212–213). 

SNI (Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll) är en översättning av begreppet SSI 

från engelskan, men även en anpassning till svenska förhållanden. Ekborg et al. (2012) 

beskriver begreppet, dess bakgrund, lämplig metodik, samt presenterar sex exempel på SNI-

fall som prövats i svenska skolor.  De lyfter fram sex skäl till att arbeta med SNI: 

 Kompetenser och innehåll relaterat till SNI uttrycks i syften, centralt innehåll och 

kunskapskrav både i grund- och gymnasieskolans styrdokument. 

 SNI ökar intresset för naturvetenskap. 

 Eleverna får använda kunskaper i autentiska situationer. 

 Eleverna utvecklar kompetenser som är viktiga för deras framtid. 

 SNI kan öka elevernas känsla av delaktighet. 

 Elever och lärare arbetar tillsammans med att utveckla kunskaper 

(Ekborg & al., 2012, s. 26) 

En förutsättning för att ett undervisningsmoment skall anses vara arbete med ett SNI-

perspektiv är att frågan: 

 har en naturvetenskaplig bas 

 har potentiellt stor betydelse för samhället 

 är autentisk och aktuell  

 har lokala, regionala och globala dimensioner på samma gång 

 ofta rapporterats i media, vilket kan medföra ett ostrukturerat innehåll 

 involverar värderingar och etiska resonemang 

 innefattar intressekonflikter 

 inte har ett ”rätt svar” 

(Ekborg & al., 2012, s. 18–20) 

 SNI/SSI erbjuder således ett praktiskt och strukturerat sätt att arbeta med Scientific 

Literacy enligt Vision II. 

Handlingskompetens (eller demokratisk handlingskompetens) hos eleverna är ett mål 

inom SSI/SNI, som huvudsakligen är knutet till Vision II av SL. Det uttrycks exempelvis 

som: 

Att en människa har handlingskompetens innebär att hon kan ta ställning i frågor som rör 

hennes personliga livsstil, och kan sätta sig in i samhällsfrågor där politiska beslut skall 

fattas. Det räcker inte med ämneskunskaper i energifrågor. Man måste också ha insikt om att 

värderingar har betydelse för vilka beslut man fattar. Man måste också kunna sätta sig in i 

andra människors argument, kunna redovisa sina egna argument och analysera vilka 

kunskaper och värderingar som ligger bakom (Areskoug & Eliasson, 2007, s. 340). 

Ekborg et al. (2012, s. 56-57) beskriver hur demokratisk handlingskompetens har ”kritiskt 

medvetande, vilja och förmåga att involvera sig själv” i fokus och syftar till ”självständiga 

deltagare, kapabla att tänka kritiskt”. Handlingskompetens kan beskrivas i fyra 

dimensioner: kognitiv, social, personlighets-, och värderingsbaserad. (De refererade 

källorna framhåller däremot inte någon strävan efter kunskap för att kunna se sig själv 

arbeta med frågorna på ett konkret plan. Det handlar snarare om att skolas in i en diskurs, 

så att man kan debattera dem. På de naturvetenskapliga och tekniska programmen skulle 
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man annars kunna tänka sig att det vore av värde att förmedla en känsla till eleverna att de 

själva skulle kunna arbeta med praktiska lösningar i en nära framtid.) 

Hållbar utveckling (HU) ingår i kunskapsmålen för gymnasieskolan (Skolverket 2011a), 

och är även ett samlande begrepp för många SNI-frågor. Den ursprungliga definitionen som 

formulerades av Brundtlandkommissionen lyder: 

”Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (Förenta 

Nationerna, 1987, s. 54).  

En vidare uttolkning av HU och dess konsekvenser på det personliga planet ges av 

Gulliksson och Holmgren (2015), medan framväxten av utbildning för hållbar utveckling 

beskrivs av Björneloo (2007). Den potential som lärande för hållbar utveckling har för 

ämnesintegration beskrivs av Sjøberg: ”Även om någon entydig definition ännu inte 

föreligger utgör hållbar utveckling en integration av både naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga ämnen och där miljöfrågorna ingår som en naturlig del” (2009, s. 

493). 

4.2 Vad säger styrdokumenten?  
De styrdokument som studerats är programplanerna för Naturvetenskapsprogrammet (NA) 

och Teknikprogrammet (TE) (Skolverket, 2011a), samt ämnesplanen för Fysik och 

kursplanen för Fysik 1a enligt Lgy-11 (Skolverket, 20011b). Jämförelse har gjorts med 

motsvarande dokument för Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) som är störst av de 

program som läser kursen Naturkunskap 1b, med vilken jämförelse av kursinnehållet görs 

(Skolverket, 2011c). Slutligen jämförs kursplanen för Fysik 1a enligt Lgy-11 med den tidigare 

kursplanen för Fysik A enligt Lpf-94 (Skolverket, 1994).  

Redan i de övergripande kapitlen 1) Skolans värdegrund och uppgifter, respektive 2) 

Övergripande mål och uppgifter i Lgy-11 finns skrivningar som har bäring på frågor kring 

hållbar utveckling, energianvändning och förhållandet mellan ämneskunskaper och 

värderingsfrågor (Skolverket, 2011a). Sålunda skall skolan ”… framhålla betydelsen av 

personliga ställningstaganden och ge möjlighet till sådana” (ibid., s. 6). Vidare: ”Eleverna 

ska träna sig i att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse 

konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att 

tänka och arbeta” (ibid., s. 7). Både det etiska perspektivet och det internationella 

perspektivet berörs i viss mån, men framför allt framgår kopplingen i miljöperspektivet 

enligt vilket ”undervisningen ska ge eleverna insikt så att de kan dels själva medverka till att 

hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållande till de övergripande 

och globala miljöfrågorna” (ibid., s. 7). Det är vidare skolans uppgift att eleverna ”kan 

använda sina kunskaper som redskap för att: – formulera, analysera och pröva antaganden 

för att lösa problem, – reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära, – kritiskt 

granska och värdera påståenden och förhållanden, och – lösa praktiska problem och 

arbetsuppgifter” (ibid., s. 9). Bland de kunskaper som lyfts fram är att varje elev ”kan 

observera och analysera människans samspel med sin omgivning utifrån perspektivet 

hållbar utveckling” (ibid., s. 10). Det ingår slutligen i skolans mål att varje elev ”visar respekt 

för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i vidare perspektiv” (ibid., s. 11). 

Enligt examensmålen för Naturvetenskapsprogrammet ska utbildningen ”utveckla elevernas 

kunskaper om sammanhang i naturen, om livets skeenden, om fysikaliska fenomen och om 

kemiska processer.” (Skolverket, 2011a, s. 247) och ”genom utbildningen ska eleverna 

utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. … Eleverna ska därför ges möjlighet att 

utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som 

bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund” (ibid., s. 247). Vidare skall 
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”utbildningen ge förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har 

påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor om 

hållbar utveckling. Eleverna ska också ges möjlighet till etiska diskussioner om 

naturvetenskapens roll i samhället.” (ibid., s. 247).  

Enligt examensmålen för Teknikprogrammet ska det belysa ”teknikens roll i samspelet 

mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling” och ”utveckla elevernas 

kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer” (Skolverket, 

2011a, s. 269). Vidare gäller att ”utbildningen ska bygga på ett etiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt till teknik och ett kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande skall främjas”, 

samt ”eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att söka, sovra och bearbeta information 

med källkritisk medvetenhet” (ibid., s. 269). Utbildningen skall slutligen ”tydliggöra hur 

utvecklingen av produkter och tjänster lokalt och globalt kan ske på ett hållbart sätt” (ibid., 

s. 270).  

I syftet för ämnet Fysik enligt Lgy-11 står att det ”ska bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om fysikens olika tillämpningar inom till exempel teknik, medicin och hållbar 

utveckling och därigenom förståelse av fysikens betydelse i samhället” (Skolverket, 2011b, s. 

1) samt att ”undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig 

utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och 

ställningstaganden.” (ibid., s. 1). Vidare gäller att ”Undervisningen ska också bidra till att 

eleverna utvecklar förmåga att kritiskt värdera och skilja mellan påståenden som bygger på 

vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund” och att ”… i undervisningen ska eleverna 

ges tillfälle att argumentera kring och presentera analyser och slutsatser.” (ibid., s. 1). Bland 

de fem förmågor som eleverna skall ges förutsättningar att utveckla bör följande lyftas fram: 

”1) Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av 

hur dessa utvecklas.”, ”4) Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.” och 

”5) Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och 

använda information.” (ibid., s. 1–2).  

Vid en genomgång av det Centrala Innehållet för kursen Fysik 1a återfinns följande punkter 

som berör det studerade området. Under rubriken Rörelse och krafter: ”Tryck, 

tryckvariationer och Arkimedes princip”, under rubriken Energi och energiresurser: 

”Arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att beskriva olika energiformer: 

mekanisk, termisk, elektrisk och kemisk energi samt strålnings- och kärnenergi”, 

”Energiprincipen, entropi och verkningsgrad för att beskriva energiomvandling, 

energikvalitet och energilagring.”, ”Termisk energi: inre energi, värmekapacitet, 

värmetransport, temperatur och fasomvandlingar.”, ”Kärnenergi: … fission och fusion”, 

samt ”Energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle” (Skolverket, 2011a, 

s. 3). Vidare under rubriken Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska 

metoder: ”Ställningstaganden i samhällsfrågor utifrån fysikaliska förklaringsmodeller, till 

exempel frågor om hållbar utveckling”, (ibid., s. 3–4).  

Enligt den tidigare läroplanen Lpf-94 (Skolverket, 1994) ingick i syften för ämnet Fysik att 

”ge sådana kunskaper som behövs för fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik” 

(ibid., s. 1). Ett annat syfte var att ”bidra till elevernas naturvetenskapliga bildning så att de 

kan delta i samhällsdebatten i frågor med anknytning till naturvetenskap. I detta ingick att 

analysera och ta ställning i frågor som är viktiga för både individen och samhället, som t.ex. 

energi- och miljöfrågor samt etiska frågor med anknytning till fysik, teknik och samhälle.” 

(ibid., s. 1). Bland strävansmålen nämndes att eleverna ”utvecklar sin kunskap om centrala 

fysikaliska begrepp, storheter och grundläggande modeller”, att de ”utvecklar sin förmåga 

att kvantitativt och kvalitativt beskriva, analysera och tolka fysikaliska fenomen och 

skeenden i vardagen, naturen, samhället och yrkeslivet”, och att de ”utvecklar sin förmåga 
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att analysera och värdera fysikens roll i samhället” (ibid., s. 1). Vad gäller fysikämnets 

karaktär och uppbyggnad poängterades att ”Energibegreppet växte fram som en förenande 

länk mellan områden som tidigare setts som åtskilda.” och att ”kunskaperna används för att 

diskutera företeelser i vardagen, naturen och samhället.” (ibid., s. 1-2). Bland de områden 

som behandlades i kursen Fysik A nämndes ”energi och värme” och att 

”energiförsörjningens problem” (ibid., s. 2) tillhör det som kursen skall ge en orientering 

om. När de mål som eleverna skall ha uppnått räknas upp förekommer bland annat att 

”kunna beskriva och analysera några vardagliga företeelser och skeenden med hjälp av 

fysikaliska begrepp och modeller”, att ”ha kunskap om … elektrisk energi och effekt”, att ”ha 

kunskap om värme, temperatur och tryck”, och att ”ha kännedom om energiprincipen och 

energiomvandlingar, känna till innebörden i begreppet energikvalitet samt kunna använda 

kunskaperna om energi för att diskutera energifrågor i samhället” (ibid., s. 4). 

Enligt examensmålen för Samhällsvetenskapsprogrammet ska utbildningen ”ge eleverna 

förståelse av hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle.” 

(Skolverket, 2011a., s. 257). Vidare skall eleverna ges ”möjlighet att utveckla ett 

vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. I detta ingår att kunna avgöra om påståenden är 

grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor.” (ibid., s. 257) 

och utbildningen ska ”utveckla elevernas vetenskapliga medvetenhet” samt ge eleverna 

”möjlighet att diskutera lösningar på samhällsvetenskapliga problem och motivera 

ställningstaganden med väl grundade argument.” (ibid., s. 257).  Utbildningen skall även ”ge 

förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.” (ibid., s.257).  

I ämnet Naturkunskap enligt Lgy-11 ”behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, 

kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap.” 

(Skolverket, 2011c, s. 1). Syftet för ämnet Naturkunskap är att ”eleverna utvecklar kunskaper 

i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett 

naturvetenskapligt innehåll.”, vilket skall leda till att ”eleverna utvecklar förståelse av hur 

naturvetenskapliga kunskaper kan användas inom såväl yrkesliv som vardagsnära 

situationer och för att göra personliga val och ställningstaganden.” (ibid., s. 1). Bland 

exemplen på det innehåll som ska behandlas nämns ”miljö- och klimatfrågor” och ”jordens 

resursfördelning” där undervisningen ska ”påvisa hur dessa frågor kan hanteras utifrån ett 

naturvetenskapligt förhållningssätt” för att eleverna ”Genom att få diskutera och utforska 

frågor med samhällsanknytning … ska ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla 

naturvetenskapliga kunskaper för att möta, förstå och påverka sin samtid.” (ibid, s. 1). Bland 

de sex förmågor som eleverna skall ges förutsättningar att utveckla berör följande det 

område som här studeras: ”1) Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att 

diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ”, ”2) Kunskaper 

om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar 

utveckling.”, ”3) Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som 

för folkhälsan och miljön” samt ”5) Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur 

den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning” (ibid., s. 1).  

Vid en genomgång av det Centrala Innehållet för kursen Naturkunskap 1b kan följande 

punkter av relevans för studien identifieras: ”Frågor om hållbar utveckling, energi, klimat 

och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.”, 

”Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, 

mänskliga rättigheter och jämställdhet.”, ”Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man 

ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att 

ställa företeelser i omvärlden under prövning” samt ”Hur naturvetenskap kan granskas 

kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att pröva 

ovetenskapligt grundade påståenden” (Skolverket, 2011c, s. 9). 
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4.3 Energirelaterade begrepp 
Jämförelsen mellan de olika läroböckernas användning av olika energirelaterade begrepp 

underlättas av att ha en gemensam beskrivning av dessa. Följande beskrivningar baseras till 

stor del på boken ”energilära – grundläggande termodynamik” av Beckman, Grimvall, 

Kjöllerström och Sundström (2005). Denna har kompletterats med andra källor för att 

bättre belysa enskilda begrepp. 

4.3.1 Energi och energiprincipen  
Ordet energi härstammar från ordet energeia i klassisk grekiska där det syftar på arbete 

och en egenskap hos föremål i rörelse enligt den Aristoteliska fysiken. Begreppet energi är 

ett typiskt exempel på att begrepp som används flertydigt i vardagsspråket, samtidigt har en 

annan specifik betydelse i det vetenskapliga språket. Detta medför en didaktisk utmaning. 

Energi är ett grundläggande och sammanhållande begrepp i fysiken, som grundats i 

mekanikens begrepp som arbete, utvecklats genom att utgöra en ekvivalent för andra delar 

av fysiken, men som inte kan definieras eftersom energibegreppet bildar själva basen för 

fysikens begreppsapparat (Areskoug & Eliasson, 2007, s. 329–331). Utvecklingen av 

energibegreppet har skett gradvis fram till att energiprincipen formulerades i mitten av 

1800-talet. Avgörande för detta var en djupare förståelse för begrepp som inre energi och 

värme, när dessa sågs kopplade till inre rörelser hos materians smådelar istället för till 

hypotetiska ämnen som flogiston och calorikum.  

Energiprincipen uttrycker att energi inte kan skapas och inte förstöras, den kan endast 

omvandlas från en form till en annan. Alternativt att summan av alla energiformer i ett 

slutet system är konstant (Beckman et al., 2005). Detta uttrycks även som: 

Termodynamikens första huvudsats: Energi kan inte förintas eller ny skapas utan 

endast omvandlas mellan olika energiformer. 

Satsen ges ibland andra formuleringar: energin i ett slutet system är konstant, eller ett 

perpetuum mobile av första slaget är en omöjlighet. ... Termodynamikens huvudsats har ej 

bevisats, men man har ännu aldrig iakttagit någon händelse som strider emot den (Beckman 

et al., 2005, s. 163). 

4.3.2 Begrepp relaterade till termodynamikens andra huvudsats 
Ur ett pedagogiskt perspektiv innebär det ett problem att förena principen att energin är 

oförstörbar med termer som energiförbrukning, behov att spara energi, och att icke-

förnyelsebara energikällor är begränsade. Att skilda former av energi är olika lätta att 

omvandla till andra former eller till nyttigheter som arbete, är sätt som detta manifesterar 

sig på. Detta medför att fysiken behöver förklara varför inte alla energiomvandlingar är 

möjliga och varför de flesta skeenden i naturen har en bestämd riktning. Förklaringen ges i 

termer av termodynamikens andra huvudsats, samt i relaterade begrepp som entropi, 

energikvalitet och exergi.  Dessa begrepp är sinsemellan relaterade, men kan ge upphov till 

olika associationer. 

Termodynamikens andra huvudsats har genom tiderna formulerats på olika sätt. De 

första klassiska formuleringarna baserades på empiriska och tekniska begrepp utan att 

införa nya storheter. De två viktigaste exemplen på detta är: 

Clausius formulering: Det finns ingen process vars enda resultat är att värme överförs 

från en kallare till en varmare kropp … 

Kelvins formulering: Det finns ingen process, vars enda resultat är att värme från en enda 

källa med konstant temperatur helt omvandlas till mekaniskt arbete (Beckman & al., 2010, s. 

185). 
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Dessa har visats vara ekvivalenta. Kelvins formulering kan även uttryckas som: ”ett 

perpetuum mobile av andra slaget är omöjligt”, eller att ”det krävs en temperaturdifferens 

för att värme skall kunna omvandlas till arbete” (Beckman et al., 2005, s. 186). För att ge en 

matematisk formulering av huvudsatsen införde Clausius begreppet Entropi (S), vilket 

ledde till formuleringen:  

För entropiändringar i ett slutet system gäller att ΔS ≥ 0. 

ΔS > 0 för irreversibla processer, 

ΔS = 0 för reversibla processer (Beckman & al., 2010, s. 199). 

Tillståndsfunktionen Entropi definierades 1865 av Rudolf Clausius som dS = dQ/T, vilket 

innebär att dess förändring, men inte dess absoluta värde är känt. Entropin kan uppfattas 

som ett mått på graden av oordning i systemet (Beckman et al., 2005, s. 194). Genom att 

definiera entropi i termer av antalet mikrotillstånd hos ett system kunde Ludwig Boltzmann 

under 1870-talet ge den totala entropin värdet S = kB log W, där W är antalet mikrotillstånd 

hos systemet. På senare tid har en definition av entropi baserad på Shannons 

informationsmått (SMI), vilket inte förutsätter jämviktstillstånd, formulerats (Ben-Naim, 

2012, 2017). De läroböcker som utför entropiberäkningar använder Clausius definition, 

medan en även tar upp Boltzmanns definition. Metaforer som oordning i form av ostädade 

rum används stundtals. Dessa riskerar att vara vilseledande, men kan behövas för att 

illustrera begreppet (Ben-Naim, 2017; Jeppsson & Haglund, 2013).  

För att förklara att olika energiformer kan vara olika användbara, och att användbarheten 

minskar vid omvandling mellan olika energiformer, har begreppet Energikvalitet införts. 

Eftersom nyttigt arbete är norm sätts kvalitetsfaktorn för mekanisk energi till q=1, eller 

100 %. Även elektrisk energi har den teoretiska kvalitetsfaktorn q=1. För övriga energikällor 

som solstrålning, kemiska bränslen och termisk energi bestäms energikvaliteten av 

temperaturskillnaden mellan källan och omgivningen genom att utgå från det arbete som 

kan utvinnas med en ideal värmemaskin (Carnotprocess) (Beckman et al., 2005). Det finns 

således en formell definition av begreppet energikvalitet, men detta framgår sällan. 

Areskoug och Eliasson (2007) föreslår att energibegreppet behandlas ur tre olika perspektiv: 

vardagsperspektiv, naturvetenskapligt perspektiv och samhällsperspektiv. Energikvalitet 

har då fördelen att begreppet är begripligt ur vardagsperspektivet och samhällsperspektivet, 

samtidigt som det kan ges en teoretisk grund inom det naturvetenskapliga perspektivet. 

Medan begreppen entropi och energikvalitet ingår i läroplanen, gör inte det relaterade 

begreppet exergi det. Däremot tas det upp i en av de analyserade läroböckerna. Begreppet 

har fördelen att det har samma enhet som energi, men förbrukas delvis vid 

energiomvandling. Det har nackdelen att inte vara i allmänt bruk, att liksom energikvalitet 

vara beroende av omgivningen, och att det inte är ett ursprungligt begrepp inom 

termodynamiken.  

Exergi är det begrepp som beskriver energi som kan utföra arbete. Exergi är den totala 

mängden potentiellt arbete i ett system i en viss omgivning, eller det mekaniska arbete som 

kan utvinnas ur systemet i de processer genom vilka systemet kommer i termodynamisk 

jämvikt med sin omgivning. ... 

Exergimängd = kvalitetsfaktor * energimängd (Beckman et al., 2005, s. 250). 

Vidare: 

Generationer av fysikstuderande har fått lära sig att energi är ”förmågan att utföra arbete”. 

Som definition av energi är detta felaktigt. Den (inre) energi som finns i ett system i jämvikt 

kan inte uträtta något arbete. Exergi, som är ekvivalent med ett potentiellt arbete, kan 

däremot definieras som ”förmågan att uträtta arbete” (Beckman et al., 2005, s. 251). 
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Benämningen exergi introducerades 1953 av Zoran Rant (Beckman et al., 2005, s. 256). En 

genomgång av exergibegreppets lämplighet för undervisning om hållbara energisystem och 

för beslutsfattande finns i Rosen (2005) samt i introduktionskapitlet av Dincer och Rosen 

(2015). 

Haglund och Hultén (2017) beskriver hur energibegreppet i svenska skolor utvecklats som 

en del av läroplansutvecklingen, och varit en del av kampen mellan olika visioner av 

Scientific Literacy. Både energikvalitet och exergi föreslogs som sätt att kvalitativt beskriva 

energiförskingring/termodynamikens andra lag med dess betydelse för miljöfrågan. 

Exergibegreppet infördes på prov i en energivariant av teknisk linje 1980, men i samband 

med Lpo-94 infördes begreppet energikvalitet i högstadiefysiken. Beträffande 

gymnasiefysiken rådde en strid om huruvida miljö- och andra SNI-perspektiv alls skulle 

ingå i ämnet. Slutligen kom de att göra det, och i samband med detta infördes begreppet 

energikvalitet även på gymnasiet. Haglund och Hultén anser vidare att begreppet 

energikvalitet har en potential att fungera som ”boundary object” mellan olika visioner av SL 

och därigenom förena en kvalitativ förståelse av energikrisen med energiprincipen. 

5 Metod 

5.1 Textanalys och innehållsanalys 
Att denna studie enbart använder skriftliga källor medför att dess metoder är begränsade till 

textanalys, huvudsakligen innehållsanalys. Medan kvantitativ analys av läroböckernas 

innehåll är central för slutsatserna, förekommer även kvalitativ analys av desamma för att 

fördjupa analysen. 

Vad gäller textanalys beskriver Denscombe (2016) huvudsakligen dokumentär forskning 

där källor som protokoll, PM och brev används för att avspegla vad som hänt, eller för att 

söka efter dolda innebörder och strukturer, eller där artiklar, tidskrifter och böcker 

analyseras ur ett trovärdighetsperspektiv. Textanalys och innehållsanalys beskrivs även 

generellt i samband med metoder som bygger på kvalitativa data. I denna studie är den 

analyserade texten själva forskningsobjektet och inte ett vittne för att belysa någon extern 

frågeställning. Om metoden sägs: 

Innehållsanalysens huvudsakliga styrka ligger i att den möjliggör en kvantifiering av 

innehållet i en text – genom en metod som är tydlig och som i princip kan upprepas av andra 

forskare. Dess huvudsakliga begränsning är att den har en inbyggd tendens att lyfta ut 

enheterna och deras betydelse från den ursprungliga kontexten, liksom även författarens 

intentioner. Innehållsanalysen har vidare svårt att hantera textens underförstådda 

meningar… (Denscombe, 2016, s. 393). 

Genom att styrdokument och frågeställningar kring visioner av Scientific Literacy utgör 

styrande kontext, och att kompletterande kvalitativ textanalys görs, motverkas ovanstående 

begränsningar. 

Som fördelar med kvantitativ analys räknar Denscombe (2016): uppfattad vetenskaplig 

status, tillit till forskningsfynden genom signifikanstester, exakt mätning som kan 

reproduceras och metoder för koncis presentation av data. Som nackdelar/risker anges: 

datas kvalitet beror på dess validitet, överdriven förkärlek för analysens teknikaliteter, risk 

för dataöverlastning och överdriven komplexitet, samt att forskaren omedvetet kan påverka 

resultatet. Denna studie bygger på manuell dataanalys av relativt begränsade datamängder 

och är därför inte typisk. Datas kvalitet och risken för påverkan på resultatet diskuteras i 

kapitel 5.4. Denscombe tar upp följande fördelar med kvalitativ analys: djupgående 

studium av ett begränsat område gör det möjligt att hantera komplexa förhållanden, 
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förankring i datamaterialet och analysen, alternativa förklaringar tillåts, samt att det finns 

tolerans för tvetydigheter och motsägelser. Som nackdelar framförs: svårigheter i att fastslå 

generaliserbarheten, ökad tidsåtgång för analys av ostrukturerade data, objektiviteten blir 

beroende av forskaren samt att det finns en risk att betydelsen lyfts ur sin kontext. Detta 

arbete består delvis av kvalitativ analys och delvis av kvantitativ analys med tolkande inslag, 

vilket möjliggör oplanerade upptäckter i materialet utan att offra fördelarna med en enhetlig 

databehandling. Se vidare diskussion i kapitel 5.4. 

Eftersom analysen både innehåller kvantitativa och kvalitativa element bör även 

metodkombination som metod diskuteras. Denscombe (2016) tar upp ett antal aspekter, ur 

vilka studien kan jämföras. Syftet är dels att öka fyndens träffsäkerhet (forskningsfrågorna 1 

& 3) och dels att ge en mer fullständig bild (forskningsfråga 2). För huvuddelen av studien 

är den kvantitativa textanalysen av större vikt än den kvalitativa, med undantag för 

forskningsfråga 2. Syftet med designen är främst att undersöka om konvergerande fynd 

förekommer, men även att åstadkomma ytterligare täckning av forskningsfrågorna. Detta 

ger en viss, men begränsad, möjlighet till metodologisk triangulering.  

De kvantitativa delarna av innehållsanalysen i studien baseras inte på datoriserad analys av 

enstaka ord och meningar, utan på en analys av hur frekvent olika företeelser förekommer. 

Den kräver därför ett inslag av kvalitativ analys av texten för att identifiera analysenheterna 

och därefter koda dessa. Beträffande gränsfall mellan rent kvantitativ och rent kvalitativ 

innehållsanalys kan sägas: 

Ofta görs en skillnad mellan ’kvalitativ’ och ’kvantitativ’ innehållsanalys. ’Kvalitativ 

innehållsanalys’ syftar då ibland på textanalyser där ingenting räknas eller mäts. Men 

ibland betraktas analyser där visserligen något kvantifieras men där mer komplicerade 

tolkningar måste göras som mer kvalitativa än analyser där bedömningen är enklare 

(Bergström & Boréus, 2000, s. 50). 

Wilkinson (1999) använder en kvantitativ metod med tolkande inslag för att undersöka 

andelen av olika Scientific Literacy teman i fysikläroböcker för delstaten Victoria i 

Australien. En liknande typ av kvalitativ innehållsanalys är att identifiera förekomst eller 

frånvaro av bestämda teman och att analysera hur dessa uttrycks i texten. Ett exempel på 

detta är den analys som Hedrén och Jidesjö (2010) gjorde av hur väl olika fysikläromedel för 

högstadiet följde läroplanen Lpo-94. De kvalitativa delarna av denna studie är av liknande 

typ.  

Ofta går den tolkande analysen inom samhällsvetenskaperna djupare och söker antingen 

textens dolda meningar genom hermeneutiska metoder, dolda avsikter och strukturer 

genom narrativanalys och diskursanalys, eller maktstrukturer genom kritisk teori, vilket 

beskrivs av Bergström och Boréus (2000). Sett ur en sådan tradition kan de tolkande 

delarna av denna studie ses som naiva, då textens huvudsakliga syfte antas vara att förmedla 

kunskaper i fysik och de bakomliggande maktstrukturerna antas vara i huvudsak kända. Att 

en tolkande textanalys av läroplaner och läromedel kan användas för att avslöja de regler i 

form av ämnesfokus, naturspråk och kunskapsemfaser som styr de diskursiva meningar som 

tillåts inom NO-utbildning om miljö exemplifieras av Östman (1995). 

Vad gäller analys av läroböcker, som exempel på brukstext, är den metodik som beskrivs i en 

handbok av Hellspong och Ledin (1997) bättre anpassad. Enligt deras textmodell för en 

systematisk analys bör en text analyseras ur fem perspektiv: kontext, form/textuell struktur, 

innehåll/ideationell struktur, relation/interpersonell struktur och stil. Av dessa är 

innehållet i centrum för studien. Det är främst textens teman och propositioner som är i 

fokus, medan övriga perspektiv kommer fram indirekt. Dessutom sker den kvantitativa 

analysen av läroböckerna på en mer konkret nivå än vad Hellspong och Ledin beskriver. 

Kontexten är också intressant, eftersom det finns beroenden till undervisningssituationen 
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och samhälleliga aspekter via intertextuella relationer till skolans styrdokument samt 

kulturkontext till både skolan som organisation och samhället i stort.  

Ett flertal metoder för brukstextsanalys, närmare bestämt 28 stycken, beskrivs av Hellspong 

(2001). Av dessa är komparativ analys den metod som utgör fundamentet för detta arbete. 

Dess syfte ”… är att jämföra olika texter eller genrer för att undersöka likheter, skillnader 

eller påverkan mellan dem” (Hellspong, 2001, s. 79). Jämförelsen gäller huvudsakligen 

innehållet. Vidare har värderande analys influerat undersökningen. Syftet med denna är ”… 

att bedöma en texts egenskaper med hänsyn till dess uppgift i sitt sammanhang.” (ibid., s. 

93). Härvidlag handlar det om hur väl anpassad texten är för eleverna, respektive dess 

förhållande till läroplanen och SNI-frågeställningar.  

5.2 Metod för kvantitativ textanalys 
Metoden som använts för den kvantitativa textanalysen, bygger på den metod som 

Engström utarbetade för att undersöka hur området hållbara energisystem togs upp inom 

ramen för kursen Fysik A, och möjliga förbättringar av detta (Engström, 2008a; Engström, 

Gustafsson & Niedderer, 2011). Metoden, inklusive dess kodningskategorier, beskrivs även i 

(Engström, 2008b). I synnerhet har kapitel 5 av Engström (2008a), där kategorierna 

exemplifieras, varit viktig för tolkningen i fall som varit tveksamma. 

Detta metodval baseras på att dess kategorier dels är framtagna för samma typ av data 

(energiavsnitten i fysikläroböcker för gymnasieskolan), dels att frågeställningarna bedömts 

vara tillräckligt likartade: sätt att förbättra undervisningen om hållbara energisystem, 

respektive att bedöma fördelningen mellan traditionell fysikundervisning (Scientific 

Literacy vision I) och inslag av samhällsrelaterande och värderande karaktär (SL vision II). 

Dessutom visade sig metodens kodningskategorier fungera väl för att undersöka 

forskningsfrågorna 1) och 3) jämfört med försök med andra kodningsscheman. 

Av de huvudkategorier som identifierades av Engström (2008a, 2008b) används inte 

kategori A) undervisningen för textanalys av läromedel, utan enbart kategorierna B) – 

F). (Motiveringen för att utesluta kategori A) förtydligas i Appendix 1.) 

 

 Kategori B) grundläggande fysik har underkategorierna  

o B1) energibegrepp,  

o B2) termodynamikens andra lag och  

o B3) övriga fysikbegrepp.  

 Huvudkategori C) ”Begränsade kontexter” har underkategorierna 

o C1) Naturvetenskapliga fenomen,  

o C2) energiresurser och  

o C3) befintlig teknik.  

 Kategori D) Sammanhang – Science & Society uppdelas i  

o D1) yttre miljöaspekter i samhället,  

o D2) energiflöden, 

o D3) den egna energianvändningen,  

o D4) ekonomiska aspekter och  

o D5) etiska och politiska aspekter.   

 I huvudkategorin E) problem med nuvarande energisystem ingår  

o E1) energislöseri och  

o E2) negativ miljöpåverkan.  

 Slutligen delas kategorin F) strategier och tekniska lösningar för HES 

upp i 
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o F1) minska och effektivisera energianvändningen,  

o F2) ökad användning av förnybar energi och  

o F3) ny renare teknik.  

Kodningsschemat återfinns i Appendix 1 tillsammans med korta beskrivningar av 

kategorierna och kommentarer till de tolkningsbeslut som tagits.  

Begrepp inom energiområdet som tillkom i samband med Lgy-11 har tillförts 

kodningsschemat. Vid jämförelse av analysprocessen med (Engström 2008a) framkom att 

kategorin C1) kan ha tolkats vidare vad gäller text där ”eleven ses som uttolkare av 

naturvetenskapliga fenomen” och C3) vad gäller text där ”eleven ses ha en roll i tekniska 

sammanhang”. Gränsdragningsproblem kan uppstå mellan C3) och D2) avseende vad som 

är en teknisk komponent och vad som är ett tekniskt system, liksom mellan C3) och F3) 

beträffande vad som är befintlig teknik och vad som är ny teknik – särskilt med tanke på den 

teknikutveckling som skett mellan 2008 och idag. Slutligen kan frågetecken uppstå mellan 

E2) och F3) när det gäller negativa miljöeffekter kopplade till ”ny renare teknik”. Sådana 

gränsfall tas upp i Appendix 1. Vid den inledande textanalysen användes alla 

underkategorier. Detta resultat redovisas i appendix 3. I efterföljande analyssteg har 

däremot främst huvudkategorierna använts.  

Kategorierna B) – F) kan inordnas i en hierarkisk struktur, eftersom: 

I denna aktuella studies resultat görs kopplingen att B-kategorin och C-kategorin utgörs av rent 

faktainnehåll medan D, E och F-kategorierna kan tolkas som mer värderande innehåll. Vissa 

delar inom D kan dock sägas tillhöra ett mellanlager i vilket kunskapsinnehållet kan bygga på 

fakta så att de anses vara ”sanningsenliga” medan innehållet i till exempel D4 och D5 bygger 

mer på värderingar. (Engström, 2008a, s. 56) 

Denna hierarkiska kategoristruktur mellan faktadominerade nivåer och 

värderingsdominerade nivåer används i resultatredovisningen och de analyserande delarna 

av studien. Exempelvis diskuteras huruvida Roberts’ visioner av Scientific Literacy bör 

tolkas strikt med indelningen B/C–F, eller ges en vidare tolkning där tekniska tillämpningar 

tillåts ingå i den traditionella fysikvetenskapen, d.v.s. B–C/D–F. Alternativt skulle hierarkin 

kunna tolkas som en tredelning: B/C/D–F. 

Tydligast värderingsdominerade är analysenheter med koden D5) Etiska och politiska 

aspekter, vilken kan exemplifieras av frågeställningen ”Pengar eller forsar?” på s. 126 av 

Ergo 1 (Pålsgård & al., 2011). Tydliga exempel på renodlat faktainnehåll ges av kategori B1) 

Traditionella energibegrepp, såsom ”Energi finns i många former. Mekanisk energi är 

lägesenergi och rörelseenergi” (ibid., s. 109). Kategorin D2) Energiflöden innehåller i 

enlighet med resonemanget ovan en del gränsfall, men kommer att tillhöra överkategorin 

(D-F) enligt detta kodningsschema. Ett exempel på detta är: ”En annan dellösning måste 

vara att lagra energi nära eller på den plats där det produceras överskott, för att kunna 

använda det när eller på den plats där behovet är störst” (ibid., s. 207).  

Analysenheterna indelas i sju olika typer: 

1) förklarande text,  

2) påstående i marginalen,  

3) räkneuppgift/diskussionsfråga, 

4) räkneexempel,  

5) bild/diagram,  

6) tabell och  

7) ”text i fokus”.  
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Typerna är beskrivna och kommenterade i Appendix 1. Förklarande texter delas in i 

analysenheter så att enheten svarar mot en kategori. Detta medför att analysenheterna kan 

motsvara från ett par ord till ett textstycke, dock som mest några meningar. (Engström, 

2008a). ”Det finns inga ’analysenheter/uttalanden’ … som inte inryms i kategorierna” (ibid., 

s. 52). 

Med denna metod kommer varje analysenhet att motsvaras av exakt en kodningsenhet. I 

undersökningen har metoden tolkats så att allting i de utvalda kapitlen skall ingå i exakt en 

analysenhet. Dock har en jämförelse med Engström (2008a) indikerat att antalet 

analysenheter för förklarande text verkar vara större i denna undersökning. Detta tyder på 

att endera är den genomsnittliga längden på analysenheterna kortare här, eller kodas 

mindre text hos Engström. För typ 2) påstående i marginalen gäller att denna kommer att 

tolkas något olika, eftersom läroböckernas layoutprinciper skiljer sig åt. Vad gäller typerna 

3) räkneuppgifter/diskussionsfrågor och 4) räkneexempel har grundprincipen varit att 

identifiera analysenheterna med uppgifter/diskussionsfrågor/exempel, men att de delats 

upp om de har flera delar som behöver kodas olika. Som mått för kategoriernas och de 

hierarkiska överkategoriernas vikt i respektive lärobok har andelen analysenheter som 

kodats tillhöra respektive kategori använts. För att undersöka konsistensen i denna vikt har 

även andelen analysenheter för olika typer av analysenheter undersökts. 

5.3 Översikt över använda analysmetoder 
De metoder som använts i denna studie och deras relation till forskningsfrågorna kan 

sammanfattas med:  

 Kvalitativ textanalys, steg 1: De begrepp relaterade till energi och hållbara 

energisystem som förekommer i kursplanen för Fysik 1 enligt Lgy-11 identifieras för 

varje analyserad lärobok. Detta steg ingår i underlaget för de kvalitativa aspekterna 

av forskningsfrågorna 1) och 3), samt utgör ett förberedande steg för 

forskningsfråga 2). 

 Kvalitativ textanalys, steg 2: Begrepp relaterade till termodynamikens andra 

huvudsats, vilka identifierats i föregående steg, analyseras med avseende på var 

olika läroböcker lägger sin tyngdpunkt beträffande hur begreppen beskrivs och 

förklaras. Härvidlag görs jämförelse med respektive läroboks inslag av Vision I och 

Vision II av Scientific Literacy – men även efter ett tredelat schema. Detta steg av 

textanalysen avser forskningsfråga 2). 

 Kvantitativ textanalys: Energiavsnitten av de undersökta läroböckerna 

analyseras kvantitativt med den metod som beskrivs i kapitel 5.2). Huvuddelen av 

forskningsfråga 1) och stora delar av forskningsfråga 3) angrips med hjälp av denna 

metod. 

5.4 Metoddiskussion 
Syftet med studien är att studera hur balansen mellan traditionell begreppskunskap 

(Scientific Literacy vision I), respektive samhällsinriktade och värderingsbaserade 

frågeställningar (SL vision II), kommer till uttryck i dagens fysikläroböcker, samt att 

jämföra detta med äldre sådana och läroböcker i naturkunskap. För forskningsfrågorna 1) 

och 3) valdes en kvantitativ metod för att göra resultaten lättare att jämföra och få tydligare 

resultat. Genom att använda en beprövad metod för innehållsanalysen blir resultatet 

säkrare, och jämförelser med studier som använt samma metod möjlig. För forskningsfråga 

2) användes däremot en rent kvalitativ innehållsanalys av ett begränsat område. Genom 

denna metodkombination öppnas möjligheten att betrakta materialet ur flera synvinklar – 

både för att undersöka om resultaten är i samklang och för att kunna göra nya upptäckter. 
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5.4.1 Begränsningar och förbehåll 
Enbart läroböckernas innehåll har studerats. Varken andra läromedel, eller undervisningen 

i övrigt ingår i studien. Ett urval av läroböcker har gjorts, varför enbart dessa har studerats. 

Den begränsning som gjorts av det analyserade innehållet, vilken innebär att det avgränsas 

till att omfatta energiområdet, diskuteras i kapitel 5.4.4 och 6.1, samt redovisas i 

Appendix 2. 

5.4.2 Forskningsetiska frågor  
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har 

sammanställts av Vetenskapsrådet (2002).  Eftersom denna studie huvudsakligen består av 

textanalys och saknar undersökningsdeltagare vars integritet behöver skyddas, minskar 

risken för att de forskningsetiska principerna kan ha överträtts. Specifikt gäller: 

1. Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (ibid., s. 7).  

2. Samtyckeskravet: ”Deltagaren i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan.” (ibid., s. 9).  

3. Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem” (ibid., s. 12).  

4. Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål.” (ibid., s. 14).  

Då det inte förekommer några uppgiftslämnare eller undersökningsdeltagare är dessa fyra 

krav uppfyllda. Inte heller i övrigt har några risker för överträdelser av forskningsetiska 

principer identifierats. 

5.4.3 Reliabilitet  
Utifrån att kodningen av de analyserade textavsnitten enbart har gjorts av en person går det 

att ifrågasätta reliabiliteten av denna. Det hade varit lämpligt att låta någon annan koda 

åtminstone delar av materialet parallellt, men det har inte varit möjligt av tids- och 

resursskäl. Kodningsmomentet får oundvikligen ett visst inslag av subjektivitet, även om 

detta har motverkats genom att jag har utgått från det kodningsschema som utvecklats av 

Engström (2008a). Kodningsschemat var framtaget för ett syfte som inte var helt identiskt, 

men som jag bedömer tillräckligt likartat för att det skall vara relevant för denna 

undersökning. Direkt jämförelse med den kodning som gjorts av Engström var dessvärre 

inte möjlig, eftersom det inte i efterhand gick att identifiera vilka texter som var desamma. 

Fall där frågeställningar dök upp beträffande hur en viss kod skulle tolkas, eller där det 

fanns skäl att förtydliga tolkningen, finns redovisade i form av kommentarer till 

tolkningsschemat i Appendix 1.  

Innehållsanalysen har utförts genom ren räkning av antalet analysenheter, utan någon 

viktning av dessa beroende på deras omfattning eller typ. Då det är svårt att åstadkomma en 

väldefinierad viktning, annat än möjligen antalet spaltmillimeter, anses detta vara 

försvarligt ur reliabilitets- och validitetssynpunkt. Att storleken på analysenheterna bestäms 

kvalitativt av deras innehåll och inte är ett rent kvantitativt mått på deras storlek är ett 

medvetet metodval som torde stärka validiteten, men möjligen på reliabilitetens bekostnad. 

Resultaten indikerar att reliabiliteten i kodningen kan antas ha varit acceptabel, eftersom 

kodningen av de läroböcker i Fysik 1 som studerats gett ett i huvudsak samstämmigt 

resultat, medan de kontrasterar gentemot de läroböcker i Naturkunskap 1b som utgjorde 

jämförelsematerial. Det är därför rimligt att anta att reliabiliteten i detta avseende är 
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tillräcklig för undersökningens syfte, även om det hade varit att föredra att få den verifierad 

genom oberoende kodning.  

Den del av textanalysen som bestått av renodlat kvalitativ innehållsanalys kommer 

uppenbart att ha ett större inslag av subjektivitet. Sättet att motverka detta har varit att 

eftersträva enhetlighet i vad som studerats och hur det har redovisats. I vad mån detta 

lyckats får bedömas genom att studera resultatredovisningen i kapitel 7, men bedömningen 

är att reliabiliteten är tillräcklig för denna typ av undersökning. 

5.4.4 Validitet och autenticitet 
Undersökningens resultat är autentiska, så till vida att läroböcker som faktiskt används i 

dagens gymnasieskolor har analyserats. Däremot visar den inte hela bilden, eftersom även 

andra kompletterande läromedel kan förekomma. Inte heller har lärarens roll, eller det som 

sker i klassrummet, studerats.  

Att inkludera ett område (energi) men inte det andra (väder och klimat) där både version I 

och version II av Scientific Literacy kan förväntas förekomma antas inte påverka validiteten 

i någon större omfattning. Jämförelse över tid hade också försvårats om båda områdena 

inkluderats. En större spridning mellan läroböckerna inom det mindre omfattande och 

nyare området ”väder och klimat” kunde nog förväntas, liksom att fler analysenheter skulle 

kodas som C) begränsade kontexter och färre som B) grundläggande fysikbegrepp. 

Energifrågan är i och för sig fortfarande en aktuell fråga i samhällsdebatten och därigenom 

för eleverna, men utvecklingen inom teknik och samhället i stort gör att fakta och 

frågeställningar förändras. Exempelvis har potentialen för solenergi och energilagring ökat 

på senare år. Även om resultaten torde vara valida vad avser innehåll i dagens läroböcker 

relaterat till Hållbara energisystem, kan detta innehålls validitet i förhållande till vad som 

tas upp, eller borde tas upp, i dagens undervisning diskuteras.  

5.4.5 Generaliserbarhet 
Det kodschema som har använts har varit avsett för att studera hållbar utveckling kopplad 

till energifrågan och gränssnittet mellan fysikämnet och samhällsperspektivet. De rent 

kvantitativa resultaten är det nog därför svårt att generalisera utifrån. Däremot är 

frågeställningar kopplade till Scientific Literacy och liknande begrepp relevanta för alla 

naturvetenskapliga ämnen.  

Naturligtvis torde det gå att ta fram ett motsvarande kodschema för andra frågeställningar 

där både naturvetenskaplig kunskap och samhällsrelaterade problem ingår. Därvidlag skulle 

man på det sätt som beskrevs av Engström (2008a) kunna använda expertis från lärare, 

didaktiker och ämnesspecialister i processen med att ta fram de begrepp och kategorier som 

skall ingå i analysen.  

Genom att studera kursplanerna (Skolverket, 2011b) kan man konstatera att det inte finns 

något tydligt område i Fysik 2 för en liknande undersökning, däremot finns det där 

frågeställningar inom Nature of Science att studera. Kemi är det ämne vars skrivningar 

påminner mest om Fysik och där skrivningarna om Hållbar Utveckling är likartade. 

Biologiämnet har många tydliga kopplingar till HU och andra samhällsrelaterade frågor. 

Även teknikämnet innehåller frågeställningar av samhällelig karaktär, särskilt i kursen 

Teknik 1.  

Sålunda är resultatet troligen inte direkt överförbart till andra frågeställningar eller kurser, 

men indikerar förmodligen en tendens som återfinns i andra läroböcker i 

naturvetenskapliga ämnen. Största likheten torde vara med andra fysikkurser samt med 

ämnena kemi och teknik. 
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6 Data/Analyserade läroböcker 

6.1 Urvalsprinciper 
Valet av analyserade läroböcker är i huvudsak ett bekvämlighetsurval, men åtminstone tre 

av de fyra läroböckerna i Fysik 1 är allmänt använda. Den fjärde säger sig vara till för 

gymnasiet, men är kortfattad och är kanske främst avsedd för vuxenutbildning och basår. 

För Naturkunskap 1b är det ett rent bekvämlighetsurval, där de analyserade böckerna är 

allmänt tillgängliga.  

Kapitel och avsnitt som är relaterade till fysikens energibegrepp, värmelära/termodynamik, 

energiproduktion ur ett tekniskt perspektiv, eller energianvändning ur ett 

samhällsperspektiv, har analyserats. En avgränsning har gjorts, så att huvuddelen av 

avsnittet Klimat- och väderprognoser utgår, med undantag av ideala gaslagen som 

begrepp. Skälet till att begränsa materialet till ett av de två områden där både vision I och 

vision II av Scientific Literacy tydligt framträder är att minska studiens omfattning utan att 

dess syfte frångås. Kapitelstrukturen skiljer sig åt mellan läroböckerna, särskilt om man går 

utanför Fysik 1. En sammanställning av vilka delar av respektive lärobok som analyserats 

återfinns i Appendix 2. 

6.2 Analyserade läroböcker 

6.2.1 Ergo Fysik 1 
Läroboken ”Ergo Fysik 1” (Pålsgård, Kvist & Nilson, 2011) är utgiven av Liber Läromedel, 

och är en omarbetning av den norska boken ”Ergo Fysikk 2 Fy Grunnbok”, utgiven av H. 

Aschehoug & C0. Boken är vanligt förekommande på svenska gymnasieskolor, och är en av 

de läroböcker jag använt under mina VFU-perioder. I det följande kommer den att 

benämnas ”Ergo 1”.  

Ergo 1 är med sina 428 sidor av normallängd för en fysiklärobok för gymnasiet. I början av 

varje kapitel finns en lista med de punkter av kursplanens centrala innehåll som det täcker. 

Ofta finns även ett kort avsnitt som sätter innehållet i ett teoretiskt eller historiskt 

sammanhang. Mot slutet av varje kapitel finns en sammanfattning av genomgångna begrepp 

och samband. Förutom räkneuppgifter finns även resonemangsuppgifter, ett kapiteltest och 

förslag till hemlaborationer. Varje delkapitel avslutas med kontrollfrågor.  

Ergos fokus är att lära ut fysikens begrepp och samband på ett i huvudsak traditionellt sätt. 

Den lyfter fram det centrala fysikinnehållet, men öppnar sällan upp för diskussioner 

relaterade till elevernas vardag eller samhällsinriktade frågor, förutom då detta pekas ut av 

läroplanen. 

6.2.2 Heureka! Fysik 1 
”Heureka! Fysik 1” (Alphonce, Bergström, Gunnvald, Ivarsson, Johansson & Nilsson, 2011) 

är utgiven av Natur & Kultur. Detta är också en vanligt förekommande lärobok, enligt andra 

KPU-studenter. Den betecknas ”Heureka 1” nedan.  

 Heureka 1 är på 400 sidor vilket är av normallängd. Varje kapitel inleds med en tematisk 

bild och en kortfattad text som introducerar området, eller väcker frågor om det. De avslutas 

med en sammanfattning av de nya begreppen och sambanden mot olikfärgad bakgrund. 

Textavsnitten är relativt kortfattade, med vetenskapshistoriska utblickar samlas i separata 

avsnitt. Dagens teknik förekommer ibland som illustrationer, mest när det gäller 

energiavsnittet eller medicinsk teknik. Viktiga begrepp och samband lyfts fram i faktarutor 

på olikfärgad botten, liksom kontrollfrågor och ”frågor att fundera vidare över”.  
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Bokens fokus är på fysikens begrepp och sammanhang. Ibland anknyts till elevernas vardag, 

eller förklaras tekniska fenomen, men detta är sällan i centrum. De avsnitt som lyfter fram 

samhällsperspektiv är sådana som framgår av läroplanen. 

6.2.3 Impuls Fysik 1 
Boken ”impuls Fysik 1” (Fraenkel, Gottfridsson & Jonasson, 2011) ges ut av Gleerups 

Utbildning. Även denna torde vara allmänt använd som läromedel i fysik på gymnasiet, men 

detta har inte konfirmerats. Den kommer att betecknas ”Impuls”. 

Med sina 484 sidor är Impuls den mest omfångsrika fysikläroboken. Varje kapitel inleds 

med en beskrivning av det nya området ur elevens vardagliga perspektiv, och avslutas med 

en sammanfattning av dess teori, samt ”frågor att fundera över” och experiment att prova 

själv. Nya begrepp beskrivs först ur ett elevnära perspektiv först, medan begrepp, 

definitioner och samband sammanfattas formellt i tydligt markerade faktarutor.  

Boken är ordrik, men strävar efter att knyta an till elevernas vardag och tekniska 

tillämpningar. Bilder och figurer är integrerade med texten, vilket bidrar till den 

pedagogiska helheten. I dess fundera och diskutera avsnitt förekommer frågor av SNI-

karaktär. 

6.2.4 Fysik – Fysik 1 och Fysik 2 
”Fysik – Fysik 1 och Fysik 2” (Gustafsson, 2015) är utgiven av Studentlitteratur. Den anges 

vara lämplig som lärobok på gymnasieskolan, men är möjligen avsedd för Komvux eller 

basår med sin koncisa stil. Den betecknas ”Fysik” nedan. 

Av bokens 440 sidor avser 190 Fysik 1 och 28 gemensam bakgrund till fysikämnet. Varje 

kapitel inleds med en kortfattad beskrivning av nya centrala begrepp. Figurerna är 

schematiska och renodlade. Bilderna är oftast illustrativa snarare än förklarande. Bokens 

exempel är försedda med enfärgad bakgrund. Både problembeskrivningar och lösningar är 

kortfattat och stringent beskrivna.  

Fokus är på fysikaliska begrepp och samband, med få utvikningar eller kopplingar till 

elevernas vardag, dagens teknik, eller samhällsaspekter, utom där detta tydligt framgår av 

läroplanens mål och centrala innehåll.  

6.2.5 Naturkunskap 1B – Välj din väg  
Läroboken ”Naturkunskap 1B – Välj din väg” (Jonsson, 2014) är utgiven av NA Förlag. 

Ingen undersökning har gjorts om hur vanlig denna eller andra läroböcker i Naturkunskap 

är bland Sveriges gymnasieskolor. Betecknas även ”Välj”. 

 Av bokens 269 sidor är c:a 23 relaterade till energifrågan. Dess kapitel inleds med en 

berättande text om en sida där området beskrivs ur ett vardagligt och elevnära perspektiv. 

De avslutas med en sammanfattning av innehållet och införda begrepp. Den 

samhällsrelaterade problematiken mer beskrivs i texten än lyfts fram för diskussion. I 

avsnitten om olika energikällor finns schematiska figurer över hur tekniken fungerar som är 

integrerade med texten. Diagram är mycket sällsynta. Övningar förekommer i form av 

instuderingsfrågor och diskussionsfrågor, däremot inga räkneuppgifter.  

Boken är skriven ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Fysikaliska begrepp är föga 

framlyfta och förklarade, medan det biologiska området blir bättre belyst. Tyngdpunkten 

ligger mer på att diskutera lösningars för-, och nackdelar än på att låta eleverna se sig som 

lösare av framtida problem. 
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6.2.6 Synpunkt Naturkunskap 1b 
Boken ”Synpunkt Naturkunskap 1b” (Henriksson, 2016) är utgiven av Gleerups Utbildning. 

Betecknas även ”Synpunkt”. 

Boken omfattar totalt 272 sidor, varav c:a 35 behandlar energifrågan. Varje kapitel inleds 

med en uppräkning av syften i läroplanen, centralt innehåll, kunskapsmål att nå och frågor 

om vad läsaren anser. Därefter kommer en kort introduktion av det centrala temat. Kapitlet 

avslutas med ett ganska stort antal kontrollfrågor. Några gånger per kapitel görs 

sammanfattningar av innehållet, framlyfta mot olikfärgad bakgrund. Avsnitt om hållbar 

utveckling och fördjupande utblicksavsnitt med särskild bakgrundsfärg återkommer. Boken 

har ett rikligt bildmaterial som är integrerat med texten. Figurer som förklarar olika 

fenomen och tekniska sprängskisser förekommer. Diagram är ovanliga, men tydliga i dessa 

fall. Även om den övervägande delen av kontrollfrågorna är kvalitativa, förekommer även 

kvantitativa jämförelser och enklare beräkningar. Synpunkt verkar sträva efter att förena 

naturvetenskaplig allmänbildning med diskussion av samhällsrelaterade problem. 

6.2.7 Ergo Fysik A 
”Ergo Fysik A” (Pålsgård, Kvist & Nilsson, 2007) är en tidigare version av Ergo Fysik 1 och 

var avsedd för fysikundervisning enligt Lpf-94 (Skolverket, 1994). Den är utgiven av Liber. 

Innehållsmässigt motsvarar den en av de läroböcker som analyserades av Engström 

(2008a). Betecknas även ”Ergo A”. 

På grund av skillnader i omfattning mellan Fysik 1 och Fysik A saknas dels avsnitt om fission 

och fusion, dels huvuddelen av innehållet av kapitlet om Väder och Klimat i Ergo 1.  Annars 

är ändringarna mellan Ergo A och Ergo 1 tämligen små. Bilder har bytts ut och vissa figurer 

och diagram har ritats om för att bli tydligare. På sina ställen har texten uppdaterats, bland 

annat har en del exempel formulerats om och kommit att ingå i löptexten i Ergo 1. En del 

exempel har bytts ut eller tagits bort. Vidare har uppräkningar av det centrala innehållet 

lagts till, och beräkningsuppgifter tillkommer bland repetitionsuppgifterna i Ergo 1. 

6.2.8 Heureka! Fysik A  
”Heureka! Fysik A” (Bergström, Johansson, Nilsson, Alphonce & Gunnvald, 2004) är en 

tidigare version av Heureka! Fysik 1 avsedd för fysikundervisning enligt Lpf-94 (Skolverket, 

1994). Den är utgiven av Natur & Kultur. Innehållsmässigt motsvarar den en av de 

läroböcker som analyserades av Engström (2008a). Betecknas även ”Heureka A”. 

Vad gäller de delar av innehållet som ingår både i Fysik A och Fysik 1 är skillnaderna små 

och handlar mest om skillnader i layout och utbyte av bildmaterialet. En del 

omformuleringar och förtydliganden förekommer. På grund av skillnader mellan 

läroplanernas omfattning saknas text om fission och fusion i Heureka A. Likaledes saknas 

avsnitten om väder, klimat, prognoser och klimatförändringar. Detta utgör tillsammans med 

energitillgångar och förbrukning ett eget kapitel i Heureka 1, men vad gäller energidelen 

finns motsvarighet till stora delar av texten redan i Heureka A.  

7 Resultat 

7.1 Resultat per lärobok 
För varje lärobok redovisas fördelningen mellan kategorinivåerna B–F enligt analysschemat 

i appendix 1, för det innehåll som beskrivs i appendix 2. Resultat uttryckt i de ursprungliga 

underkategorierna återfinns i appendix 3, medan de aggregerade resultaten redovisas i detta 

kapitel. Därpå följer övriga observationer som berör den aktuella läroboken.   



34 
 

Efter detta sammanställs resultatet i två mer omfattande överkategorier: den första 

innehåller kategorierna B och C, medan den andra innehåller kategorierna D, E och F. 

Genom att den första överkategorin innehåller begrepp, samband och begränsade kontexter 

kännetecknas den av faktainnehåll och en allmän inriktning mot Vision I av Scientific 

Literacy. Den andra överkategorin innehåller större sammanhang styrda av mänskliga 

aktiviteter och behov, problembeskrivningar och lösningsförslag för framtiden. Detta 

innebär att den blir av mer värderande karaktär som är öppen för debatt och egna val – 

således en karaktär av Vision II av Scientific Literacy. Detta är i sig en något avvikande 

tolkning av Vision I, eftersom det går att hävda att denna med en striktare definition enbart 

borde inkludera kategori B. Indelning i dessa två lager har tidigare använts av Engström 

(2008a) och Gyberg (2003), och återanvänds här för att belysa en liknande frågeställning. I 

tabellerna sammanförs även analysenhetstyperna i större grupper: De textbaserade 

grupperna 1) och 2) sammanförs, liksom grupperna 3) Uppgifter och 4) Exempel, samt 

slutligen grupp 7) Fokustexter. Syftet med detta är att studera om andelen av analysenheter 

som tillhör den andra, mer värdebaserade överkategorin, blir mindre framträdande när det 

gäller fysikaliska beräkningar, respektive sammanfattningar av det som anses utgöra ämnets 

kärna. 

Därpå redovisas hur begreppen energiprincipen, termodynamikens andra lag, entropi, 

energikvalitet, samt andra relaterade begrepp definieras eller beskrivs i läromedlet. Vidare 

beskrivs översiktligt hur följande begrepp behandlas: energiomvandling, energilagring, 

energiresurser och energianvändning. Slutligen ges exempel på de frågor för 

ställningstagande som tas upp. 

Beträffande läroböckerna i Naturkunskap 1b bör nämnas att de analyserats utgående från 

läroplanen i fysik och inte från skrivningarna som gäller naturkunskapsämnet, trots att 

ämnena behandlar det studerade området ur sina respektive perspektiv. Specifikt har det 

inte analyserats i vad mån läroböckerna i naturkunskap ger eleverna möjlighet att ”befästa, 

fördjupa och utveckla naturvetenskapliga kunskaper” (Skolverket, 2011c, s. 1) inom området 

energi. 

7.1.1 Ergo Fysik 1 
Sidhänvisningarna avser Pålsgård et al. (2011). 

Fördelningen är traditionell, med tyngdpunkt på fysikbegrepp (B) 73 % och begränsade 

kontexter (C) 19 %. I det senare fallet överväger C1 naturvetenskapliga fenomen, vilket 

förstärker denna tendens. Dock utgör etiska och politiska aspekter (D5) samt miljöaspekter 

(E2) en stor andel av de analysenheter som är av värdebaserad eller samhällelig karaktär (D-

F). Uppgifter och exempel utgör en förhållandevis stor andel av de undersökta 

analysenheterna. 
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Tabell 1. Fördelning av analysenheter i Ergo Fysik 1. 

 1: Löptext 2: Marg. 3: Uppgift 4:Exempel 5: Bild 6: Tabell 7: Fokus Summa 

B: 
Fysikbegrepp 

192 7 224 56 70 1 67 617 
(72.6 %) 

C: 
Beg kontexter 58 12 33 18 27 - 10 158 

(18.6 %) 
D: 

Sammanhang 29 9 9 - 2 - 1 50 
( 5.9 %) 

E: 
Problem 4 6 2 - 2 - - 14 

(1.6 %) 
F: 

Lösningar 7 2 1 - 1 - - 11 
(1.3 %) 

Summa 290 
(34.1 %) 

36 
(4.2 %) 

269 
(31.6 %) 

74 
(8.7 %) 

102 
(12.0 %) 

1 
(0.1 %) 

78 
(9.2 %) 850 

 

Medan andelen analysenheter med tydlig Vision II karaktär är för en fysiklärobok 

förhållandevis väl framlyft i de textbaserade delarna, slår den traditionella synen på 

fysikämnet igenom både vad gäller exempel/räkneuppgifter och vad som anses värt att lyfta 

fram i sammanfattningar, faktarutor och övrig ”text i fokus”. 

Tabell 2. Fördelning av analysenheter på överkategorier och objekttyper i Ergo Fysik 1. 

 
1 & 2 
Textbaserat 

3 & 4: 
Exempel, 
uppgifter 

7: Fokus Alla typer 

B+C: 
Begrepp och 
begränsade 

kontexter 

269 
(82.5 %) 

331 
(96.5 %) 

77 
(98.7 %) 

775 
(91.2 %) 

D+E+F: 
Sammanhang, 

problem och 
lösningar 

57  
(17.5 %) 

12 
(3.5 %) 

1 
(1.3 %) 

75 
( 8.8 %) 

Summa 326 343 78 850 
 

Ergo 1 formulerar energiprincipen i form av två punkter (s. 110 & s. 139), 

”Energiprincipen:   

 Energi kan varken skapas eller försvinna 

 Energi kan bara omvandlas eller överföras” 

Beträffande termofysikens andra lag innehåller Ergo 1 två formuleringar, varav den 

första också har två punkter (s. 205). ”De här två formuleringarna betyder samma sak:  

 När vi använder energi sjunker den totala energikvaliteten. 

 I alla fysikaliska processer ökar universums totala entropi”. 

Den andra formuleringen står under rubriken ”Energikvalitet” (s. 210). ”Termofysikens 

andra lag: När vi använder energi, sjunker den totala energikvaliteten. När vi använder 

energi, går mikroskopisk ordning över i oordning. Entropin ökar.” 

Vad gäller begreppet Entropi väljer Ergo 1 en minimalistisk väg. Begreppet definieras inte 

formellt, utan behandlas i samband med begreppet Energikvalitet. Entropi skrivs in i andra 

definitioner som termofysikens andra lag och Energikvalitet, men beskrivs inte på djupet 

och är inte föremål för exempel eller beräkningsuppgifter. Ett exempel på hur begreppet 
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entropi berörs finns på (s. 204): ”Oordningen i världen har ökat … Ett annat namn på 

oordning är entropi”. Ytterligare ett exempel på aspekten oordning ges på den följande 

sidan (s. 205): ”Högvärdig energi är knuten till mikroskopisk ordning och lågvärdig energi 

är knuten till oordning.” Märk att termen entropi inte används här. 

En beskrivning på begreppet Energikvalitet finner man på (s. 204). ”Högvärdig och 

lågvärdig energi:  

En energiform är högvärdig när en stor del av energin kan användas till nyttigt arbete. Då 

har energiformen en relativt låg entropi. 

En energiform är lågvärdig när bara en liten del av energin kan användas till nyttigt arbete. 

Då har energiformen en relativt hög entropi.” 

Ergo 1 definierar begreppet Hållbar utveckling i energisammanhang med: ”Hållbar 

utveckling: Förnybara energikällor ska uppfylla krav på att tillgodose dagens behov av 

energi utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Detta 

brukar kallas hållbar utveckling.” (s. 207). 

Ergo 1 definierar begreppet verkningsgrad på gängse sätt och beskriver grundligt friktion 

och friktionsarbete som exempel på processer där mekanisk energi förloras, och använder 

ofta termisk energi för att förklara s.k. förluster av användbar energi. Vidare finns en bra 

förklaring av begreppet ”Inre energi: Den inre energin i ett ämne är summan av den inre 

kinetiska och potentiella energin hos molekylerna i ämnet.” (s. 193). Detta begrepp är 

mindre klart beskrivet i flera av de andra läroböckerna. 

Sammanfattningsvis läggs tyngdpunkten på begreppet energikvalitet, medan begreppet 

entropi bara är pliktskyldigast inlyft i texten. Behandlingen gör att eleverna förbereds för att 

diskutera energifrågan kvalitativt, men att frågor relaterade till termodynamikens andra 

huvudsats varken lyfts fram eller studeras kvantitativt. Dock är det inte uppenbart från 

styrdokumenten att detta krävs. Begreppet ”hållbar utveckling” både lyfts fram och 

diskuteras i texten. 

Begreppet Energiomvandling behandlas huvudsakligen traditionellt inom ramen för 

mekanik och värmelära, men även begreppet Energikedja tas upp (s. 109). Som konkreta 

exempel på maskiner där energiomvandling sker nämns värmemaskiner, värmepumpar och 

ångturbiner (s. 206). 

Vid sidan av potentiell energi och inre energi tar Ergo 1 upp följande exempel på 

Energilagring: smart elnät, dammar, biomassa och energigrödor, batterier, väte eller 

metan och termisk lagring (s. 207–208). 

Vad gäller Energiresurser skiljer Ergo 1 på förnyelsebara och icke-förnyelsebara 

energikällor genom en uppräkning av sådana (s. 207). På liknande sätt räknas olika sorters 

ångmaskiner och förbränningsmotorer upp som exempel på värmemaskiner. 

Vattenkraftverk tas upp som exempel på ofullständig omvandling av mekanisk energi (s. 

125), medan kärnkraftverk beskrivs mer omfattande – både fission (s. 353) och potentiell 

fusion i framtiden (s. 360). Ingen sammanställning av den totala energiproduktionen, eller 

jämförelse mellan olika energiresursers potential, görs.  

Det finns inte heller någon sammanställning av Sveriges eller världens Energianvändning 

för olika ändamål. Däremot lyfts frågorna om energibehovet per person och den ökande 

energiförbrukningen (s. 127), respektive samhällets energiförbrukning för industri, 
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uppvärmning, upplysning och transporter, liksom hur den kan minskas genom minskat 

slöseri och bättre isolering. Slöseri med energikvalitet nämns särskilt (s. 207). 

Exempel på frågeställningar för Ställningstaganden avseende Hållbar Utveckling är: 

”pengar eller forsar” (s. 126), ”måste vi fortsätta med det” (att slösa) (s. 127), energigrödor 

eller livsmedelsproduktion (s. 208), behovet av omställning för individen, infrastrukturen 

och samhället (s. 209), samt fördelar och nackdelar med kärnkraft (med exempel på 

kärnkraftsolyckor) (s. 354–356). Generellt sett lyfts inte frågeställningar avseende hållbar 

utveckling fram särskilt ofta eller explicit i Ergo 1. 

7.1.2 Heureka Fysik 1 
Sidhänvisningarna avser Alphonce et al. (2011). 

Även Heureka 1 kännetecknas av att det traditionella fysikinnehållet (B) dominerar med 

71 % av analysenheterna, kompletterat med begränsade kontexter (C) om 20 %, där 

energiresurser (C2) lyfts fram. Bland inslagen av samhällelig och diskuterande karaktär (D-

F) har energiflöden i samhället (D2) samt miljöproblem och lösningar (E2 och F3) stora 

andelar. Detta gör att Heureka tenderar att lägga större vikt vid att diskutera möjliga 

teknologiska lösningar än att beakta politiska och etiska aspekter. 

Tabell 3. Fördelning av analysenheter i Heureka Fysik 1. 

 1: Löptext 2: Marg. 3: Uppgift 4:Exempel 5: Bild 6: Tabell 7: Fokus Summa 

B: 
Fysikbegrepp 

186 16 93 34 68 - 60 457 
(71.0 %) 

C: 
Beg kontexter 52 5 33 3 27 1 10 131 

(20.3 %) 
D: 

Sammanhang 14 1 8 - 7 - 3 33 
( 5.1 %) 

E: 
Problem 6 - 3 - 1 - 1 11 

(1.7 %) 
F: 

Lösningar 9 - - - 2 - 1 12 
(1.9 %) 

Summa 267 
(41.5 %) 

22 
(3.4 %) 

137 
(21.3 %) 

37 
(5.7 %) 

105 
(16.3 %) 

1 
(0.2 %) 

75 
(11.6 %) 644 

Sett över alla typer av analysenheter hamnar Heureka 1 på samma dominans för det 

traditionella fysikinnehållet (91 %) som Ergo 1, men innehåll inriktat på samhällsfrågor med 

naturvetenskapligt innehåll får ett visst utrymme även vad gäller fokustexter och 

exempel/räkneuppgifter. Däremot får detta mindre tyngd vad gäller textinnehållet jämfört 

med Ergo 1. 

Tabell 4. Fördelning av analysenheter på överkategorier och objekttyper Heureka Fysik 1. 

 
1 & 2 
Textbaserat 

3 & 4: 
Exempel, 
uppgifter 

7: Fokus Alla typer 

B+C: 
Begrepp och 
begränsade 

kontexter 

259 
(89.6 %) 

163 
(93.7 %) 

70 
(93.3 %) 

588 
(91.3 %) 

D+E+F: 
Sammanhang, 

problem och 
lösningar 

30  
(10.4 %) 

11 
(6.3 %) 

5 
(6.7 %) 

56 
( 8.7 %) 

Summa 289 174 75 644 
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Heureka 1 formulerar Energiprincipen på tre olika sätt. På (s. 109) formuleras principen 

som ”Den totala energimängden förändras inte vid energiomvandlingar”, medan det på (s. 

120) står ”Energi kan inte skapas eller förintas, bara överföras mellan olika former”. 

Slutligen beskrivs den på (s. 213) i form av Termodynamikens första huvudsats: 

”Energi kan varken skapas eller förstöras utan endast omvandlas.”  

Termodynamikens andra huvudsats formuleras på (s. 215) som: ”Värme strömmar 

aldrig av sig själv från ett kallare föremål till ett varmare”, således en av de ursprungliga 

formuleringarna av begreppet.  

Heureka 1 väljer att även lyfta fram Termodynamikens tredje huvudsats med två 

snarlika formuleringar. På (s. 217) i form av ”Vid den absoluta nollpunkten upphör all 

rörelse och alla processer” och på (s. 218) stringentare som ”Vid absoluta nollpunkten (0 K 

eller -273.15 oC) skulle all rörelse och alla processer upphöra”.  

Begreppet Entropi beskrivs på (s. 215 & s. 218) som ”Entropi är ett mått på den termiska 

energi som är användbar för arbete. Ju större entropi desto mindre användbar energi. 

Entropi är också ett mått på antalet möjliga tillstånd eller oordningen i systemet”. Här 

förekommer således både en koppling till termodynamisk potential och till Boltzmanns 

tillståndsbaserade definition. Beskrivningen ligger både på mikro- och makronivå, men är 

kvalitativ och inte helt stringent, utan använder gängse pedagogiska knep. Begreppet 

entropi förekommer inte i några kvantitativa exempel eller räkneuppgifter. 

I Heureka 1 finns det ett stycke under mellanrubriken Energikvalitet på (s. 213), men 

ingen explicit definition ges. I den löpande texten beskrivs begreppet som: ”Med 

energikonsumtion menas återigen en energiomvandling, men där är slutprodukten en 

energiform som har en sämre kvalitet än den ursprungliga energin. Med sämre kvalitet 

menar vi att energin inte så lätt kan omvandlas till nyttigheter.” 

Hållbar utveckling ges på (s. 241) beskrivningen: ”Hållbar utveckling syftar på en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjlighet att tillfredsställa sina behov”. 

Heureka 1 har den vanliga definitionen av verkningsgrad. Begrepp som energiförlust, 

energiomvandling och värmeenergi behandlas, liksom ”den försummade friktionen” (s. 116). 

Heureka 1 lägger således vikt vid att introducera termodynamikens andra huvudsats och 

entropibegreppet på en kvalitativ nivå där både makro- och mikroperspektiven beskrivs. 

Däremot används inte begreppen för beräkningar. Således framhålls fysikens begrepp 

entropi framför allmänbegreppet energikvalitet, trots att dessa är nämnda på samma nivå i 

kursplanen för Fysik 1. Detta stämmer överens med en allmän tendens till ett traditionellt 

fysik- och teknikperspektiv, och mindre vikt vid att problematisera de samhälleliga 

perspektiven.  

Heureka 1 inleder med att beskriva hur energiomvandling sker mellan olika energiformer 

ur ett vardagsperspektiv genom att beskriva en cyklist som omvandlar föda, cyklar i backar 

och blir varm (s. 98). Omvandling mellan olika energiformer beskrivs inom mekaniken och 

termofysiken enligt ett traditionellt schema, men med exempel från vardagen och öppenhet 

för att modellerna är idealiserade och där skillnaderna mot verkligheten beskrivs. 

Energilagring tas i viss mån upp i samband med potentiell, elastisk och kemisk energi, 

men ingen genomgång av tekniker för att lagra energi finns med i boken. 
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Energiresurser och energiproduktion beskrivs tämligen väl ur ett tillförselsperspektiv i 

Heureka 1. Sveriges energiproduktion föredelad på olika energikällor redovisas (s. 233) och 

begreppet energikälla problematiseras och delas in i icke-förnybara/förnybara, fossila, 

alternativa energikällor etc. Solenergi som ursprung för de flesta av energikällorna lyfts fram 

(s. 234). Ett stort antal energikällor beskrivs ur ett översiktligt tekniskt perspektiv med enkla 

beräkningar av deras potential: solceller, solpaneler och solfångare (s.234–236), 

luftvärmepumpar, bergvärme och markvärme (s. 237), vattenkraft (s. 238), vindenergi, 

vågenergi (s. 238–240) samt kärnkraft (där problem som säkerhet, avfall och 

vapenspridning tas upp) (s. 240–241). Biobränsle och fossila bränslen är nämnda, men 

energiproduktion baserad på dessa är inte beskrivna på samma detaljnivå. Frågor kring 

framtidens energiförsörjning och hållbar utveckling tas också upp. Kärnkraftsreaktorer och 

kärnkraftsproblematik beskrivs utförligare i samband med fission (s. 352-354), liksom den 

eventuella möjligheten till fusionskraft i framtiden (s. 356). 

Energianvändning är föga framlyft, förutom en sammanställning av Sveriges 

energiförbrukning för transporter, bostäder och industri (s. 233). 

Frågeställningar för ställningstagande rörande hållbar utveckling och SNI-frågor är 

generellt sett inte särskilt framlyfta, men förekommer i viss omfattning: miljöproblem vid 

användning av fossila bränslen (s. 233). Under rubriken ”Tänk till! 11” lyfts emellertid frågor 

kring förnybarhet, miljökonsekvenser av alternativa energislag respektive petroleumbaserad 

energi och kärnenergi fram, liksom hur de olika energikällorna är fördelade ur ett globalt 

rättviseperspektiv (s. 236). Beträffande kärnkraft tas säkerhet, olyckor som Fukushima, 

kärnvapen och radioaktivt avfall upp (s. 240, 353 & 354). Energi i framtiden tas upp ur ett 

brett perspektiv där hållbar utveckling, det växande globala energibehovet, 

koldioxidutsläppen, och de olika energikällornas potential beskrivs – där vattenkraft, 

kärnkraft och fossila bränslen antas dominera i framtiden (s. 241). 

7.1.3 Impuls Fysik 1 
Sidhänvisningarna avser Fraenkel et al. (2011). 

Impuls har en bredare fördelning av analysenheterna, och kännetecknas av en hög andel 

(32 %) av ”begränsad kontext” (C). Detta gäller framför allt naturvetenskapliga fenomen 

(C1), men även befintlig teknik (C3). Resultatet stämmer väl överens med att boken har 

tydliga inslag av teknik och av att beskriva fysikaliska fenomen ur elevens perspektiv. Boken 

har en något högre andel av samhälleliga samband (D) än de mer traditionella läroböckerna 

Ergo 1 och Heureka 1. 

Tabell 5. Fördelning av analysenheter i Impuls Fysik 1. 

 1: Löptext 2: Marg. 3: Uppgift 4:Exempel 5: Bild 6: Tabell 7: Fokus Summa 

B: 
Fysikbegrepp 

166 - 181 51 55 8 59 520 
(57.1 %) 

C: 
Beg kontexter 93 2 107 7 73 4 3 289 

(31.7 %) 
D: 

Sammanhang 35 3 22 1 9 1 4 75 
( 8.2 %) 

E: 
Problem 7 - 7 1 2 1 - 18 

(2.8 %) 
F: 

Lösningar 3 - 5 - 1 - - 9 
(1.0 %) 

Summa 304 
(33.4 %) 

5 
(0.5 %) 

322 
(35.3 %) 

60 
(6.6 %) 

140 
(15.4 %) 

14 
(1.5 %) 

66 
(7.2 %) 911 
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Kategorierna (D–F) är med 11 % mer förekommande än i Ergo 1 och Heureka 1 (c:a 9 %), 

vilket stödjer att Impuls tar ett bredare perspektiv än det rent naturvetenskapliga, men utan 

att helt avvika från dessa. Detta gäller främst i textavsnitten (15 %), men även 

exempel/uppgifter har viss spridning mellan perspektiven. Däremot lyfts de samhälleliga 

perspektiven inte fram i fokusavsnitten i någon högre grad. 

Tabell 6. Fördelning av analysenheter på överkategorier och objekttyper i Impuls Fysik 1. 

 
1 & 2 
Textbaserat 

3 & 4: 
Exempel, 
uppgifter 

7: Fokus Alla typer 

B+C: 
Begrepp och 
begränsade 

kontexter 

261 
(84.5 %) 

346 
(90.6 %) 

62 
(93.9 %) 

809 
(88.8 %) 

D+E+F: 
Sammanhang, 

problem och 
lösningar 

48  
(15.5 %) 

36 
(9.4 %) 

4 
(6.1 %) 

102 
( 11.2 %) 

Summa 309 382 66 911 
 

Impuls formulerar på (s. 153 & s. 172) Energiprincipen: ”Den totala energin ändras inte. 

Den totala energin före en händelse är lika stor som den totala energin efter händelsen”.  

Dessutom definieras på (s. 257 & s. 281) Termodynamikens första huvudsats 

(energiprincipen): ” 

 Totala energin ändras inte 

 Energin kan inte skapas eller förintas, bara omvandlas mellan olika energiformer” 

På (s. 257 och s. 281) definieras Termodynamikens andra huvudsats 

(entropiprincipen): ” 

 Vid varje energiomvandling minskar exergin. 

 Vid varje energiomvandling ökar den totala entropin.” 

I den löpande texten (s. 257) ges även den klassiska formuleringen: ”… att värme inte kan 

överföras från en lägre temperatur till en högre utan att ett arbete utförs.”  

Impuls väljer att föra in begreppet Entropi på det sätt som Clausius gjorde, alltså genom att 

utgå från begreppet Entropiändring och inte som en absolut storhet. Detta gör att de kan 

använda begreppet kvantitativt, vilket sker i form av både exempel och räkneuppgifter. På 

(s. 254 & s. 281) definieras: ”Entropiändring ΔS = ΔE / T, där ΔE är ändringen av 

värmeenergin (J) och T är temperaturen (K).”. Dessutom förekommer andra aspekter på 

begreppet Entropi i den löpande texten. På (s. 254–255) relateras begreppet till ”förlustfri 

process”, ”spontan process” och även mer filosofiskt till tiden ”men det hör inte hemma i 

den här boken”. En annan aspekt beskrivs på (s. 251) ”Entropi anger hur nära termisk 

jämvikt ett system befinner sig”. 

Begreppet Energikvalitet förekommer i ett stycke med denna rubrik, men är inte centralt i 

läroboken Impuls. Det är inte framlyft i form av en definition, utan beskrivs bara i den 

löpande texten (s. 251) i termer av Exergi och Entropi: ”Energins användbarhet beskrivs 

med begreppen exergi och entropi.” 

Impuls särskiljer sig genom att lyfta fram begreppet Exergi. På (s. 252 & s. 281) definieras 

detta: ”Exergi är det maximala teoretiska arbetet som kan utföras av en given energimängd. 

Enheten för exergi är Joule (J)”. Dessutom förklaras i den löpande texten på (s. 251): ”När vi 

utnyttjar en energiresurs innebär detta att vi tar exergi från resursen och att resterna 
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hamnar i ett tillstånd närmare jämvikt.” Genom att använda det kvantitativa och extensiva 

begreppet exergi istället för det kvalitativa och intensiva begreppet energikvalitet kan 

Impuls lyfta fram det i exempel och räkneuppgifter. 

Ett av Impuls kapitel heter ”Hållbar energiförsörjning”, men ingetdera av begreppen 

hållbarhet eller hållbar utveckling definieras. 

I och med att läroboken Impuls intresserar sig för tekniska aspekter på energifrågan och är 

mer omfångsrik än de andra läromedlen, kommer flera relaterade begrepp att lyftas fram. 

Begreppet verkningsgrad beskrivs på normalt sätt. Begreppet inre energi beskrivs både 

med en definition på makronivån (s. 253 & s. 281) – ”Ändring av inre energin: ΔU = ΔE 

– p ΔV där ΔE är den tillförda värmeenergin, p är trycket och ΔV är volymändringen. 

Enheten för inre energi är Joule (J)” och på mikronivån i löptexten på (s. 253): ”Summan av 

molekylernas rörelse- och lägesenergi kallas inre energi och betecknas U”. Impuls går 

djupare in på termodynamikens tekniska tillämpningar än de andra böckerna och beskriver 

även: Maximal verkningsgrad för en värmemaskin (s. 255) och Värmefaktor för 

värmepumpar (COP). (s. 269) 

Impuls lägger stor vikt vid termodynamikens tekniska tillämpningar. Entropibegreppet lyfts 

fram, särskilt ur det makroskopiska perspektivet, vilket gör det möjligt att utföra 

beräkningar. Ett särdrag är att begreppet energikvalitet tonas ner, medan begreppet exergi 

lyfts fram. Exergibegreppet ingår visserligen inte i fysikkursens centrala innehåll, men har 

fördelarna att det är åtkomligt för beräkningar och att det påminner om vardagsbegrepp 

som energiförlust och energiförbrukning. Impuls har en tendens att fokusera på 

energifrågans tekniska lösningar, vilket leder till att begreppet Hållbar utveckling inte 

tydligt lyfts fram. 

Energiomvandling behandlas i huvudsak ur ett traditionellt perspektiv inom mekanik 

och värmelära, men med exempel från vardagsliv och teknik. Att energiomvandling medför 

”förlust av nyttig energi” behandlas både översiktligt i samband med begreppet 

verkningsgrad (s. 158) och omfattande då begreppen energikvalitet, exergi och entropi 

introduceras (s. 251), liksom då energiprincipen och entropiprincipen definieras. Vad gäller 

omvandling mellan termisk energi till arbete ges värmemaskiner omfattande behandling, 

med stirlingmaskinen som ett tekniskt exempel (s. 253–256). 

Impuls tar ett helhetsgrepp på ”energisituationen i Sverige 2007” genom att följa 

energiflödet i ett och samma diagram: Energikälla (fördelat på kärnkraft, vatten-/vindkraft, 

värmepumpar, biobränsle och fossila bränslen) -> Energiomvandling (inklusive 

omvandlingsförluster) -> Energibärare (elektricitet, värme och drivmedel) -> Distribution 

(inklusive distributionsförluster) ->Slutanvändare (fördelat på industri, bostäder & service 

och transporter). Härigenom knyts den samhälleliga aspekten av många energibegrepp 

samman på ett överskådligt sätt (s. 270–271). 

Energilagring behandlas ur ett traditionellt fysikperspektiv i samband med genomgången 

av olika energiformer, där det framgår att höjdläge, uttöjda fjädrar och bränsle är exempel 

på lagrad energi (s. 145). Det förekommer ingen samlad genomgång av olika metoder att 

lagra energi, eller diskussion om behovet av energilagring i framtida energisystem. Däremot 

nämns lagring kortfattat i samband med vattenkraftverk (s. 266), användning av lagrad snö 

för kylanläggningar (s. 221) och när lagrade bränsles uthållighet diskuteras (s. 262). 

I en inledande genomgång av Energiresurser/Energikällor delas dessa in i lagrade 

energikällor (kol olja naturgas, uran [+ torium, väte och utbränt kärnbränsle som 

möjligheter för framtiden]) och förnybara energikällor (solenergi, vindenergi, vattenkraft, 

vågenergi, tidvatten och biobränsle). Fokus ligger på att ge en detaljerad teknisk beskrivning 

av hur energin produceras. Exempel på detta är olika slags värmekraftverk baserade på 
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kärnbränsle eller fossila bränslen (s. 264–265), olika slags vattenturbiner och vindkraftverk, 

samt värmepumpar (s. 268–269). Kärnkraft beskrivs som exempel på fission, där problem 

som kärnkraftsolyckor och kärnavfall ges en omfattande behandling (s. 429–433). Även 

olika typer av forskningsreaktorer för fusionskraft tas upp (s. 436).  

Energianvändning ur ett svenskt perspektiv har beskrivits ovan (s. 270–271). Dessutom 

förekommer diagram över Sveriges och jordens energianvändning fördelat på olika 

energikällor (s. 263). Perspektiv som energisparande, energieffektivisering, eller 

livsstilspåverkan är inte framlyft, utom i viss mån då miljöpåverkan diskuteras (s. 274–279)   

Att stimulera till ställningstagande i frågor som gäller hållbar utveckling och SNI-

frågor förekommer i enstaka kapitel, samt i särskilt markerade stycken: Fundera och 

Diskutera, medan boken huvudsakligen tar traditionellt naturvetenskapliga och tekniska 

perspektiv. Det finns exempel på att värderande frågor lyfts fram explicit. Miljöpåverkan 

pga. olika energikällor, inklusive det globala perspektivet och klimatfrågan är sådana (s 

274). Även frågeställningar kring etanolproduktion, skogsavverkning/skogsplantering och 

djurhållning diskuteras (s. 277). Levnadsstandard, mätning av egen energiförbrukning, 

jämförelse mellan klimatpåverkan och andra miljöfaror, samt vilka lokala och globala 

minskningar av utsläpp av klimatgaser läsaren själv kan bidra till är exempel (s. 285). I 

samband med kärnkraft tas faktiska kärnkraftolyckor upp, problemet med kärnavfall, och 

kring kärnvapen (s. 428, 430 & 432). Även mer kontroversiella ingångar till diskussion ges, 

som att jämföra skadorna pga. tsunamin, och kärnkraftsolyckan vid Fukushima, och att 

nämna de svenska kärnvapenplanerna under det kalla kriget (s. 453). Genom att överskrida 

gängse diskurs och utmana eleverna med mer oväntade frågeställningar och dilemman 

borde livligare diskussioner kunna uppstå än som vanligen är fallet. 

7.1.4 Fysik – Fysik 1 och Fysik 2 
Sidhänvisningarna avser Gustafsson (2015). 

Vad beträffar fördelningen mellan kategorierna hamnar Fysik mellan duon Ergo 1/Heureka 

1 och Impuls. Den kännetecknas av ett ganska högt inslag (9 %) av omfattande sammanhang 

(D) för att vara en fysikbok. Särskilt har kategorin energiflöden (D2) lyfts fram. Ett annat 

kännetecken är att andelen exempel och räkneuppgifter är lägre än i de andra 

fysikläroböckerna.  

Tabell 7. Fördelning av analysenheter i Fysik – Fysik 1 och Fysik 2. 

 1: Löptext 2: Marg. 3: Uppgift 4:Exempel 5: Bild 6: Tabell 7: Fokus Summa 

B: 
Fysikbegrepp 

118 4 42 31 26 2 12 235 
(69.7 %) 

C: 
Beg kontexter 35 2 4 1 10 2 1 55 

(16.3 %) 
D: 

Sammanhang 20 - 2 - 5 - 2 29 
( 8.6 %) 

E: 
Problem 7 - 1 - 1 - - 9 

(2.7 %) 
F: 

Lösningar 8 - - - 1 - - 9 
(2.7 %) 

Summa 188 
(55.8 %) 

6 
(1.8 %) 

49 
(14.5 %) 

32 
(9.5 %) 

43 
(12.8 %) 

4 
(1.2 %) 

15 
(4.5 %) 337 
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Fysik har med 14 % den största andelen av bredare samhälleligt sammanhang (D–F) bland 

fysikböckerna. Dessutom lyfts dessa frågor fram i fokusobjekten i samma omfattning. 

Däremot förekommer de samhälleliga perspektiven endast sparsamt (4 %) bland exempel 

och räkneuppgifter. 

Tabell 8. Fördelning av analysenheter på överkategorier och objekttyper i Fysik – Fysik 1 

och Fysik 2. 

 
1 & 2 
Textbaserat 

3 & 4: 
Exempel, 
uppgifter 

7: Fokus Alla typer 

B+C: 
Begrepp och 
begränsade 

kontexter 

159 
(82.0 %) 

78 
(96.3 %) 

13 
(86.7 %) 

290 
(86.1 %) 

D+E+F: 
Sammanhang, 

problem och 
lösningar 

35  
(18.0 %) 

3 
(3.7 %) 

2 
(13.3 %) 

47 
( 13.9 %) 

Summa 194 81 15 337 
 

Energiprincipen formuleras på (s. 99): ”Energi kan inte skapas eller förintas, bara 

omvandlas mellan olika former”.  

Begreppet Termodynamikens andra huvudsats är inte omnämnt i texten. Däremot 

förekommer det antydningar på flera ställen i den löpande texten. ”Värme går alltså från det 

varma till det kalla vattnet och den totala energin bevaras” (s. 131), ”Den totala entropin 

ökar alltid då energi omvandlas spontant” (s. 132), ”Vid energiomvandlingar ökar entropin 

och den inre energin, d.v.s. den oordnade energin” (s. 133) och även ”Vid 

energiomvandlingar … energin bevaras, entropin ökar och energikvaliteten förbrukas” på (s. 

134). 

Fysik lyfter fram två definitioner av begreppet Entropi, dels orsaken till att det infördes och 

dels Clausius definition av begreppet. Den första lyder: ”Entropi anger att värme alltid går 

från det som har högre temperatur till det som har lägre” (s. 122) och den andra: ”ΔS = Q/T” 

(s. 131). I den löpande texten diskuteras det på flera ställen i termerna ordning/oordning, 

och på (s. 132) kompletteras beskrivningen med: ”Den totala entropin ökar alltid då energi 

omvandlas spontant”. Fysik tar också kortfattat upp jämförelsen mellan entropi och tid som 

monotont växande storheter. Begreppet används i både exempel och räkneövningar. 

Begreppet Energikvalitet används, men lyfts inte fram i någon faktaruta eller liknande. 

Däremot formuleras det i den löpande texten som: ”Energikvalitet är ett mått på olika 

energiformers förmåga att omvandlas till andra former och därmed utföra ett arbete. Det är 

därmed besläktat med entropin.” (s. 133). 

Boken varken definierar eller använder begreppet Hållbar utveckling. 

Begreppet verkningsgrad definieras på gängse sätt. Friktion och friktionsarbete är väl 

behandlade. Begreppet inre energi förekommer på (s. 127), men är då inte stringent 

beskrivet: ”Temperatur är således ett mått på en kropps inre energi och beror på kroppens 

tillstånd, medan värme är energi i överföring…”.  

Fysik och Impuls gör samma val beträffande hur begreppet Entropi behandlas och lägger 

tyngdpunkten på makroperspektivet, samt har räkneuppgifter på detta. Energikvalitet 

behandlas, men tämligen sparsamt. Ett kapitel heter ”Termodynamik” men beskriver inte 

huvudsatserna explicit. Begreppet Hållbar utveckling nämns inte heller, men 

energiförsörjning och i synnerhet energilagring behandlas. 
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Energiomvandling beskrivs huvudsakligen ur ett traditionellt fysikperspektiv vad det 

gäller mekanisk energi och värmelära, så även ”förluster” i samband med begreppet 

verkningsgrad (s. 104). Genomgången av begreppen entropi och energikvalitet integreras 

med att diskutera olika energiformers (mekanisk, elektrisk, kärnenergi; kemisk energi, och 

inre energi vid hög/låg temperatur) kvalitet (s. 133) samt verkningsgraden vid 

energiomvandling från olika energibärare till olika användningsområden (s. 134). 

Fysik presenterar flera tekniker för energilagring och noterar att lagring av energi blir 

viktigare när andelen förnybara energikällor ökar. De exempel som ges är: lägesenergi 

(vattenkraftverk/pumpkraftverk), rörelseenergi (svänghjul), kemisk energi (batteri), 

elektrokemisk energi (kondensator/superkondensator) och värmeenergi (akvifär). (s. 137–

140) 

Energiresurser/energiförsörjning beskrivs genom att gå igenom olika energikällor 

indelade i lagrade (olja, kol, naturgas och uran) respektive förnybara (solenergi, vindenergi, 

vattenkraft, biobränslen och geotermisk energi) med torv som ett mellanting (s. 135). 

Fördelningen mellan Sveriges och jordens användning av olika energikällor tas upp, liksom 

hur denna förändrats mellan 1970 och 2012 för Sverige (s. 136). I samband med att fission 

och fusion beskrivs i kapitlet om kärnfysik görs en kortfattad genomgång av dem som 

energikällor, men utan att gå in på reaktorteknik (s. 216–219).  

Energianvändning beskrivs huvudsakligen genom hur den fördelas mellan olika sektorer 

i Sverige och på jorden (s. 137). Energianvändningen problematiseras inte genom att ta upp 

frågor som rör effektivitet, sparande, eller vår livsstil. Begreppen energiformer och 

energibärare (varmvatten, el, bränsle) beskrivs kortfattat (s. 134). 

Boken lyfter sällan fram frågor som rör ställningstagande om hållbar utveckling eller 

SNI-frågor särskilt tydligt. Ett sätt detta ändå sker på, är genom att ta upp negativa sidor hos 

respektive energikälla: fossila bränslen (försurning och CO2-utsläpp) (s. 135), kärnkraft 

(fissionsprodukter och aktinider i avfallet) (s. 135, 217). Även negativa sidor av förnybara 

energikällor nämns, men i mindre grad (s. 135). Bara fördelar lyfts fram för fusionskraften 

(s. 219). I samband med energilagring nämns ingreppen i naturen vid bygge av 

kraftverksdammar (s. 138), men annars är det lagringsteknikernas kostnad och potential 

som diskuteras. Bland övningsuppgifterna ställs frågan om vad läsaren kan göra för att 

minska utsläppen av växthusgaser, men annars ställs de flesta frågorna i form av sant/falskt 

och inte för att starta diskussioner (s. 142). 

7.1.5 Välj din väg – Naturkunskap 1B 
Sidhänvisningarna avser Jonsson (2014). 

Att detta inte rör sig om en lärobok i Fysik utan i Naturkunskap framgår tydligt av att 

andelen av fysikbegrepp (B) bara är 21 %. Istället dominerar begränsade kontexter (C) med 

35 % och omfattande samhällelig kontext (D) med 26 %. Även andelarna som berör 

diskussioner om problem och lösningar är väsentligt högre än i fysikböckerna. Ett annat 

kännetecken är den stora dominans som texten har för betydelsebärandet. Märk att 

uppgifter här innebär att svara på repetitions- eller diskussionsfrågor, men inte några 

räkneuppgifter. 
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Tabell 9. Fördelning av analysenheter i ”Välj din väg” – Naturkunskap 1B 

 1: Löptext 2: Marg. 3: Uppgift 4:Exempel 5: Bild 6: Tabell 7: Fokus Summa 

B: 
Fysikbegrepp 

58 - 9 - 1 - - 68 
(20.9 %) 

C: 
Beg kontexter 88 - 3 - 9 - 15 115 

(35.3 %) 
D: 

Sammanhang 66 - 8 - 3 - 9 86 
( 26.4 %) 

E: 
Problem 18 - - - - - 8 26 

(8.0 %) 
F: 

Lösningar 19 - - - 2 - 10 31 
(9.5 %) 

Summa 249 
(76.4 %) 

- 
- 

20 
(6.1 %) 

- 
- 

15 
(4.6 %) 

- 
- 

42 
(12.9 %) 326 

 

Till skillnad från fysikläroböckerna råder här nästan jämvikt mellan de kategorier som bär 

ett naturvetenskapligt perspektiv (B–C) om 56 % och de som bär ett perspektiv av 

samhällsfrågor (D–F) om 44 %. Fördelningen är likartad hos de olika typerna av 

analysenheter, med undantag av fokustexter där samhällsperspektivet (D–F) dominerar 

med 64 %. Skillnaden mellan vad fysikämnet och naturkunskapsämnet betraktar som 

centralt framgår tydligt. 

Tabell 10. Fördelning av analysenheter på överkategorier och objekttyper i Välj din väg – 

Naturkunskap 1b. 

 
1 & 2 
Textbaserat 

3 & 4: 
Exempel, 
uppgifter 

7: Fokus Alla typer 

B+C: 
Begrepp och 
begränsade 

kontexter 

146 
(58.6 %) 

12 
(60.0 %) 

15 
(35.7 %) 

183 
(56.1 %) 

D+E+F: 
Sammanhang, 

problem och 
lösningar 

103  
(41.4 %) 

8 
(40.0 %) 

27 
(64.3 %) 

143 
( 43.9 %) 

Summa 249 20 42 326 
 

Energiprincipen definieras på (s. 53): ”Energi kan varken skapas eller förstöras, bara 

omvandlas mellan olika energiformer”. 

Varken Termodynamikens andra huvudsats eller begreppet Entropi är omnämnda i 

läroboken. 

Däremot ges på (s. 53) definitionen: ”Energikvalité anger hur lätt det är att omvandla en 

energiform till andra energiformer. Hög energikvalité innebär att energiformen är lätt att 

omvandla”. 

Begreppet Hållbar utveckling definieras med:  

Hållbar utveckling: är en utveckling som tillgodoser våra behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillgodose sina. Begreppet hållbar utveckling betonar 

utveckling men med hänsyn till miljön. Hållbar utveckling ses utifrån tre olika aspekter: 

ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Ett av områdena får inte 

bli viktigare än de andra (s. 134).  
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Begreppet Verkningsgrad beskrivs, men tämligen informellt på (s. 29) som: ”Andelen av 

den tillförda energin som blir till nyttig energi kallas för verkningsgrad”. Värmeenergi 

omnämns i samband med ”energiförluster” på några ställen. 

Naturvetenskapliga begrepp från fysiken utöver Energiprincipen, energikvalitet, och i någon 

mån verkningsgrad lyfts inte fram. Däremot betonas begreppet Hållbar utveckling. 

Som typexempel för energiomvandling används hur den kemiska energin i ett vedträ 

omvandlas till värmeenergi när det förbränns (s. 36). I huvudsak ges kortfattade exempel på 

energiomvandlingar i vardagen eller för energiproduktion kopplat till olika energiformer: 

lägesenergi (vattenkraft), rörelseenergi, elektrisk energi, värmeenergi, strålningsenergi 

(solljus), kemisk energi (mat och bränsle), samt kärnenergi (kärnkraftverk) (s. 37–38). Att 

en del av energin övergår till värmeenergi vid energiomvandling tas upp och kopplas till 

begreppen energieffektivitet, verkningsgrad och energikvalité (s. 39). 

Energilagring är inte framlyft i boken. Vattenkraft är omnämnt (s. 43), men inte explicit 

som ett sätt att lagra energi i energisystemet. 

Energiresurser behandlas främst genom att kortfattat beskriva tekniken bakom 

utnyttjandet av olika energikällor samt deras respektive för- och nackdelar. Bland 

förnybara/flödeskällor omnämns följande: solenergi [solfångare och solceller] (s. 40–41), 

vindkraft (s. 42), vattenkraft (s. 43), vågenergi (s. 44), bioenergi [även beskriven som 

fondresurs], jord-/luft-/bergvärme (s. 47), samt geotermisk energi (s. 47). Bland icke-

förnybara energikällor tas fossila bränslen [kol, olja och naturgas] (s. 48) och kärnkraft 

[huvudsakligen fission, men även fusion är omnämnt] upp (s. 49–50). Fördelningen mellan 

olika energikällor i Sverige beskrivs och jämförs med övriga världen, men utan att förtydliga 

det med diagram (s. 51). Framtidens energisituation skall lösas genom omställning till 

hållbar energi med hjälp av konstgjord fotosyntes, mer energisnåla apparater och nya 

energikällor (s. 52). 

Vad gäller energianvändning sätts tonen av att ”vi har ett oerhört stort behov av el” och 

att denna ”bara ökat det senaste århundradet” (s. 34). Transporter och resor lyfts fram (s. 

34). Sveriges fördelning mellan olika sektorer: Bostäder & Service/Industrier/Transporter 

beskrivs (s. 51). För framtiden föreslås minskad energianvändning, energieffektivisering av 

vardagen och mer miljövänliga energikällor (s. 50). 

Teman som gäller ställningstagande angående hållbar utveckling/SNI-frågor är 

vanliga, vilket gör att det tydligt märks att ”Välj din väg” är en lärobok i Naturkunskap. 

Detta gäller i den löpande texten, exempelvis genom att för- och nackdelar lyfts fram per 

energikälla (men då på ett sätt som försvårar jämförelser). Tillförselperspektivet syns genom 

att vi har ”ett stort behov att finna nya energikällor” (s. 40) och genom att ställa frågan om 

”hållbar energi kommer att räcka för utvecklingen”. Det globala perspektivet och 

västvärldens ansvar lyfts också fram (s. 51). Men det märks också genom frågor att fundera 

över och diskutera om: bästa energikälla, framtidens energiförsörjning, bristen på 

satsningar på förnybara energikällor hittills, vem som bestämmer över valet av energikällor 

och viljan att minska på den egna bekvämligheten för att minska sin energiförbrukning (s. 

54). 

7.1.6 Synpunkt – Naturkunskap 1B 
Sidhänvisningarna avser Henriksson (2016). 

Analysenheternas fördelning mellan de olika kategorierna följer väsentligen samma mönster 

som för läroboken ”Välj din väg”. De båda läroböckerna i naturkunskap avviker på i princip 

samma sätt från de fyra fysikläroböckerna. Det finns några smärre skillnader i det att 

andelen fysikbegrepp (B) är något högre här (24 %), andelen samhälleliga sammanhang (D) 
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något lägre (30 %) och andelen som beskriver nya lösningar på energiproblematiken (F) 

märkbart lägre (3 %). Dock är antalet analysenheter väl lågt för att dra välgrundade 

slutsatser i det sista fallet. En kompletterande observation är att kategorin ”Etiska och 

politiska perspektiv” (D5) är vanlig. Textens dominans är inte lika stor i detta fall, utan även 

bildmaterialet bär en stor del av informationen. Dessutom finns det rikligt med uppgifter för 

att repetera eller diskutera innehållet, varav en del innehåller enklare beräkningar. 

Tabell 11. Fördelning av analysenheter i Synpunkt – Naturkunskap 1B. 

 1: Löptext 2: Marg. 3: Uppgift 4:Exempel 5: Bild 6: Tabell 7: Fokus Summa 

B: 
Fysikbegrepp 

44 1 5 1 6 1 15 73 
(23.7 %) 

C: 
Beg kontexter 58 2 10 - 26 - 10 106 

(34.4 %) 
D: 

Sammanhang 44 5 18 - 13 - 11 91 
( 30.0 %) 

E: 
Problem 17 - 2 - 4 - 5 28 

(9.1 %) 
F: 

Lösningar 7 - 1 - - - 2 10 
(3.2 %) 

Summa 170 
(55.2 %) 

8 
(2.6 %) 

36 
(11.7 %) 

1 
(0.3 %) 

49 
(15.9 %) 

1 
(0.3 %) 

43 
(14.0 %) 308 

 

Andelen analysenheter som avser begrepp och begränsade kontexter (B–C) är något högre 

(58 %) än för ”Välj din väg”, men klart lägre än för fysikläroböckerna. Denna skillnad mellan 

böckerna i Naturkunskap stämmer överens med den upplevelse en genomläsning ger. ”Välj 

din väg” är mer entydigt inriktad på att diskutera samhälleliga frågor med ett 

naturvetenskapligt inslag, medan ”Synpunkt” har mer att erbjuda i form av 

naturvetenskaplig allmänbildning, särskilt vad gäller biologiområdet. Bortsett från 

exempel/uppgifter som har en större övervikt av sammanhang, problem och lösningar (D–

F) om 57 %, har övriga typer av analysenheter en likartad fördelning mellan kodgrupperna. 

Tabell 12. Fördelning av analysenheter på överkategorier och objekttyper i Synpunkt – 

Naturkunskap 1b. 

 
1 & 2 
Textbaserat 

3 & 4: 
Exempel, 
uppgifter 

7: Fokus Alla typer 

B+C: 
Begrepp och 
begränsade 

kontexter 

105 
(59.0 %) 

16 
(43.2 %) 

25 
(58.1 %) 

179 
(58.1 %) 

D+E+F: 
Sammanhang, 

problem och 
lösningar 

73  
(41.0 %) 

21 
(56.8 %) 

18 
(41.9 %) 

129 
( 41.9 %) 

Summa 178 37 43 308 
 

Energiprincipen definieras på (s. 111): ”Enligt energiprincipen kan inte energi förintas 

eller nyskapas. Den kan bara omvandlas från en form till en annan”. 

Varken begreppet Termodynamikens andra huvudsats eller begreppet Entropi 

används eller definieras i boken. 

Begreppet Energikvalitet förekommer inte ordagrant, men beskrivs på (s. 111): ”När 

energi används omvandlas den till former med allt lägre teknisk kvalitet”. Vidare 

återfinns i den löpande texten: ”… vissa energiformer är lättare att använda än andra. Man 
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säger att energins kvalitet varierar mellan olika energiformer” (s. 102), samt på (s. 102): 

”Värmen som slutligen strålar ut från huset och atmosfären kan inte användas. Denna 

energi har lägsta möjliga tekniska kvalitet.”.  

Hållbar utveckling återkommer i form av temasidor, men är inte framlyft i någon 

faktaruta eller liknande, utan finns beskrivet i löptexten: ”Hållbar utveckling … står för 

att vi måste tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillgodose sina behov” (s. 156). Ett näraliggande begrepp förekommer på (s. 162): ”Ditt 

ekologiska fotavtryck är summan av alla de ’produktiva ytor’ du gör anspråk genom din 

konsumtion. Det skulle behövas tre jordklot om alla människor i världen hade ett lika stort 

ekologiskt fotavtryck som vi svenskar har”. 

Begreppet Verkningsgrad beskrivs på (s. 111), men bara informellt: ”Verkningsgrad är 

ett mått på hur effektivt en energikälla används”. 

Även här betonas fysikens begrepp relaterade till energi och termodynamik föga. 

Energiprincipen presenteras, medan begreppen energikvalitet och verkningsgrad beskrivs 

förhållandevis informellt. Begreppet Hållbar utveckling beskrivs, men är inte framlyft i 

någon faktaruta. 

Energiomvandling beskrivs först i samband med en genomgång av olika energiformer: 

lägesenergi, rörelseenergi, värmeenergi, elektrisk energi, kemiskt bunden energi, kärnenergi 

och strålningsenergi (s. 98–100). I samband med detta ges exempel på energiomvandling i 

flera steg: kemisk energi (batteri)->elektrisk energi-> ljus och värme i en ficklampa (s. 99) 

och lägesenergi->rörelseenergi->värmenergi när en påse faller till golvet (s. 98). Att en del 

energi övergår till värmeenergi vid energiomvandlingar används för att diskutera 

verkningsgrad och energikvalitet (s. 102–103). 

Energilagring nämns inte separat, utan i samband med energiformer som lägesenergi och 

kemiskt lagrad energi (s. 98–99). Vid beskrivningen av vattenkraft nämns hur vatten sparas 

i dammar (s. 107). 

Energiresurser beskrivs genom att ge en kortfattad teknisk beskrivning av hur respektive 

energislag kan utnyttjas och vilken potential de har, och inte genom att lista för- och 

nackdelar för dessa. Bland de förnybara energislagen beskrivs solceller (s. 104), solfångare 

(s. 105), berg-/jord-/luftvärme genom värmepumpar (s. 106), vattenkraft (s. 107–109), 

vindenergi (s. 110) och vågenergi (s. 110). Som fossila bränslen beskrivs torv [sinande källa], 

brunkol och stenkol, samt olja och naturgas (s.112–114). Slutligen tas biobränslen (ved, 

etanol och biogas) (s.129) och kärnkraft (s. 135–136) upp. Ingen sammanställning av hur 

energiproduktionen fördelas på olika källor, eller hur energianvändningen fördelas mellan 

olika sektorer i Sverige eller globalt finns. 

Energianvändning är inte något särskilt framlyft tema. Minskad användning genom mer 

energisnåla apparater, eller med exempel på hur man kokar vatten effektivt (s. 103) nämns. 

Däremot tas energianvändning upp i samband med ställningstagande kring hållbar 

utveckling. 

Ställningstagande kring hållbar utveckling och SNI-frågor lyfts upp i särskilda avsnitt 

eller kapitel vad gäller problem, medan potentialen beskrivs för varje energikälla. Exempel 

på frågeställningar som behandlas i texten är: vattenkraftens påverkan på älvarna (s. 108), 

importberoende av olja och gas (s. 114) samt oljeutsläpp (s. 115), omställning från fossila 

bränslen p.g.a. brist och växthuseffekt (s. 116 & 117–122), egna åtgärder för att minska 

energibehovet (s. 123), ändrad markanvändning och konkurrens mellan 

livsmedelsproduktion och biobränsle (s. 130–131) samt kärnkraftens problem med 

uranbrytning, olyckor som Tjernobyl och förvaring av förbrukat kärnbränsle och driftavfall 
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(s. 135–138). Dessutom finns följande frågor att argumentera kring: anläggande av 

vattenkraftverk i outnyttjade älvar (s. 163), utbyggnad av kärnkraftverk för att minska 

beroendet av fossila bränslen (s. 164), Sveriges rätt att lägga sig i andra länders miljöpolitik, 

samt huruvida det är bra med koldioxidavgift och energiskatt (s. 165). 

8 Analys 

8.1 Jämförelser mellan läroböcker i Fysik 1 
Nedanstående diagram visar fördelningen av de olika analyskategorierna från 

grundläggande fysikbegrepp (B) till strategier och lösningar för ett hållbart energisystem 

(F) i de läroböcker som studerats. Genom att delstaplarnas ordning även utvisar 

fördelningen mellan traditionellt fysikinnehåll och innehåll med samhällsaspekter inom 

energiområdet, ger detta en överblick över hur fördelningen mellan olika visioner av 

Scientific Literacy är, alternativt av i vilken grad böckerna kännetecknas av omfattande 

sammanhang av samhällskaraktär. I detta kapitel kommer läroböckerna i Fysik att 

jämföras, varpå en jämförelse med böckerna i Naturkunskap görs i kapitel 8.2. 

 

Figur 1. Fördelning mellan kodgrupper hos läromedel i Fysik och Naturkunskap.  

Kategorier: B) Grundläggande fysikbegrepp, C) Begränsade kontexter – ej relaterade till 

samhällsfrågor, D) Omfattande kontext som relaterar till samhällsnivån, E) Problem med 

nuvarande energisystem, F) Strategier och lösningar för ett hållbart energisystem. 

Alla fysikläroböckerna har en likartad fördelning mellan analyskategorierna (B–F), men i 

synnerhet är de två läroböckerna Ergo-1 (Pålsgård et al., 2011) och Heureka-1 (Alphonce 

et al., 2011) nästan identiska i detta avseende. Dessa två kännetecknas av den största 

andelen av kategori B, d.v.s. fysikbegrepp. Detta kan tolkas som Scientific Literacy av strikt 

Vision I enligt Roberts’ (2007) definition. De kännetecknas av att vara traditionella 

fysikläroböcker och är uppdateringar av snarlika utgåvor för Fysik A.  
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Impuls-1 (Fraenkel et al., 2011) har en mindre andel av kategori B, men genom att den 

istället har en större andel av kategori C, d.v.s. begränsade kontexter ej relaterade till 

samhällsfrågor, och i synnerhet sådana som är relaterade till elevernas situation och 

vardagsrelevant teknik, kommer den upp till samma nivå om kategorierna B och C 

sammanförs. Detta är den indelning som görs mellan begränsad kontext (B–C) och 

omfattande sammanhang som relaterar till samhällsfrågor (D–F) i denna undersökning 

och i den analys som gjordes av Engström (2008a). Det är rimligt att betrakta detta som en 

utvidgad tolkning av SL Vision I.  

Fysik 1 & 2 (Gustafsson, 2015) hamnar närmare samma nivå som Ergo 1 och Heureka 1 vad 

gäller kategori B, men något lägre än dessa. Om kategorierna B och C slås samman hamnar 

den lägst av fysikläroböckerna, men utan att avvika från den generella karaktär som 

fysikböckerna har gemensamt. 

Sammanfattningsvis kännetecknas fysikläroböckerna av en mycket stor likhet vad gäller 

fördelningen av innehåll av Scientific Literacy Vision I resp. Vision II, och i synnerhet om 

visionerna ges en vidare tolkning i enlighet med en indelning efter kategorierna (B–C) 

respektive (D–F). 

För att få ett annat perspektiv kan man studera hur fördelningen mellan kategorigrupperna 

(B–C) respektive (D–F) varierar mellan de undersökta läroböckerna för olika typer av 

analysenheter. En sammanställning av detta återfinns i figur 2. Genom att jämföra om några 

av analysenhetstyperna tydligt skiljer sig från den gemensamma fördelningen för ett visst 

läromedel fås en indikation om kategorierna (D–F), vilka avser omfattande sammanhang 

som relaterar till samhällsfrågor, är vanligare för vissa typer av analysenheter. Särskilt 

intressant är det att jämföra om de brödtextbaserade objekttyperna (1 och 2) avviker från 

objekttypen 7, som utgörs av speciellt framlyft text som faktarutor och sammanfattningar, 

respektive objekttyperna 3 och 4 som avser räkneexempel respektive räkneuppgifter och 

diskussionsfrågor. Avvikelser skulle då kunna indikera att läromedelsförfattaren medvetet 

eller omedvetet framhäver eller tonar ner endera kategorigruppen för de objekttyper som 

traditionellt anses viktigast inom ämnet. 
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Figur 2. Andel analysenheter med värderande/samhällelig karaktär (kod D–F) för olika 

objekttyper för läroböckerna: 1) Ergo-1, 2) Heureka-1, 3) Impuls-1, 4) Fysik-1 & 2, 6) 

Välj_din_väg, 7) Synpunkt 

Av figur 2 framgår att andelen analysenheter av samhällelig/värderande karaktär (D–F) är 

låg (9 % – 14 %) för alla fysikläroböckerna. Ergo 1 och Heureka 1 har lägst andel, medan 

Fysik 1 & 2 ligger högst. I samtliga fall drar textavsnitten upp denna nivå, medan den dras 

ner av de avsnitt som tydligt definierar kärnan av det traditionella fysikinnehållet: exempel/ 

räkneövningar, respektive fokusavsnitt med begreppsdefinitioner, faktarutor och 

sammanfattningar. Resultatet indikerar sålunda en tendens till att det samhällsrelaterade 

stoffet visserligen behandlas i den löpande texten enligt vad gällande läroplan anvisar, men 

att det ändå inte kommer att sätta sin prägel på ämnets kärna i de mer traditionella 

innehållstyperna.  

Dessa resultat belyser forskningsfråga 1). 

8.2 Jämförelse mellan läroböcker i Fysik 1 och 
Naturkunskap 1b 

Genom att jämföra delstaplarna i figur 1 på sidan 49 för de två läroböckerna i Naturkunskap 

1b Välj din väg (Jonsson, 2014) och Synpunkt (Henriksson, 2016) med de fyra 

läroböckerna i Fysik 1, framgår tydligt hur markant de skiljer sig från fysikböckerna. Medan 

analyskategorin grundläggande fysikbegrepp (B) har en andel på mellan 57 % och 73 % för 

fysikböckerna är den endast 21 % för Välj din väg och 24 % för Synpunkt. Väsentligen 

samma förhållanden visar sig om indelningen görs mellan begränsad kontext (B–C) och 

omfattande sammanhang som relaterar till samhällsfrågor (D–F). Medan det samhälleliga 

perspektivet enbart uppgår till mellan 9 % och 14 % för läroböckerna i Fysik är motsvarande 

värden 44 % för ”Välj din väg” och 42 % för ”Synpunkt”. I termer av Scientific Literacy kan 

detta tolkas som en tydlig skillnad mellan fysikböckernas dominans av ett traditionellt 

Vision I-perspektiv, och böckerna i Naturkunskap som domineras av Vision II. 
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Däremot är skillnaden mellan de båda böckerna i Naturkunskap liten. Synpunkt har en 

större andel av omfattande kontext som relaterar till samhällsnivån (D), medan Välj din 

väg har en större andel av strategier och tekniska lösningar för ett hållbart energisystem 

(F). Detta förtar dock inte bilden av i hur hög grad naturkunskapsböckerna skiljer sig från 

fysikböckerna vad gäller val av perspektiv. 

Samma bild av två separata grupper framträder i figur 2 på sidan 51. Det finns däremot 

ingen samstämmighet mellan böckerna i Naturkunskap om hur fördelningen av 

kategorierna (B–C) respektive (D–F) varierar mellan olika typer av analysenheter. För Välj 

din väg driver fokustexterna i riktning mot dominans för Vision II, medan det är 

övningsuppgifterna som gör detta för Synpunkt. Övriga typer av analysenheter ligger nära 

genomsnitten på 44 % respektive 42 %.  

Jämförelserna ovan utgör ena halvan av forskningsfråga 3). 

8.3 Jämförelser mellan läroböcker i Fysik 1 och Fysik A 
Då det visade sig att skillnaderna mellan läroböckerna i Fysik 1 och Fysik A var förvånande 

små har ingen kvantitativ analys av detta utförts. Endast i två fall har direkta jämförelser 

kunnat göras: mellan Ergo Fysik 1 (Pålsgård et al., 2011) och Ergo Fysik A (Pålsgård et 

al., 2007), respektive mellan Heureka Fysik 1 (Alphonce et al., 2011) och Heureka Fysik 

A (Bergström et al., 2004). Detta urval beror både på böckernas tillgänglighet och på att just 

Ergo Fysik A och Heureka Fysik A tillhörde de läroböcker som analyserades av Engström 

(2008a). 

På grund av omflyttningar av stoffet mellan fysikkurserna och att Fysik 1 är en längre kurs 

(150 p) än Fysik A (100 p) finns det vissa skillnader i det undersökta innehållet. Exempelvis 

ingår inte kärnfysik i böckerna för Fysik A. Avsnitten om väder, klimat, prognoser och 

klimatförändringar ingår inte i det som här studerats, men anknyter till det undersökta 

området. Dessa avsnitt är mer omfattande i Fysik 1. 

8.3.1 Jämförelse mellan Ergo Fysik 1 och Ergo Fysik A 
Sidhänvisningarna avser Ergo Fysik A (Pålsgård et al., 2007) om inte annat anges. 

Följande skillnader som berör denna studie har observerats. Ergo A (Pålsgård et al., 2007) 

använder begreppet Energilagen (s. 116), medan Ergo 1 (Pålsgård et al., 2011) använder 

Energiprincipen. Ergo A förklarar enheten kalori. Förhållandet mellan potentiell energi 

och arbete mot en viss kraft är framlyft i Ergo A (s. 125). Ergo A går något djupare in på 

begreppet friktion, medan Ergo 1 även behandlar luftmotstånd på samma nivå. Begreppet 

Verkningsgrad används i Ergo A enbart i samband med värmemaskiner, medan det 

används mer allmänt i Ergo 1. Ergo A nämner en del om begränsningarna för antagandet om 

ideal gas (s. 171), medan Ergo 1 diskuterar detta i termer av att använda en modell. Ergo A 

går djupare in på tillkomsten av begreppet Värme och berör då även den tidigare teorin om 

ämnet kalorikum (s. 176). Dessutom lyfts begreppet fram med en faktaruta (s. 180): 

”Värme är energi som överförs från ett system till ett annat system med lägre temperatur”. 

Specifikt för Ergo A är marginaltexten på (s. 188): ”Energilotteriet. Termofysikens första 

och andra lag handlar om vinstchanserna i det stora energilotteriet: 1) Du kan inte vinna 

(energi). 2) Du är tvungen att förlora (energikvalitet).” Begreppet Entropi förekommer inte 

i Ergo A, utan enbart Energikvalitet. Detta har typiskt hanterats genom att komplettera 

faktarutor och definitioner i Ergo1 med en mening som använder entropibegreppet, så 

exempelvis: ”I alla fysikaliska processer ökar universums totala entropi” (Pålsgård et al., 

2011, s. 205) för att komplettera Termofysikens andra lag i Ergo 1.  

Ergo A diskuterar energislöseri på (s. 193), men använder inte begreppet Hållbar 

utveckling. I temaavsnittet Jorden i energiflödet (s. 245–249) tas områden som 



53 
 

mänsklighetens energibehov genom historien, solens strålningsenergi, strålningsbalans, 

isolering, växthuseffekten, människan och energin/det globala energiflödet, ojämn global 

fördelning, vart vi är på väg och vad vi kan göra. Detta avsnitt har skrivits om för Ergo 1 

och ingår då dels i avsnittet Energi och samhälle och dels i kapitlet Klimat och väder. Det 

finns dock en skillnad i att området behandlas mer problematiserande och öppet för debatt i 

Ergo A, medan det är mer faktainriktat i Ergo 1. 

8.3.2 Jämförelse mellan Heureka! Fysik 1 och Heureka! Fysik A 
Sidhänvisningarna avser Heureka! Fysik A (Bergström et al., 2004). 

Bland de skillnader som berör det studerade området kan följande nämnas. I Heureka 1 

(Alphonce et al., 2011) beskrivs kopplingen mellan tryck och den molekylära gasmodellen 

tydligare. Att Arkimedes princip gäller även i luft förklaras i Heureka 1. Ett kort avsnitt om 

havens värmelagrande roll och dess påverkan på vädret finns i Heureka A (Bergström et al., 

2004), men är flyttat till ett nytt kapitel i Heureka 1.  

Begreppet Entropi förekommer enbart på ett ställe, vilket är felaktigt formulerat, i Heureka 

A: ”Inom termodynamiken finns också en tredje huvudsats, som vi inte går in på i den 

här kursen. Den handlar om hur graden av oordning i ett system, entropin, förändras med 

temperaturen.” (s. 191). Annars beskrivs termodynamikens andra huvudsats i termer 

av yttre energis övergång till inre energi/värmeenergi, oordning. Vidare ges den tidiga 

makroskopiska definitionen: ”Värme flödar aldrig av sig själv från en kallare kropp till en 

varmare.” (s. 191).  

Följande stycken och avsnitt har flyttats till ett nytt kapitel, utvidgats och omformulerats i 

olika grad i Heureka 1: Värmepumpar (s. 192–193), Vår energiförsörjning (s. 193–194), 

Alternativa energikällor och förnybar energi (s. 195), Elanvändning i Sverige (s. 243), 

Elproduktion i Sverige (s. 244) och Solceller (s. 244). Begreppet Hållbar utveckling 

förekommer inte, däremot diskuteras i termer av förnybar energi. 

8.3.3 Sammanfattning 
De flesta ändringar som skett mellan Fysik A och Fysik 1 är av mindre omfattande karaktär: 

omformuleringar, utbyte/uppdateringar av bildmaterial och layoutmässiga ändringar av 

olika styckens karaktär. Mellan Heureka A och Heureka 1 finns t.ex. en tendens att göra 

tilltalet mer riktat mot eleven och mindre formellt.  

Gemensamt är att innehåll rörande energiområdet har sammanförts och lyfts fram i 

böckerna för Fysik 1, något tydligare i fallet Heureka än för Ergo. Mycket av materialet finns 

emellertid redan i böckerna för Fysik A. Anmärkningsvärt är att det i Ergo A finns ett 

temaavsnitt Jorden i energiflödet som innehåller stora delar av de här diskuterade 

frågeställningarna, men när detta integrerades med det övriga materialet i Ergo 1 ändrade 

det karaktär till att bli mindre öppet för diskussion och mer traditionellt behandlat. 

Begreppet Entropi är inte omnämnt i kursplanen för Fysik A (Skolverket, 1994), men ingår i 

det centrala innehållet för Fysik 1 (Skolverket, 2011b). Heureka A berörde begreppet något, 

och beskrivningen har utvidgats i Heureka 1. Ergo A nämnde inte alls entropibegreppet, och 

sättet det har förts in på i Ergo 1 är begränsat till att lägga till några enstaka satser där detta 

krävdes. Hållbar utveckling förekommer inte som begrepp i Ergo A respektive Heureka A, 

men problematiken diskuterades delvis, bland annat i termer av förnybar energi.  

Sammanfattningsvis är skillnaderna mellan läroböckerna för Fysik A och Fysik 1 mindre än 

förväntat. Detta antyder att det finns en risk att fysikämnets hantering av samhällsfrågorna 

inte följer med samhällsutvecklingen, åtminstone inte så som den beskrivs i läroböckerna.  

Denna jämförelse utgör andra halvan av forskningsfråga 3). 
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8.4 Analys av hur begrepp relaterade till termodynamikens 
andra huvudsats används. 

Vid en jämförelse mellan de fyra läroböckerna i Fysik 1 kan man särskilja en del skillnader i 

hur de beskriver termodynamikens andra huvudsats och de därtill kopplade begreppen 

entropi, energikvalitet och exergi (ej del av Lgy-11). Även vissa andra begrepp som anknyter 

till energieffektivitet, och därigenom termodynamikens andra huvudsats, redovisas. 

Sammanställningarna baseras på de kvalitativa beskrivningarna per lärobok i kapitel 7.1, 

samt tolkningar av respektive lärobokstext.   

Detta kapitel och dess underkapitel belyser forskningsfråga 2). 

8.4.1 Definition/introduktion av termodynamikens 2:a huvudsats 
Nedanstående tabell redovisar en tolkning av i vad mån respektive lärobok knyter 

beskrivningen till andra nära relaterade begrepp. Följande beteckningar representerar hur 

stor kopplingen är mellan begreppen i respektive lärobok: 

 *   framlyft som ett primärt begrepp 

 +  övriga huvudbegrepp 

 x  omnämnt 

 (x)  ej explicit omnämnt, men indirekt berört i någon mån 

 - förekommer ej 

Som exempel på kategorin (x) ej explicit omnämnt, men indirekt berört i någon mån ges 

följande exempel ur Ergo 1: 

En mystisk maskin driver ett fartyg framåt genom att omvandla termisk energi från havet till 

nyttigt arbete. Den bryter mot termofysikens andra lag. En sådan maskin är alltså inte möjlig 

(Pålsgård et al., 2011, s. 205). 

Denna formulering nämner inte explicit begreppet perpetuum mobile av andra slaget, eller 

att den motsvarar Kelvins definition av termodynamikens andra huvudsats med att det inte 

går att utvinna arbete med bara en värmereservoar (Se kapitel 4.3.2). Inte heller förklaras 

varför det inte är möjligt. 

Tabell 13. Förekomst av begrepp relaterade till termodynamikens andra huvudsats. 

Begrepp Ergo Heureka Impuls Fysik 1&2 

Mikroskopisk ordning/oordning   * x - x 
Entropin ökar * - * x 
Inre energin ökar - x - x 
Energikvaliteten minskar * - - x 
Exergin minskar - - * - 
Perpetuum mobile av andra slaget är inte möjlig (x) - - - 
Värmetransport sker från hög till låg temperatur (Clausius) - * * x 

 

Ingen väsentlig skillnad i tyngdpunkt framkommer, men varken Heureka eller Impuls 

lyfter fram det mer samhällsrelaterade (Vision II) begreppet energikvalitet. I stället lyfter de 

fram Clausius klassiska definition baserad på värmeflödets riktning. Impuls tar även upp 

exergibegreppet, vilket den är ensam om. Ergo har tyngdpunkten på fysikbegrepp, medan 

Impuls har viss övervikt mot teknikrelaterade begrepp. Fysik 1 & 2 särskiljer sig genom 

att inte explicit använda begreppet ”Termodynamikens andra huvudsats”, men samtidigt ha 

det bredaste sättet att behandla det på. 
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8.4.2 Entropibegreppet 
Entropibegreppet infördes i och med Lgy-11 i kursplanen (Skolverket, 2011b), men är klart 

olika behandlat i läroböckerna. Begreppet kan betraktas som tillhörande fysikens kärna, och 

är därför ett typiskt Vision I begrepp.  

Tabell 14. Förekomst av begrepp relaterade till entropibegreppet. 

Begrepp Ergo Heureka Impuls Fysik 1&2 

Antal möjliga tillstånd (Boltzmanns definition) - * - - 
Relaterat till tiden (tidspil) - - (x) (x) 
Termisk jämvikt - - x - 
Oordning + * - x 
Spontan process - - x x 
ΔS (Clausius definition) - - * * 
Användbarhet för arbete (jfr Energikvalitet/Exergi) - * - - 
Värme strömmar TH -> TL (Clausius) - - - + 
Högvärdig/lågvärdig energi + - - - 

 

Det förekommer en skillnad i djup vad gäller förklaringen av entropibegreppet. Ergo 

använder inte någon av de gängse definitionerna och förklarar egentligen inte begreppet, 

utan nämner det bara. Heureka är den bok som ger den bästa beskrivningen 

begreppsmässigt sett, vilket kan tolkas som att den mestadels håller sig till Vision I, dock ger 

den utrymme för att knyta samman begreppen entropi och energikvalitet. Impuls är mer 

inriktad på teknik och därigenom begränsade kontexter. Den har därigenom en del 

gemensamt med Fysik 1 & 2, vilken har en bredare men mindre distinkt beskrivning av 

begreppet. Man kan således knyta Heureka till fysikens begrepp, Impuls och Fysik 1 & 2 

till begränsad kontext/tekniska tillämpningar, medan Ergo inte betonar begreppet. Detta 

är i linje med den kvantitativa analysens resultat. 

8.4.3 Energikvalitet 
Begreppet Energikvalitet kan tolkas som att energieffektivitet betraktas ur ett bredare 

sammanhang, vilket lättare kopplas till SNI-frågor och Vision II av SL. Det fungerar därför 

väl som ett begrepp för liv och samhälle (Andersson, 2008) eller ett boundary object mellan 

Vision I och Vision II (Haglund & Hultén, 2017). Ingen av läroböckerna visar tydligt att det 

förhållandevis kvalitativa begreppet Energikvalitet skulle kunna göras mer kvantitativt 

genom att kopplas samman med värmemaskinens Carnotverkningsgrad (och därigenom 

med exergibegreppet). 

Tabell 15. Förekomst av begrepp relaterade begreppet energikvalitet. 

Begrepp Ergo Heureka Impuls Fysik 1&2 

Entropi * - x + 
Användbarhet för arbete * - (x) + 
Exergi - - x - 
Exergiandel - - x - 
Förmåga omvandlas till nyttigheter / olika energiformer - x - + 
Kvalitet / värde * x - - 

 

Endast Ergo ger en explicit definition av begreppet Energikvalitet, men denna är knuten till 

fysikbegrepp som arbete och entropi. Heureka relaterar till minskande kvalitet vid 

energiomvandlingar och uttrycker sig därvidlag i SNI-termer. Impuls har rubriken 

Energikvalitet, men använder egentligen inte begreppet. Istället lyfts begreppen exergi och 

exergiandel fram, där det sistnämnda som fysikaliskt begrepp motsvarar energikvalitet. 

Impuls får därigenom en tyngdpunkt mot fysikbegrepp och begränsad kontext/teknik. Inte 
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heller Fysik 1 & 2 lyfter tydligt fram begreppet Energikvalitet, men beskriver det såväl i 

fysikbegrepp som entropi och arbete, som i ett bredare sammanhang genom att koppla det 

till förmågan att omvandlas till andra energiformer. Impuls skiljer sig från övriga 

läroböcker genom att föredra begreppet Exergi och genom att mestadels inta perspektivet 

begränsad kontext/teknik. 

8.4.4 Exergi 
Begreppet Exergi förekommer inte i kursplanen för Fysik 1 enligt Lgy-11 och inte heller i 

läroböckerna Ergo, Heureka, eller Fysik 1 & 2. 

Tabell 16. Förekomst av begrepp relaterade till exergibegreppet. 

Begrepp Ergo Heureka Impuls Fysik 1&2 

Exergiutnyttjande -> tillstånd närmare jämvikt - - * - 
Max teoretiskt arbete - - * - 
Energikvalitet (def) (x) - - (x) 
Ta exergi från resurs - - * - 

 

Exergi är ett centralt begrepp i Impuls, där det ges en bred koppling såväl till fysikbegrepp 

(jämviktstillstånd, max teoretiskt arbete), begränsad kontext, och till omfattande 

samhällsrelaterade sammanhang (utnyttjande av energiresurser). Vid närmare 

betraktande framskymtar dock exergibegreppet i någon mån även i Ergo och Fysik 1 & 2 

genom att ”förmågan att utföra nyttigt arbete” lyfts fram. 

8.4.5 Relaterade begrepp 
Ytterligare ett antal fysikbegrepp berör områden som energieffektivitet och energiförluster 

och kan därför ses som relaterade till termodynamikens andra huvudsats och hållbara 

energisystem. Dessa analyseras inte djupare, utan det redovisas enbart i vilken mån 

begreppen förekommer och kopplas till energieffektivitet i läroböckerna. 

Tabell 17. Förekomst av andra relaterade begrepp. 

Begrepp Ergo Heureka Impuls Fysik 1&2 

Inre energi + * + (x) 
Termisk energi/värmeenergi + + - - 
Verkningsgrad * * * * 
Energiförlust/förlust av användbar energi + + - - 
Friktion/friktionsarbete + + + + 
Värmemaskiners maximala verkningsgrad (Carnot) - - * - 
Värmepumpars värmefaktor - - * - 

 

I huvudsak beskrivs samma uppsättning begrepp, där verkningsgrad, inre energi, friktion 

och förlust av användbar energi är exempel. Impuls särskiljer sig genom att lyfta fram 

begrepp som maximal verkningsgrad för värmemaskiner (Carnotfaktorn) och värmefaktorn 

för värmepumpar, d. v. s. den ger exempel på begränsad kontext/tekniska tillämpningar. 

9 Diskussion och slutsats 

9.1 Diskussion 
Som empirin visat, skiljer sig sättet energiområdet behandlas i läroböckerna för Fysik 

respektive Naturkunskap, vilket är naturligt med tanke på att ämnena styrs av olika 

kursplaner. Detta kan relateras till olika visioner av Scientific Literacy, men man kan 

samtidigt diskutera på vilket sätt debatten om Scientific Literacy vision I/vision II bör 
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påverka dagens svenska gymnasieskola. Eleverna har ju gjort ett eget val mellan att 

förbereda sig för framtida studier och yrkesverksamhet (NA/TE) med tyngdpunkt inom 

vision I, eller att betrakta naturvetenskap som främst en del av allmänbildningen för 

medborgarskap – d.v.s. vision II. För att uppnå medborgarskapsmålet måste de båda 

elevkategoriernas energibegrepp vara så pass kompatibla att en fruktbar diskussion blir 

möjlig. Å andra sida kan det finnas en strävan hos fysikeleverna att närma sig en 

naturvetenskaplig/teknisk praxisgemenskap (Lave & Wenger, 1991, s. 99–100). Frågan om 

var tyngdpunkten bör ligga mellan ett ämnesfokuserat betraktelsesätt, respektive 

värderande frågeställningar och samhällsrelaterad debatt, uppkommer då. Därigenom 

skiljer sig situationen från den med ett odifferentierat fysikämne på högstadiet, och från den 

som rådde då läroplansdebatten i USA drogs igång. 

Ur ett didaktiskt perspektiv uppstår frågan huruvida det är problematiskt att diskutera 

energifrågan ur ett samhällsperspektiv och med allmänbegrepp så nära i tid från att 

fysikämnets vetenskapliga energibegrepp genomgicks. Samtidigt kan det finnas fördelar 

med att eleverna utsätts för att begreppet används olika i olika diskurser. På så sätt framgår 

det tydligare hur det naturvetenskapliga språket förhåller sig till samhällsperspektivet och 

vardagsperspektivet. En observation vid textanalysen av läroböckerna var att det kan ligga 

en fara i att de samhällsrelaterade frågorna integreras alltför sömlöst med den traditionella 

lärobokstexten, eftersom det då finns en risk att frågeställningarna urvattnas och 

oskadliggörs. Att tydligt lägga tyngdpunkten på värderingar, samhällsperspektivet, 

problematiserande och det egna ställningstagandet när frågorna tas upp skulle kunna vara 

en fördel. Genom detta utsätts det naturvetenskapliga perspektivet för prövning, och en 

insikt skapas om retorikens betydelse jämte fysikens för att driva egna ståndpunkter. 

Studien visade att sättet termodynamikens andra huvudsats behandlas på varierar stort 

mellan läroböckerna. En glidande skala från att kortfattat nämna begreppet entropi till att 

integrera det på samma nivå som övriga fysikbegrepp exemplifierade detta. Att 

styrdokumenten fastslår att ett visst begrepp/perspektiv ska ingå, innebär alltså inte någon 

garanti för hur, eller i vilken omfattning, detta kommer att ske. Inte heller vilket syftet är: att 

eleven görs bekant med språkbruket, förstår hur begreppet bidrar till fysikens världsbild och 

förklaring av naturen, att kunna använda det för att kunna utföra enklare beräkningar, eller 

förstå dess relevans för ett hållbart samhälle.  

Ämnesplanens syfte och förmågor är desamma, men det finns inget centralt innehåll i 

varken Fysik 2 eller Fysik 3 som direkt relaterar till SNI-frågor. Däremot ingår tekniska 

tillämpningar och ”Fysikens relation till och gränser mot etiska, filosofiska och religiösa 

frågor” (Skolverket, 2011b, s. 14). En snabb inspektion av läroböckerna Heureka! Fysik 2 

(Alphonce, Bergström, Gunnvald, Johansson & Nilsson, 2012) och Heureka! Fysik 3 

(Alphonce, Bergström, Gunnvald, Johansson & Nilsson, 2013) påvisar mycket lite SNI-

relaterat innehåll. Exempel på sådant som finns: strålning från mobiltelefoni och 

mammografiundersökningar, integritet på internet, och användningsområden för 

mikrorobotar. Däremot finns det innehåll som rör tillämpningar inom teknik och medicin, 

likaså innehåll relaterat till ”Nature of Science”. Detta väcker frågan om SNI verkligen ses 

som en viktig del av fysikämnet, eller om det mera är ett område att bocka av.  

Istället för att som i Sverige ha områden lämpade för SNI-avsnitt utpekade i läroplanen, 

skulle man kunna sätta av en viss andel av timplanen för det, men hålla valet av fråga öppet. 

Denna väg har Danmark gått, där följande gäller för Fysik C, den minsta fysikkursen på 

deras motsvarighet till det svenska gymnasiet: 

Eleverne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kernestoffet. Det 
supplerende stof, der udfylder ca. 25 pct. af undervisningstiden, skal uddybe og perspektivere 
kernestoffet og kan også omfatte nye områder og metoder.  
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Det supplerende stof skal inddrage fagligt aktuelle, hverdagsorienterede, samfundsrelevante 
eller globale problemstillinger, herunder aspekter af bæredygtig udvikling.  
(Undervisningsministeriet, 2017).  

Ett sådant tillvägagångssätt gör det lättare att behandla aktuella frågeställningar och 

därigenom åstadkomma diskussioner med värderingsinslag kring dessa. 

9.2 Slutsatser 

9.2.1 Forskningsfråga 1: 
Hur visar sig de val olika läroböcker i Fysik 1 gjort med avseende på förhållandet mellan 

utbildning om fysikaliska begrepp respektive utbildning om naturvetenskapens roll för att 

lösa samhällsproblem, i avsnitten om Energi och Hållbara energisystem, vid en 

kvantitativ innehållsanalys av dessa avsnitt? 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen visar i samtliga fall på en klar dominans för begrepp (B) i 

förhållande till samhällsrelaterade teman hos fysikläroböckerna. En av läroböckerna 

(Impuls 1) har en något mindre övervikt, men har då istället ett större inslag av begränsad 

kontext (C). Om detta räknas in får alla läroböckerna i fysik en mycket likartad profil som i 

samtliga fall väger klart över (> 85 %) för traditionella fysikbegrepp + begränsad kontext 

gentemot omfattande kontext/samhällsperspektiv. Denna övervikt förstärks ytterligare om 

fokustext eller exempel + övningar studeras, eftersom SNI-innehållet främst kommer till 

uttryck i den löpande texten. I en kontext av traditionell fysikundervisning riskerar detta att 

tolkas som att SNI-innehållet värderas lägre än det traditionella fysikinnehållet. 

9.2.2 Forskningsfråga 2: 
Vilka begrepp lyfts fram relaterat till termodynamikens andra huvudsats, och hur är detta 

relaterat till lärobokens avvägning mellan fysikaliska begrepp och naturvetenskapens roll 

för att lösa samhällsrelaterade problem? 

Medan energiprincipen behandlas traditionellt och likartat i alla läroböckerna är skillnaden 

stor vad avser termodynamikens andra huvudsats. De två läroböckerna Ergo 1 (Pålsgård et 

al., 2011) och Heureka 1 (Alphonce et al., 2011) håller sig på en kvalitativ nivå. Heureka tar 

upp både de makroskopiska och de mikroskopiska betraktelsesätten, även när 

entropibegreppet beskrivs. Ergo lägger tyngdpunkten på begreppet energikvalitet och 

kopplingen mellan energianvändning och sjunkande energikvalitet. Impuls (Fraenkel et al., 

2011) skiljer sig genom att ta ett mer teknikinriktat perspektiv, där bakgrunden till 

termodynamikens andra huvudsats blir tydligare. Ett annat signum är att begreppet exergi 

lyfts fram istället för begreppet energikvalitet. Detta möjliggör eventuellt en mer intuitiv syn 

på energifrågan, men gör det svårare att använda begreppet energikvalitet som ett 

transferbegrepp vid SNI-diskussioner. Fysik 1 & 2 (Gustafsson, 2015) är mer kortfattad än 

övriga läroböcker, och intar en mellanposition i hur termodynamikens andra huvudsats 

behandlas – vilken dock inte nämns explicit. Entropi beskrivs både mikroskopiskt och 

makroskopiskt, vilket möjliggör räkneövningar. Energikvalitet behandlas sparsamt, men 

förklaras i termer av förmåga att utföra nyttigt arbete. Däremot definieras inte begreppet 

hållbar utveckling. Det råder således ganska stora skillnader i hur läroböckerna väljer att 

lägga tyngdpunkten beträffande termodynamikens andra huvudsats – kvalitativa 

förklaringar av fysikbegrepp respektive kvantitativ behandling relaterad till tekniska 

lösningar. De förbereder härigenom eleverna olika för samhällsaspekter (energikvalitet), 

fortsatta fysikstudier (entropi) eller praktisk energiteknik (exergi). 
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9.2.3 Forskningsfråga 3: 
Hur skiljer sig läroböcker i Fysik 1 gentemot läroböcker i det angränsande ämnet 
Naturkunskap, respektive över tid, i dessa avseenden? 

Skillnaden mellan olika visioner av Scientific Literacy mellan läroböckerna i Naturkunskap 

1b och Fysik 1a inom energiområdet är tydlig. Medan fysikläroböckerna har en andel mellan 

57 % – 73 % av grundläggande fysikbegrepp, ligger denna på 21 % – 24 % för de två 

studerade läroböckerna i naturkunskap. En liknande bild fås om begränsad kontext adderas 

till grundläggande fysikbegrepp. Kvarvarande analysenheter kan då tolkas som omfattande 

sammanhang som relaterar till samhällsfrågor – vilket kan ses som en strikt vision II av 

SL. Läroböckerna i fysik ligger då i intervallet 9 % – 14 % medan de i naturkunskap ligger 

mellan 42 % – 44 %. De båda ämnena kännetecknas således av att ha väsentligt olika 

fördelningar mellan de båda visionerna av Scientific Literacy, vilket är i samklang med vad 

läroplanen föreskriver. Detta ger eleverna en faktisk möjlighet att välja av den tyngdpunkt 

de föredrar. Frågan uppstår då om överlappningen i kunskapsstoff och betraktelsesätt är 

tillräcklig för att möjliggöra diskussioner om SNI-frågor mellan de två elevkategorierna. 

Eftersom varken termodynamikens huvudsats eller entropibegreppet nämns i läroböckerna i 

naturkunskap kvarstår energikvalitet som gemensamt begrepp. Av andra grundläggande 

fysikbegrepp behandlas energiprincipen och i viss mån verkningsgrad av 

naturkunskapsböckerna. Istället lyfts Hållbar Utveckling (ekologisk, social och ekonomisk) 

och Ekologiskt fotavtryck fram. 

För de två läroboksserier som kunnat jämföras mellan Fysik 1 (Lgy-11) och Fysik A (Lpf-94), 

visade sig skillnaderna vara små. Ett exempel är att begreppet Entropi ingår i läroplanen för 

Fysik 1, men lyfts bara in minimalt i Ergo 1 (Pålsgård et al., 2011), medan det ges en 

fördjupad beskrivning i Heureka 1 (Alphonce et al., 2011). Hållbar Utveckling är nytt som 

begrepp i Fysik 1, men diskuterades delvis i form av förnybar energi i läroböckerna för 

Fysik A. I ett av de studerade fallen tycks innehållet ha blivit mindre öppet för diskussion 

och mer integrerat med det traditionella innehållet i Fysik 1, vilket kan kännas som en 

paradox. En annan observation är att likheten i innehåll och perspektiv mellan Fysik 1 och 

Fysik A gör att man kan ställa frågan huruvida energifrågan känns som en aktuell SNI-fråga 

för eleverna, när en så stor del av innehållet faktiskt närmar sig kvartsseklet. 

9.3 Fortsatt forskning 
 Vidgning mot att undersöka hur SNI-frågor används i undervisningen på gymnasienivå 

och i vad mån detta sker ämnesövergripande.  Fältstudier, enkäter och intervjuer med 
lärare och elever är tänkbara metoder för detta. 

 Vidgning mot andra SNI-frågeställningar. Klimatfrågan är en tänkbar sådan, men det 
vore intressant att undersöka i vad mån nyframtagna frågor förekommer. Ifall en 
liknande metod baserad på innehållsanalys av läromedel används, behöver ett nytt 
analysschema tas fram. 

 Vidgning mot andra ämnen. Biologiämnet vore intressant att studera, eftersom dess 
karaktär ligger mellan fysik och naturkunskap. Ett annat förslag skulle vara att studera 
det specialiserade ämnet Hållbar utveckling, exempelvis kursen Miljö- och 
Energikunskap. 

 Vidgning i tid genom att studera stadieövergången mellan högstadium och gymnasium, 
exempelvis hur högstadiets fysikämne spaltas upp mot gymnasiets fysik-, och 
naturkunskapsämnen. I 

 Vidgning mot bedömningsaspekten. Hur vägs de samhällsinriktade och 
värderingsbaserade momenten in i den samlade bedömningen, särskilt med tanke på att 
dessa aspekter sällan ingår i de nationella proven i fysik. 

  



60 
 

Referenser 

Aikenhead, G. (1992). The integration of STS into science education. Theory Into Practice, 

31(1), 27–35. DOI: 10.1080/00405849209543521  

Aikenhead, G. (2002). The educo‐politics of curriculum development: A response to Peter 

Fensham's ‘time to change drivers for scientific literacy’. Canadian Journal of Science, 

Mathematics and Technology Education, 2(1), 49–57. DOI:10.1080/14926150209556498  

Alphonce, R., Bergström, L., Gunnvald, P., Ivarsson, J., Johansson, E., & Nilsson, R. (2011). 

Heureka! Fysik 1. (1. uppl.). Stockholm: Natur & Kultur.  

Alphonce, R., Bergström, L., Gunnvald, P., Johansson, E., & Nilsson, R. (2012). Heureka! 

Fysik 2. (1. uppl.). Stockholm: Natur & Kultur.  

Alphonce, R., Bergström, L., Gunnvald, P., Johansson, E., & Nilsson, R. (2013). Heureka! 

Fysik 3. (1. uppl.). Stockholm: Natur & Kultur.  

Andersson, B. (2002). Utveckling av naturvetenskaplig undervisning – två exempel. I 

Strömdahl, H. (Red.). Kommunicera naturvetenskap i skolan – några forskningsresultat. 

(1:9. Uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Andersson, B. (2008). Att förstå skolans naturvetenskap: Forskningsresultat och nya 

idéer. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Areskoug, M., & Eliasson, P. (2007, 2012). Energi för hållbar utveckling: Ett historiskt och 

naturvetenskapligt perspektiv (2:1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Beckman, O., Grimvall, G., Kjöllerström, B., & Sundström, T. (2005). Energilära: 

Grundläggande termodynamik. (4. uppl.). Stockholm: Liber.  

Ben-Naim, A. (2012). Shannon’s Measure of Information and the Thermodynamic Entropy. 

AIP Conference Proceedings, 1443(129), 129–142. DOI: 10.1063/1.3703629.  

Ben-Naim, A. (2017). Entropy: the truth, the whole truth, and nothing but the truth.  

Singapore: World Scientific Publishing Co.  

Bergström, G., & Boréus, K. (Red.). (2000, 2012). Textens mening och makt: Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (3:8. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Bergström, L., Johansson, E., Nilsson, R., Alphonce, R., & Gunnvald, P. (2004). Heureka! 

Fysik för gymnasieskolan Kurs A. (1. uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. 

Blom, G. (1970a). Sannolikhetsteori med tillämpningar (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Blom, G. (1970b). Statistikteori med tillämpningar (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Björneloo, I. (2007). Innebörder av hållbar utveckling: En studie av lärares utsagor om 

undervisning. (Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Educational Sciences). Acta 

Universitatis Gothoburgensis Göteborg Studies in Educational Sciences 250. 

Bronäs, A., & Runebou, N. (2016). Ämnesdidaktik: en undervisningskonst (2:1. uppl.). 

Lund: Studentlitteratur.  

Bryce, T.G.K. (2010). Sardonic science? The resistance to more humanistic forms of science 

education. Cultural Studies of Science Education, 5(3), 591–612. DOI: 10.1007/s11422-010-

9266-6   

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=%2Cexact%2C%20%3Cb%3EDOI%3A%20%3C~2Fb%3E10.1080~2F00405849209543521%2CAND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=46KTH_VU1_L&lang=en_US&mode=advanced&offset=0


61 
 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research Methods in Education. (7th ed.). 

Abingdon, MO: Routledge.  

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna (P. Larsson, övers.). (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

(Originalarbete publicerat 2014)  

Dincer, E., & Rosen, M. (2015). Exergy Analysis of Heating, Refrigerating and Air 

Conditioning. (1. uppl.). Amsterdam: Elsevier.  

Ekborg, M., Ottander, C., Dolinšek, S., & Lyons, T. (2010). Working with socio-scientific 

issues: students’ and teachers’ experiences. Proceedings Of The Xiv Symposium Of The 

International Organization For Science And Technology Education (Ioste), 382–392. 

Ekborg, M., Ideland, M., Lindahl, B., Malmberg, C., Ottander, C., & Rosberg, M. (2012 och 

2017). Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet. (2. Uppl.). Malmö: Gleerups 

Utbildning AB.  

Ekborg, M., Ottander, C., Silfver, E., & Simon, S. (2013). Teachers’ Experience of Working 

with Socio-scientific Issues: A Large Scale and in Depth Study. Research in Science 

Education, 43(2), 599–617. DOI: 10.1007/s11165-011-9279-5  

Engström, S. (2008a). Fysiken spelar roll! Undervisning om hållbara energisystem, fokus 

på gymnasiekursen fysik A. (Licentiatavhandling, Mälardalen University, School of 

Education, Culture and Communication). Eskilstuna: Mälardalen University Press 

Licentiate Theses, 89. 

Engström, S. (2008b). Content objectives for teaching sustainable energy in physics 

education. Proceedings Of The XIII. IOSTE Symposium. ISBN 978-605-5829-16- 2. (s. 271–

278). Ankara, Turkiet: Palme. 

Engström, S., Gustafsson, P., & Niedderer, H. (2011). Content for Teaching Sustainable 

Energy Systems in Physics at Upper Secondary School. International Journal of Science and 

Mathematics Education, 9(6), 1281–1304. DOI: 10.1007/s10763-010-9260-1 

Fraenkel, L., Gottfridsson, D., & Jonasson, U. (2011). Impuls Fysik 1. (1. uppl.). Malmö: 

Gleerups Utbildning. 

Förenta Nationerna. (1987). Report of the World Commission on Environment and 

Development: Our Common Future.  

Tillgänglig: https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/wced 

Gulliksson, H., & Homgren, U. (2015). Hållbar utveckling: Livskvalitet, beteende, teknik. 

(2:2. Uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Gustafsson, B. (2010). Undersökningar av sociovetenskapliga samtal i naturvetenskaplig 

utbildning. (Doktorsavhandling, Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik, psykologi 

och idrottsvetenskap). Kalmar: Linnaeus University Dissertations 30/210.  

Gustafsson, J. (2015). Fysik – Fysik 1 och Fysik 2. (1:2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Gyberg, P. (2003). Energi som kunskapsdiskurs: om praktik och diskurser i skolan. 

(Doktorsavhandling, Linköpings universitet, Tema Teknik och social förändring)  

Haglund, J., & Hultén, M. (2017). Tension between visions of science education: The case of 

energy quality in Swedish secondary science curricula. Science & Education, 26(3), 323–

344. DOI: 10.1007/s11191-017-9895-1  

https://doi-org.focus.lib.kth.se/10.1007/s10763-010-9260-1
https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/wced


62 
 

Hedrén, J., & Jidesjö, A. (2010). Kunskap utan kunskapens användning: En studie av 

fysikläromedel i grundskolans senare år. Stockholm: Skolinspektionen. Tillgänglig: 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:322447/FULLTEXT02.pdf 

Hellspong, L., & Ledin, P. (1997). Vägar genom texten: Handbok i brukstextanalys. (1:16. 

uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Hellspong, L. (2001). Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur.  

Henriksson, A. (2016). Synpunkt Naturkunskap 1b. (2. uppl.). Malmö: Gleerups Utbildning.  

Ingelstam, L., (2012). System: Att tänka över samhälle och teknik. (2. Uppl.) Eskilstuna: 

Statens energimyndighet.  

Tillgänglig: https://energimyndigheten.a-w2m.se/Test.ashx?ResourceId=2610 

Jeppsson, F., & Haglund, J. (Red.). (2013). Modeller, analogier och metaforer i 

naturvetenskapsundervisning. Lund: Studentlitteratur.  

Jonsson, F. (2014). Naturkunskap 1B Välj din väg. Lund: NA Förlag. 

Klasander, C. (2010). Talet om tekniska system: Förväntningar, traditioner och 

skolverkligheter. Studies in Science and Technology Education, 2010(32). 

DOI:10.3384/diss.diva-65356  

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Lindahl, B., Rosberg, M., Ekborg, M., Ideland, M., Malmberg, C., Rehn, A., Ottander, C., 

Silfver, E. & Winberg, M. (2011). Socio-scientific Issues – A Way to Improve Students’ 

Interest and Learning?. US-China Education Review, B(3), 342–347.  

DOI: 10.17265/2161-6248/2011.08B.004 

Linde, G. (2000). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

Linder, C., Östman, L., Roberts, D. A., Wickman, P-O., Erickson, G., & MacKinnon, A. 

(Eds.). (2011). Exploring the Landscape of Scientific Literacy. (1. uppl.). New York:  Tayler 

& Francis e-Library.  

Ottander, C., & Ekborg, M. (2012). Students experience of working with Socio Scientific 

Issues: A quantitative study in secondary school. Research In Science Education, 42(6), 

1147–1163. DOI: 10.1007/s11165-011-9238-1  

Pålsgård, J., Kvist, G., & Nilson, K. (2007). Ergo Fysik – Naturvetenskap och Teknik kurs A. 

(3. uppl.). Stockholm: Liber. 

Pålsgård, J., Kvist, G., & Nilson, K. (2011). Ergo Fysik 1. (4. uppl.). Stockholm: Liber.  

Roberts, D. A. (1982). Developing the Concept of “Curriculum Emphases” in Science 

Education. Science Education, 66(2), s. 243–260.  

Roberts, D. A. (2007). Knowing Science and Becoming Scientifically Literate: Perspectives 

on School Science Classrooms. Didaktikens forum, vol. 3, s. 59–83.  

Roberts, D. A. (2011). Competing Visions of Scientific Literacy: The Influence of a Science 

Curriculum Policy Image. In Linder, C., Östman, L., Roberts, D. A., Wickman, P-O., 

Erickson, G., & MacKinnon, A. (Eds.). (s. 27–45). Exploring the Landscape of Scientific 

Literacy. (1. uppl.). New York:  Tayler & Francis e-Library. 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:322447/FULLTEXT02.pdf
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Test.ashx?ResourceId=2610


63 
 

Rosen, M. (2005). Energy-Related Education and Awareness: The Role and Place for Exergy 

in Policy Development. International Journal of Green Energy, 1(4), s. 451–465.  

DOI: 10.1081/GE-200038711  

Sjøberg, S. (2009). Naturvetenskap som allmänbildning: en kritisk ämnesdidaktik (S. 

Andersson & A. Claesdotter, övers.). (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Skolverket. (1994). Kursplan. Fysik A. Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/hitta-tidigare-amnen-och-kurser-ar-2000-2011-i-

gymnasieskolan?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2FsubjectKursinfo.htm%3Fsubject

Code%3DFY2000%26courseCode%3DFY1201%26tos%3Dgy2000&sv.url=12.5dfee44715d3

5a5cdfaa4b0#anchor_FY1201 

Skolverket. (2011a). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Tillgänglig: https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 

Skolverket. (2011b). Ämnesplan. Fysik. Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fs

ubject.htm%3FsubjectCode%3DFYS%26courseCode%3DFYSFYS01a%26tos%3Dgy&sv.url=

12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_FYSFYS01a 

Skolverket. (2011c). Ämnesplan. Naturkunskap. Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fs

ubject.htm%3FsubjectCode%3DNAK%26courseCode%3DNAKNAK01b%26tos%3Dgy&sv.ur

l=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_NAKNAK01b 

Snow, C. E., & Dibner, K. A. (Eds.). (2016). Committee on Science Literacy and Public 

Perception of Science; Board on Science Education; Division of Behavioral and Social 

Sciences and Education; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 

Science Literacy: Concepts, Contexts, and Consequences. Washington (DC): National 

Academies Press (US); 2016 Oct 14. Appendix A, Key Definitions and Statements about 

Literacy, Numeracy, Science Literacy, Health Literacy, and Health Numeracy. Tillgänglig: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK396094/  

Strömdahl, H. (Red.). (2002). Kommunicera naturvetenskap i skolan – några 

forskningsresultat. (1:9. Uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Sund, P. (2016). Discerning selective traditions in science education: a qualitative study of 

teachers’ responses to what is important in science teaching. Cultural Studies of Science 

Education, vol. 11, s. 387–409. DOI: 10.1007/s11422-015-966-8  

Undervisningsministeriet. (2017). STX-læreplaner 2017. Tillgänglig: 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-

laereplaner-2017 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig: 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

Wilkinson, J. (1999). A quantitative analysis of physics textbooks for scientific literacy 

themes. Research in Science Education, 29(3), 385–399. DOI: 10.1007/BF02461600 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-tidigare-amnen-och-kurser-ar-2000-2011-i-gymnasieskolan?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2FsubjectKursinfo.htm%3FsubjectCode%3DFY2000%26courseCode%3DFY1201%26tos%3Dgy2000&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfaa4b0%23anchor_FY1201
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-tidigare-amnen-och-kurser-ar-2000-2011-i-gymnasieskolan?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2FsubjectKursinfo.htm%3FsubjectCode%3DFY2000%26courseCode%3DFY1201%26tos%3Dgy2000&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfaa4b0%23anchor_FY1201
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-tidigare-amnen-och-kurser-ar-2000-2011-i-gymnasieskolan?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2FsubjectKursinfo.htm%3FsubjectCode%3DFY2000%26courseCode%3DFY1201%26tos%3Dgy2000&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfaa4b0%23anchor_FY1201
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-tidigare-amnen-och-kurser-ar-2000-2011-i-gymnasieskolan?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2FsubjectKursinfo.htm%3FsubjectCode%3DFY2000%26courseCode%3DFY1201%26tos%3Dgy2000&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfaa4b0%23anchor_FY1201
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-tidigare-amnen-och-kurser-ar-2000-2011-i-gymnasieskolan?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2FsubjectKursinfo.htm%3FsubjectCode%3DFY2000%26courseCode%3DFY1201%26tos%3Dgy2000&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfaa4b0%23anchor_FY1201
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DFYS%26courseCode%3DFYSFYS01a%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3%23anchor_FYSFYS01a
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DFYS%26courseCode%3DFYSFYS01a%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3%23anchor_FYSFYS01a
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DFYS%26courseCode%3DFYSFYS01a%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3%23anchor_FYSFYS01a
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DFYS%26courseCode%3DFYSFYS01a%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3%23anchor_FYSFYS01a
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DNAK%26courseCode%3DNAKNAK01b%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3%23anchor_NAKNAK01b
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DNAK%26courseCode%3DNAKNAK01b%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3%23anchor_NAKNAK01b
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DNAK%26courseCode%3DNAKNAK01b%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3%23anchor_NAKNAK01b
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DNAK%26courseCode%3DNAKNAK01b%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3%23anchor_NAKNAK01b
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK396094/
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf


64 
 

Zeidler, D. L., & Sadler, T. D. (2011), An Inclusive View of Scientific Literacy: Core Issues 

and Future Directions. In Linder, C., Östman, L., Roberts, D. A., Wickman, P-O., Erickson, 

G., & MacKinnon, A. (Eds.). Exploring the Landscape of Scientific Literacy (s. 212–230). (1. 

uppl.). New York:  Tayler & Francis e-Library. 

Östman, L. (1995). Socialisation och mening: No-utbildning som politiskt och 

miljömoraliskt problem (Doktorsavhandling, Uppsala Universitet, Department of 

Education).  

Östman, L., & Almqvist, J. (2011). What Do Values and Norms Have to Do with Scientific 

Literacy. In Linder, C., Östman, L., Roberts, D. A., Wickman, P-O., Erickson, G., & 

MacKinnon, A. (Eds.). Exploring the Landscape of Scientific Literacy (s. 194–211). (1. 

uppl.). New York:  Tayler & Francis e-Library. 

 

  



65 
 

 

Appendix 1: Kodningsschema 

Det kodningsschema som använts vid textanalysen finns beskrivet både i Engström (2008a) 

och mer kortfattat på engelska i Engström (2008b).  Bakgrunden till dess användning i 

denna undersökning beskrivs i kapitel 3.2 och 5.2. Vid kodningsarbetet har huvudsakligen 

Engström (2008a) använts som referensnormal, men detta kodningsschema baseras på min 

översättning till svenska av beskrivningen i Engström (2008b) med några kompletteringar 

från Engström (2008a). Detta kompletteras med frågeställningar som väckts och val som 

gjorts vid kodningsarbetet i form av kommentarer. 

Kategorier med underkategorier 

B: Grundläggande fysikbegrepp 

B1: Traditionella energibegrepp: Energi, energiprincipen och energiomvandlingar, 

effekt, arbete, energiformer och energibärare. Kommentar: Även vissa andra 

grundläggande fysikbegrepp och fysikaliska resonemang har getts koden B1. 

B2: Termodynamikens andra lag: Exergi, energikvalitet, verkningsgrad, effektivitet. 

Kommentar: Entropi och relaterade begrepp tillkommer i enlighet med Lgy-11.  

B3: Andra fysikbegrepp: Värme och temperatur, fasomvandlingar, värmekapacitet, 

smältvärme och relaterade begrepp, fission och fusion. 

C: Begränsade kontexter – ej relaterade till samhällsfrågor. (D.v.s. kontexter 

relaterade till grundläggande teknik och naturvetenskap) 

C1: Naturvetenskapliga fenomen: från fysik, kemi, biologi och geologi som ger 

grundläggande insikter. I kategorin ingår inte kontexter relaterade till mänskliga 

aktiviteter eller det mänskliga samhällets processer. Kommentar: Även kontexter 

relaterade till eleven som uttolkare av naturvetenskapliga fenomen har getts 

koden C1. (Dessa kan ofta ses som exempel på emfaserna ”Self as explainer”/”Att 

kunna förklara själv” respektive ”Everyday coping”/”Naturvetenskap i vardagen”) 

C2: Energiresurser: Energiflödet från solen, jordens energibalans och 

förnybara/icke-förnybara energikällor.  

C3: Befintlig teknik: Exempel på teknik som inte sätts i ett samhälleligt sammanhang, 

såsom elmotorn, värmepumpen, ångmaskinen samt skillnader mellan olika bränsles 

funktion och vad förbränning innebär. Kommentar: Även kontexter relaterade till 

tekniska tillämpningar och där eleven ses ha en roll i tekniska sammanhang har 

getts koden C3. I en del fall uppstår gränsdragningsproblem mellan koderna C3 

och D2 som har att göra med om det handlar om en begränsad (”teknisk 

komponent”) eller mer omfattande (”tekniskt system”) kontext. Ett exempel på 

detta är att en kärnkraftsreaktor kan kodas endera som en teknisk komponent 

(C3) eller som en del av elkraftnätet (D2) beroende på kontext. 

D: Omfattande kontext som relaterar till samhällsnivån. 

D1: Yttre miljöaspekter i samhället: Människans relation till den yttre miljön, 

ekologiska begränsningar för den mänskliga aktiviteten, att leva i balans med 

miljön, begreppet livscykelanalys, nationella miljömål relaterade till 

energianvändningen. 
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D2: Energiflöden: Energiflöden genom biomassan till samhället i form av bränslen 

och mat, energiproduktion, energidistribution och energikonsumtion. Även 

områden som livsmedelsproduktion, avfallshantering, bostadsändamål och 

transporter. Kommentar: Ibland gränsdragningsproblem gentemot kod C3 vad 

gäller energiproduktion och energidistribution. 

D3: Elevens egen energianvändning. 

D4: Ekonomiska aspekter: Elpris, elmarknadens funktionssätt. Kommentar: Även 

andra områden där ekonomiska resonemang är i centrum har getts koden D4. 

D5: Etiska och politiska aspekter: Avser värderingar och politiska ståndpunkter. 

Faktorer som påverkar utvecklingen, politiska krafter, ekonomiska styrmedel, våra 

drivkrafter vad gäller energianvändning och förhållandet till naturen, politiska 

intentioner nationellt och internationellt. 

E: Problem med nuvarande energisystem 

E1: Energislöseri: Ineffektiviteten i systemet (låg verkningsgrad, dåligt utnyttjande av 

värme och exergi), jordens energiresursers uthållighet, ojämn användning av 

resurserna. 

E2: Negativ miljöpåverkan: Klimatförändring, kärnkraftens avfalls- och 

säkerhetsproblem, vattenkraftens påverkan på naturen, hur vår livsstil påverkar 

miljön genom produktion och konsumtion. 

F: Strategier och tekniska lösningar för ett hållbart energisystem. 

F1: Minska och effektivisera energianvändningen. 

F2: Ökad användning av förnybar energi: Ökad andel förnybar energi, 

användning av flödande energikällor i första hand och därefter övriga förnybara 

energikällor. 

F3: Ny renare teknik: Funktion, potential och fördelar/nackdelar hos solceller, 

bränsleceller, fusionsreaktorer. Reningsteknik för att minska utsläppen från fordon 

och förbränningsanläggningar. Kommentar: Vad som skall kodas som C3 

respektive F3 ändras över tid och synen på vad som kan betraktas som allmänt 

tillgänglig teknologi. För en del nya energikällor kan det diskuteras om de är att 

betrakta som ”renare teknik” eller inte. Exempel på detta är att batteriteknik för 

bilar idag bör kodas som C3 befintlig teknik, medan detta nog inte hade varit fallet 

2008. Bränslecellsbilar drivna av vätgas räknas här fortfarande som F3 ny 

renare teknik, men kan vara befintlig teknik om 10 år. Dessutom har utvinningen 

av batterimetaller avsevärd lokal miljöpåverkan och vätgasbilar är inte 

klimatvänliga om vätgasen härrör från fossilgas. 

I det ursprungliga kodningsschemat ingick även kategorin A med underkategorier, men då 

denna avsåg frågeställningar relaterade till själva undervisningen är den inte aktuell vid 

innehållsanalys av läromedel. 
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Typer av analysenheter 

1: Förklarande text. Kommentar: Resultaten indikerar att analysenheternas 

genomsnittliga längd är kortare här än i Engström (2008a), trots att samma 

indelningsgrund (”en mening eller ett textsammanhang som beskriver ett begrepp 

eller ett samband”) har använts. Orsaken kan eventuellt vara att en 

komplementerande princip har varit att all text skall kodas. 

2: Ett påstående i marginalen. Kommentar: Eftersom de studerade läromedlen 

har olika principer för sin layout är denna kategori inte helt jämförbar. 

Gemensamt är att den avser text av breddande eller fördjupande karaktär. 

3: Räkneuppgifter/diskussionsfrågor. Kommentar: Fördelningen mellan 

räkneuppgifter och diskussionsfrågor varierar mellan läromedlen, i synnerhet 

mellan ämnena Fysik och Naturkunskap 

4: Räkneexempel. 

5: Bilder och diagram. Kommentar: Sättet bilder används på varierar i hög grad 

mellan de analyserade läromedlen. I vissa fall är de en integrerad del av det 

pedagogiska innehållet, medan de i andra fall snarare syftar till att lätta upp 

framställningen. Trots detta har alla bilder kodats. 

6: Tabell. 

7: Text i ”fokus”. Avser ”tänk på rutor”, eller sammanfattning i en avgränsad text. 
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Appendix 2: Inkluderade kapitel 

Beskrivning per lärobok över vilka kapitel, alternativt sidor som inkluderats i 

innehållsanalysen.  

Ergo Fysik 1: Kapitel 5) Energi (hela), 7) Termofysik (hela), 11.6) Fission, 11.7) Fusion. [ 

Kapitel 8) om Väder och Klimat ingår ej] 

Heureka! Fysik 1: Kapitel 3.2–3.4) Tryckdelen av ”Densitet och Tryck”, 5) Energi och 

Arbete, 9) Värme, 10.3) Energitillgångar och förbrukning, 15) Kärnenergi. [Ej 10.1–10.2, 

Global uppvärmning] 

Impuls Fysik 1: Kapitel 5) Energi [och rörelsemängd – utom sid. 160–170], 6) Tryck, 7) 

Värme och Temperatur [utom sid 223 och 225–240], 8) Hållbar energiförsörjning [utom 

sid. 275–279], sid 427–437 av kapitel 11) Kärnfysik. 

Fysik – Fysik 1 och Fysik 2: Kapitel 3) Rörelse och krafter 1: sid. 81–87 och 95 (om 

Tryck), 4) Energi [utom sid 113–118], 5) Termodynamik, sid. 214–219 samt 231 av kapitel 8) 

Kärnfysik 

För jämförelse över tid: 

Ergo Fysik A: Kapitel 5) Energi (hela), 6) Termofysik (hela), sid. 245–249 av kapitel 7) 

Elektricitet 

Heureka! Fysik A: Kapitel 4.2–4.4) Tryckdelen av ”Densitet och Tryck”, 6) Energi, 7) 

Värme, 9.12) Elektriska kretsar – hur mycket el använder vi? 

För jämförelse med motsvarande avsnitt i Naturkunskap: 

Synpunkt Naturkunskap 1b: Kapitel 3.4) Aggregationsformer, 5) Människan och miljön 

[utom sid. 100–101, 117–128, 132–134, 140–159], sid 267 Svenska miljömål 

Välj din väg Naturkunskap 1B: Kapitel 2) Energi [utom s. 186–189 Klimatförändringar] 
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Appendix 3: Kodningsresultat 

Sammanställning av obearbetade kodningsresultat från de studerade läroböckerna baserat 

på kodningskategorier enligt Appendix 1 och omfattning enligt Appendix 2.  

Ergo Fysik 1 

Tabell 18. Kodningsresultat Ergo Fysik 1. 

 1: Löptext 2: Marg. 3: Uppgift 4:Exempel 5: Bild 6: Tabell 7: Fokus Summa 

B1 91 5 127 33 45 1 35 337 
B2 14 - 17 3 2 - 8 44 
B3 87 2 80 20 23 - 24 236 
C1 38 10 16 10 19 - 10 103 
C2 11 2 9 4 - - - 26 
C3 9 - 8 4 8 - - 29 
D1 - - - - - - 1 1 
D2 8 1 1 - 2 - - 12 
D3 4 - 3 - - - - 7 
D4 3 1 1 - - - - 5 
D5 14 7 4 - - - - 25 
E1 3 - - - - - - 3 
E2 1 6 2 - 2 - - 11 
F1 4 1 1 - - - - 6 
F2 - - - - - - - - 
F3 3 1 - - 1 - - 5 

Summa 290 36 269 74 102 1 78 850 
 

 

 

Heureka Fysik 1 

Tabell 19. Kodningsresultat Heureka Fysik 1. 

 1: Löptext 2: Marg. 3: Uppgift 4:Exempel 5: Bild 6: Tabell 7: Fokus Summa 

B1 127 7 69 27 59 - 31 320 
B2 21 1 3 - - - 8 33 
B3 38 8 21 7 9 - 21 104 
C1 13 2 12 1 15 1 5 49 
C2 31 1 11 - 7 - 1 51 
C3 8 2 10 2 5 - 4 31 
D1 1 - 1 - - - 2 4 
D2 10 1 2 - 6 - 1 20 
D3 - - 1 - - - - 1 
D4 1 - 1 - - - - 2 
D5 2 - 3 - 1 - - 6 
E1 - - - - - - - - 
E2 6 - 3 - 1 - 1 11 
F1 - - - - - - - - 
F2 - - - - - - - - 
F3 9 - - - 2 - 1 12 

Summa 267 22 137 37 105 1 75 644 
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Impuls Fysik 1 

Tabell 20. Kodningsresultat Impuls Fysik 1. 

 1: Löptext 2: Marg. 3: Uppgift 4:Exempel 5: Bild 6: Tabell 7: Fokus Summa 

B1 80 - 91 25 31 3 30 260 
B2 23 - 28 9 3 1 13 77 
B3 63 - 62 17 21 4 16 183 
C1 49 1 69 3 39 - 2 163 
C2 23 - 13 2 4 3 - 45 
C3 21 1 25 2 30 1 1 81 
D1 1 - - - - - - 1 
D2 21 3 4 1 9 - 3 41 
D3 1 - 11 - - - 1 13 
D4 3 - 2 - - - - 5 
D5 9 - 5 - - 1 - 15 
E1 - - 1 1 - - - 2 
E2 7 - 6 - 2 1 - 16 
F1 1 - 3 - - - - 4 
F2 - - - - - - - - 
F3 2 - 2 - 1 - - 5 

Summa 304 5 322 60 140 14 66 911 
 

 

Fysik – Fysik 1 och Fysik 2 

Tabell 21. Kodningsresultat Fysik – Fysik 1 och Fysik 2. 

 1: Löptext 2: Marg. 3: Uppgift 4:Exempel 5: Bild 6: Tabell 7: Fokus Summa 

B1 61 2 24 14 20 - 8 129 
B2 22 - 6 3 - 2 1 34 
B3 35 2 12 14 6 - 3 72 
C1 11 2 1 1 3 1 1 20 
C2 16 - 2 - 2 - - 20 
C3 8 - 1 - 5 1 - 15 
D1 1 - - - - - - 1 
D2 16 - 1 - 5 - 1 23 
D3 - - 1 - - - - 1 
D4 1 - - - - - - 1 
D5 3 - - - - - - 3 
E1 1 - - - 1 - - 2 
E2 6 - 1 - - - - 7 
F1 1 - - - 1 - - 2 
F2 2 - - - - - - 2 
F3 5 - - - - - - 5 

Summa 188 6 49 32 43 4 15 337 
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Välj din väg – Naturkunskap 1b 

Tabell 22. Kodningsresultat Välj din väg – Naturkunskap 1b. 

 1: Löptext 2: Marg. 3: Uppgift 4:Exempel 5: Bild 6: Tabell 7: Fokus Summa 

B1 37 - 7 - 1 - - 45 
B2 12 - 2 - - - - 14 
B3 9 - - - - - - 9 
C1 13 - - - 2 - 1 16 
C2 50 - 3 - - - 14 67 
C3 25 - - - 7 - - 32 
D1 7 - - - - - 1 8 
D2 37 - 4 - 2 - 1 44 
D3 8 - 2 - - - - 10 
D4 3 - - - - - 5 8 
D5 11 - 2 - 1 - 2 16 
E1 2 - - - - - - 2 
E2 16 - - - - - 8 24 
F1 7 - - - - - 1 8 
F2 5 - - - 2 - 2 9 
F3 7 - - - - - - 7 

Summa 249 - 20 - 15 - 42 326 
 

 

Synpunkt Naturkunskap 1b 

Tabell 23. Kodningsresultat Synpunkt Naturkunskap 1b. 

 1: Löptext 2: Marg. 3: Uppgift 4:Exempel 5: Bild 6: Tabell 7: Fokus Summa 

B1 20 1 2 1 2 - 11 37 
B2 6 - 2 - - - 2 10 
B3 18 - 1 - 4 1 2 26 
C1 13 - 3 - 12 - 2 30 
C2 29 2 4 - 4 - 6 45 
C3 16 - 3 - 10 - 2 31 
D1 1 - 1 - - - 4 6 
D2 16 4 4 - 7 - - 31 
D3 1 - 2 - 2 - 2 7 
D4 5 - 3 - - - - 8 
D5 21 1 8 - 4 - 5 39 
E1 1 - - - - - - 1 
E2 16 - 2 - 4 - 5 27 
F1 - - - - - - 1 1 
F2 5 - 1 - - - - 6 
F3 2 - - - - - 1 3 

Summa 170 8 36 1 49 1 43 308 
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Appendix 4: Om signifikans hos skillnaden mellan ämnena 

Som komplettering till den deskriptiva statistiken har även en undersökning gjorts av 

huruvida fördelningen av Scientific Literacy vision I och II skiljer sig signifikant mellan 

läroböckerna i Fysik 1a respektive Naturkunskap 1b. 

Metod 

Vad gäller statistikteori, statistiska metoder och formler som använts baseras detta 

huvudsakligen på två läroböcker i matematisk statistik skrivna av Blom (1970a, 1970b). 

Användning av statistiska metoder inom utbildningsvetenskap beskrivs grundligt av Cohen, 

Manion och Morrison (2011). Boken beskriver dels den teoretiska bakgrunden, dels 

praktiska tips om användning av verktyget SPSS och om redovisningen av erhållna resultat. 

Denna har huvudsakligen använts som en bakgrund för valet av metoder och för bättre 

förståelse av tillämpningen av statistiska metoder inom utbildningsvetenskapen.  

Den metod som använts för att jämföra läroböcker inom olika ämnen baseras på att varje 

analysenhet anses tillhöra endera av två kategorier, beroende på om den avser fysikaliska 

begrepp eller samhälleliga frågeställningar, vilket tolkas som Vision I eller Vision II av 

Scientific Literacy enligt Roberts’ indelning (Roberts, 2007). Indelningen har gjorts på två 

olika sätt avseende Vision I – dels strikt som ”grundläggande fysikbegrepp” (B) och dels mer 

generellt genom att även ta med ”begränsade kontexter” (B+C) enligt beskrivningen i 

Appendix 1. Fördelningen av antalet analysenheter mellan kategorierna kan då betraktas 

som en binomialfördelning för varje lärobok. Därefter skattas en gemensam 

binomialfördelning för de fyra fysikböckerna för jämförelse med läroböckerna i 

Naturkunskap. För att göra approximativa intervallskattningar antas att 

normalapproximationen är tillåten, vilket bör vara fallet då den lägsta skattade variansen för 

något fall är 51.2 > 10 (Blom, 1970a, s. 7/6). Konfidensintervallen används slutligen för att 

pröva nollhypotesen att läroböckerna i Fysik respektive Naturkunskap inte skiljer sig åt vad 

beträffar fördelningen mellan Vision I och Vision II. 

På grund av det låga och olika antalet observation per grupp av läroböcker (2 respektive 4), 

är inte generella icke-parametriska metoder som Chi-2 eller Mann-Whitney U-test möjliga 

att använda. (Det hade behövts en tredje bok i Naturkunskap i det senare fallet.) Student’s t-

test för oberoende sampel förutsätter också att antagandet om approximativ 

normalfördelning är tillämplig, men eftersom lika varians inte kan antas måste antalet 

frihetsgrader skattas separat. Metoden visar sig under dessa förutsättningar vara tillämpbar, 

men ger sämre konfidensgrad än vid en direkt skattning av konfidensintervallen. 

Då det gäller att särskilja två grupper och inte att jämföra före/efter-värden för en 

pedagogisk metod redovisas resultaten i termer av det traditionella begreppet statistisk 

konfidens och inte i termer av effektstorlek. 

 

Resultat  

I enlighet med den metodik som beskrevs ovan har en undersökning gjorts av huruvida det 

finns en statistiskt signifikant skillnad mellan läroböckerna i Fysik 1 respektive 

Naturkunskap 1b avseende huruvida Vision I eller Vision II av Scientific Literacy överväger. 

För båda läroböckerna i Naturkunskap gäller att nollhypotesen H0 att andelen analysenheter 

som tolkats tillhöra kategorierna ”grundläggande fysikbegrepp” eller ”begränsade kontexter” 

(B+C) är densamma som för läroböckerna i Fysik kan förkastas med konfidensgraden 0.001, 
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vilket är ett signifikant*** resultat. Det gäller dessutom att konfidensintervallen hos båda 

böckerna i Naturkunskap helt saknar överlappning med gruppen Fysikböcker. Den 

alternativa hypotesen H1 att läroböckerna i Naturkunskap har en lägre andel analysenheter i 

kategorin (B+C) än de i Fysik är därför styrkt. (Testerna utfördes med dubbelsidig 

intervallskattning, vilket ger en strängare test än med enkelsidig intervallskattning.) 

TABELL 24: INTERVALLSKATTNING AV ANDELEN A.E. KLASSADE SOM GRUNDLÄGGANDE 

FYSIKBEGREPP ELLER BEGRÄNSADE KONTEXTER (B+C) 

Lärobok 
Antal a.e. 
totalt 

Antal a.e.  
(B+C) 

p
*
 (B+C) d

* 
(B+C) 

Konfidensintervall (2-sid),  

  = 0.001 

Ergo Fysik 1 850 775 0.912 0.0097 (0.8801 – 0.9439) 
Heureka 1 644  588 0.913 0.0111 (0.8765 – 0.9495) 

Impuls1 911 809 0.888 0.0104 (0.8537 – 0.9222) 
Fysik1&2 337 290 0.861 0.0188 (0.7991 – 0.9229) 
Fysik (4) 2742 2462 0.898 0.0249 0.8161 – 0.9799 

      
Välj din väg 1b 326  183 0.561 0.0275 0.4705 – 0.6515 

Synpunkt 1b 308 179 0.581 0.0281 0.4885 – 0.6735 
Naturkunskap 

(2) 634 362 0.571 0.0393 0.4416 – 0.7004 

 

På samma sätt gäller det för båda läroböckerna i Naturkunskap att nollhypotesen H0 att 

andelen analysenheter som tolkats tillhöra kategorin ”grundläggande fysikbegrepp” (B) är 

densamma som för läroböckerna i Fysik kan förkastas med konfidensgraden 0.001, vilket är 

ett signifikant*** resultat. Även i detta fall saknas överlappning mellan konfidensintervallen. 

Den alternativa hypotesen H1 att läroböckerna i Naturkunskap har en lägre andel av 

kategorin (B) än läroböckerna i Fysik kan därför anses styrkt. 

TABELL 25: INTERVALLSKATTNING AV ANDELEN A.E. KLASSADE SOM GRUNDLÄGGANDE 

FYSIKBEGREPP (B) 

Lärobok 
Antal a.e. 
totalt 

Antal a.e.  
(B) 

p
*
 (B) d

* 
(B) 

Konfidensintervall (2-sid),  

  = 0.001 

Ergo Fysik 1 850 617 0.726 0.0153 (0.6757 – 0.7763) 
Heureka 1 644  457 0.710 0.0179 (0.6511 – 0.7689) 

Impuls1 911 520 0.571 0.0164 (0.5170 – 0.6250) 
Fysik1&2 337 235 0.697 0.0250 (0.6147 – 0.7793) 
Fysik (4) 2742 1829 0.667 0.0388 0.5393 – 0.7947 

      
Välj din väg 1b 326  68 0.209 0.0225 0.1350 – 0.2830 

Synpunkt 1b 308 73 0.237 0.0242 0.1573 – 0.3166 
Naturkunskap 

(2) 634 141 0.222 0.033 0.1137 – 0.3311 

 

Dessa resultat kan tolkas som att fördelningen mellan Vision I och Vision II av Scientific 

Literacy skiljer sig signifikant*** mellan läroböckerna i Fysik respektive Naturkunskap, vilket 

indikerar att de båda ämnena har olika syn på vad Scientific Literacy innebär – åtminstone 

inom energiområdet. 

En annan observation är att fysikläroboken Impuls har en lägre andel grundläggande 

fysikbegrepp än övriga läroböcker i Fysik. (I själva verket ligger det gemensamma värdet för 

fysikböckerna utanför konfidensintervallet på signifikansnivån 0.05 för Impuls.) Detta 

stämmer väl överens med den kvalitativa observationen att denna lärobok lägger större vikt 

vid tekniska tillämpningar än de övriga läroböckerna i Fysik. 
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