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I. ABSTRACT 
The aim of this project was to develop educational resources concerning bioenergy and sustainability. 

The initial purpose was to produce two sets of material: one suitable for children in their first years of 

Swedish compulsory school, and one designed for upper secondary students. In the report, however, the 

possibilities are discussed for this material to be used with even wider audiences. 

In the first phase of the process, literature (books, reports etc.) with relevance to bioenergy, 

sustainability and theories of learning were studied. This insight, along with the appropriate course 

curriculums, was used in the development stage to produce learning material for the targeted audiences. 

The development was followed by tests and evaluations carried out with high school students, upon 

which an analytical discussion is held regarding the consequences and possibilities that the results of this 

project pose. 

The content of the learning material is based on the curriculum and course requirements provided by 

Skolverket (The Swedish National Agency for Education) for lower elementary and high school students. 

The requirements that were aimed to be addressed concerned making use of the students’ natural 

curiosity for their environment, their ability to investigate and critically deduce conclusions from the 

results and, ultimately, their ability to make qualified decisions when faced with issues regarding the 

environment, climate change, energy and life style. 

The didactic theory on how this content was to be presented is based on research concerning learning 

based on discussion and previous experiences, case methodology, education in environments outside of 

school etc. References are presented supporting the view that learning is most substantial if discussed 

with peers and if relations are made to previous knowledge. Working problem-based and with case 

methodology can fulfill these aims, along with playing an out-of-school learning environment to its best 

advantages. As a result, a number of activities and sketches for exhibits, along with a 90 minute long 

school program (which can sometimes be given to students visiting a science center etc.) have been 

developed on the topic of bioenergy and sustainable development. 

Parts of the educational resources were evaluated through a series of tests with high school students 

during their visit at Kreativum, a science center in Karlshamn, Sweden. This evaluation consisted of a 

quantitative analysis of the students’ experiences and a qualitative interview with the educators which 

observed the tests. As an introduction, the students were asked to construct a mind map around the title 

“Bioenergy” with concepts and terms they associated with this subject. After taking part of the program 

the students were given back their mind maps, with the possibility of adding things they now knew in 

another color. This enabled a simplified analysis of what visitors have learned and also takes previous 

knowledge into consideration. 

The test runs resulted in some minor readjustments of the program, which mostly had to do with the 

execution rather than the material itself. These alterations were meant to result in further interaction 

with the exhibition and students feeling a higher sense of responsibility and capability to take action. The 

evaluation gave indications that the Wordcatcher game with its new theme “Sustainable energy” was a 
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prominent source of new vocabulary for the students and their mind maps. This theme will be kept in 

use by the science center, even outside the school program. The educators also showed interest in the 

mind map activity and saw it useful as an exercise in itself; therefore it is kept in the program even 

though it will not be used for evaluation purposes. 

In the concluding part of this report the result of the project is related to the difficulties, limitations, 

possibilities and the potential for education in the area of bioenergy. It has been revealed that course 

requirements concerning bioenergy are scarce in the Swedish curriculum, even though education in this 

field is considered invaluable in the progress towards sustainable living. The analysis also shows that the 

focus on methods (rather than facts) in the course requirements causes trouble in terms of what specific 

content should be covered, and what students of a certain age group can be expected to know. 

Bioenergy and sustainable development are therefore difficult, yet important, subjects for educators to 

handle today. 

II. KEYWORDS 
Bioenergy, sustainable development, education, out-of-school learning, science centers. 
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III. SAMMANFATTNING 
Detta projekt genomfördes med syftet att utveckla ett pedagogiskt material rörande bioenergi och 

hållbar utveckling, ämnat att användas i extramurala lärandemiljöer mot två olika målgrupper. 

Utbildningsmaterialet är indelat i moment anpassade till grundskolans första år respektive gymnasiet, 

men materialets flexibilitet och möjligheterna att använda detta även med andra åldersgrupper 

diskuteras. 

Arbetet inleddes av litteraturstudier inom relevanta ämnesområden och lärandeteorier, som sedan 

tillämpades praktiskt i utvecklingsfasen. Delar av det utvecklade pedagogiska materialet testades och 

utvärderades med gymnasieklasser för att sedan analysera resultatet och diskutera eventuella 

konsekvenser och möjligheter som uppkommit i och med arbetet. 

Utbildningsresursens innehåll baseras på Skolverkets kurs- och ämnesplaner för grundskolan årskurs 1-3 

respektive för gymnasieskolan, medan utformningen har fått genomsyras av idéer om bl.a. diskussions- 

och erfarenhetsbaserat lärande, casemetodik och undervisning i extramurala lärandemiljöer 

(lärandemiljöer utanför skolbyggnaden). Detta har resulterat i ett antal aktiviteter och skisser till 

stationer, samt ett temapaket (ett 90 minuter långt skolprogram som kan beställas vid vissa besök på 

t.ex. science center) som behandlar bioenergi och hållbar utveckling. 

Delar av materialet utvärderades genom tester med gymnasieklasser som besökte science centret 

Kreativum i Karlshamn. Mindre ändringar gjordes i och med dessa som syftade till att vidare utnyttja 

centrets utställningsobjekt samt att mana eleverna till ansvarstagande och handlingskraft. 

I diskussionen analyseras projektets resultat med hänsyn till de svårigheter och begränsningar, 

respektive de möjligheter och den utvecklingspotential som finns för utbildning inom bioenergiområdet. 

Undervisning inom ämnet uppfattas vara avgörande  för vägen mot hållbar utveckling, men tycks 

underprioriteras i Skolverkets kurs- och ämnesplaners centrala innehåll. Området är därmed 

problematiskt,  men inte desto mindre viktigt, att arbeta med som pedagog idag. 

IV. NYCKELORD 
Bioenergi, hållbar utveckling, utbildning, extramuralt lärande, science center. 
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1. INLEDNING 

 1.1 FÖRORD 
Det här examensarbetet avslutar min fem år långa utbildning till civilingenjör och lärare. Jag känner mig 

otroligt lyckligt lottad som fick utföra examensarbetet på ett tekniskt företag, använda både mina 

ingenjörsmässiga och mina pedagogiska färdigheter och producera något som faktiskt kommer att 

användas i praktiken. Jag har lärt mig massor inom bioenergi och känner även att jag har utvecklats som 

utbildare. Examensarbetet har varit ett tillfälle för mig att bevisa för mig själv att jag kan genomföra ett 

självständigt arbete från början till slut, att jag kan planera och hålla en tidsplan och jag har även insett 

att det här är något jag vill fortsätta arbeta med – att lära mig mer inom olika viktiga ämnesområden, 

och lära detta vidare till andra. 

Det stöd och den hjälp jag har känt från såväl Lantmännen Energi som Kreativum är jag obeskrivligt 

tacksam för. När det kändes motigt i arbetet fick jag hjälp av Per, Frida, Tannia och alla de andra vänliga 

medarbetarna på Lantmännen Energi att komma vidare och tänka framåt. När jag var nervös och osäker 

inför mötet med testklasserna i Karlshamn fick pedagogerna på Kreativum mig att känna mig välkommen 

och behandlade mig som en likvärdig på science centret. Detta stöd har medfört att min sista termin, 

som annars hade kunnat bli ganska ensam eftersom jag utfört examensarbetet själv, har varit den mest 

spännande, lärorika och trevliga perioden i hela min utbildning.  

Stort tack till: 

Lantmännen Energi: 

Henrik Arfwidsson 

Elisabeth Beau Berglin 

Christina Brandin Englund 

Kaisu Engqvist 

Per Erlandsson 

Jürgen Granstedt 

Frida Källström 

Tannia Marinado 

Lotta Pårs 

Alarik Sandrup 

Carl von Schantz 

Kreativum: 

Sven Burreau 

Sara Eklund 

Kicki Fransson 

Andreas Holmberg 

Helen Olsson 

 

Handledning, Examination och Opponering: 

Caroline Bygdeman 

Björn Frostell 

Jesús Piqueras 

Ronald Wennersten

 1.2 OM EXAMENSARBETET 
Programmet Civilingenjör och Lärare (300 hp)  vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm avslutas med 

ett examensarbete. Detta utgör 30 högskolepoäng, motsvarande 20 veckors heltidsstudier och görs inom 

området teknik och lärande. 15 hp, eller 10 veckor, skall vara verksamhetsförlagd och genomfördes i mitt 

fall hos Lantmännen Energi i Stockholm. 

Detta examensarbete utfördes som ett uppdrag till Lantmännen Energi med science centret Kreativum 

som arena för tester och utvärdering. Slutprodukten, i form av undervisningsresurser tänkta för 
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grundskolans årskurser 1-3 respektive gymnasiet/vuxna, levererades till både Lantmännen Energi och 

Kreativum. Initiativet kom från mitt eget intresse för förnybar energi och hållbar utveckling, och min vilja 

att få en inblick i ett av Sveriges ledande producenter av bioenergi. Examensarbetet är centrerat kring 

teknik och lärande, där mitt personliga syfte var att lära mig mer och utvecklas inom både de tekniska 

aspekterna kring produktionen av bioenergi såväl som de pedagogiska och kommunikationsmässiga 

utmaningarna då information om detta ska förmedlas till olika målgrupper.   

 1.3 OM LANTMÄNNEN 
Lantmännen är en koncern som utgörs av fyra divisioner – maskin, lantbruk, livsmedel och energi. Mitt 

examensarbete var förlagt till den sistnämnda avdelningen, den minsta inom företaget. På Lantmännen 

Energi sker under olika varumärken produktion av förnybar energi och miljövänliga industriprodukter, 

såsom spannmålsbaserad drivmedelsetanol, veteförädlade produkter, värmepellets, fjärrvärme och 

alkylatbensin. Verksamheten är utspridd över orter i huvudsakligen södra Sverige, medan divisionens 

gemensamma funktioner hittas på huvudkontoret i Stockholm. Lantmännen är idag Sveriges största 

leverantör av biobränslen. 

Tre externa handledare vid Lantmännen Energi medverkade i projektet: Per Erlandsson, chef för 

Forskning och Utveckling (FoU) på divisionen, Tannia Marinado, utvecklingsingenjör samt Frida 

Källström, näringspolitisk utredare. Under deras ledning, samt med hjälp av övriga medarbetare på 

Lantmännen Energi, gavs jag möjlighet att delta i det vardagliga arbetet på avdelningen och fick inblick i 

flera aspekter av hur det är att arbeta med bioenergiproduktion. 

 1.4 OM KREATIVUM 
Kreativum är ett science center i Karlshamn, Blekinge. Med science center menas att verksamheten 

syftar till ökad nyfikenhet och kreativitet inom naturvetenskap, matematik och teknik hos såväl 

skolelever som allmänhet. I Kreativums lokaler ryms ett hundratal ”upptäckarstationer”, 

megadomebiografen Kreanova och utomhus finns även Kreapark med aktiviteter sommartid intill den 

brusande Mieån. Kreativum riktar sig huvudsakligen till skolor i närliggande kommuner och erbjuder 

dessutom s.k. temapaket, 90 minuter långa utbildningsprogram inom olika vetenskapliga ämnesområden 

som leds av kvalificerade pedagoger vid centret. Under helger och skollov har utställningen utökade 

öppettider för allmänheten. Kreativum utvecklar i stor utsträckning sitt eget utställningsmaterial och 

tillverkar även stationer åt andra aktörer. 

Under samma period som examensarbetet startades upp breddade Kreativum sin didaktiska verksamhet 

och anställde flera nya pedagoger. I och med satsningen ”Kompetens för framtiden”, ett 

lärarfortbildningsprojekt helfinansierat av Europeiska Socialfonden, ska kompetensutveckling av 

pedagoger inom förskola och grundskola bedrivas genom Kreativum. Projektet pågår fram till den 31 

mars 2014. 
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2. BAKGRUND 

 2.1 VARFÖR BIOENERGI? 
Bioenergi betyder ”livets energi”, och är den energi som vi kan utvinna ur levande växtlighet. Det kan 

exempelvis vara spån och flis från skogen som komprimerats till värmepellets, eller drivmedelsetanol 

som framställts ur spannmål. Fördelen med förbränning av bioenergi, jämfört med användning av fossila 

bränslen, är att det endast blir ett naturligt koldioxidutsläpp (som annars skulle ha tillkommit atmosfären 

vid växternas förmultning), medan fossilbränsleförbränning innebär ett nettotillskott av koldioxid till 

atmosfären som annars aldrig skulle ha nått dit. Ökade halter av koldioxid i atmosfären tros vara den 

främsta orsaken till global uppvärmning, men det finns även de som lägger fram motargument till denna 

teori1. 

Vare sig man stöder teorin eller är skeptisk så är det ett faktum att förbränningen av fossila bränslen går 

utanför den naturliga kolcykeln och tillför koldioxid till atmosfären som annars inte skulle ha nått dit. 

Bioenergin går ut på att ta vara på de produkter som redan är i kolcykelns omlopp, och utvinna energi 

utan att tillföra mer koldioxid till atmosfären än vad de biologiska arterna annars skulle ha gjort vid sin 

förmultning. Det är ett stort steg mot ett mer hållbart samhälle, eftersom bioenergi är en källa som går 

att förnya och utöka, samt att utvinning av bioenergi kan bedrivas nästan var som helst på jorden. 

Framför allt så kan råvarorna till biobränsle genom nyplanteringar återbildas i samma takt som de 

utvinns, medan fossila resurser kräver flera miljoner års processer under markytan för att skapas. Flera 

forskare hävdar att nybildningstakten av fossila bränslen inte ens är 1% av utvinningstakten2. 

År 2010 stod biobränslen för nära en tredjedel (32%3) av Sveriges inhemska energianvändning och gick 

därmed förbi oljan som Sveriges största energikälla, medräknat konsumtionen i alla samhällssektorer. 

Bioenergi är ett område som utvecklats stadigt det senaste halvseklet och sedan 1970 har 

energitillförseln från bioenergi i Sverige ökat med 195%.4 Lantmännen är landets ledande företag inom 

förnybar energi och gröna industriprodukter och energidivisionen producerar allt ifrån drivmedelsetanol 

och alkylatbensin till värmepellets och fjärrvärme. Medan EU:s mål för förnybar energi manar 

producenterna till ytterligare utbyggnad inom bioenergiområdet, så är allmänhetens, konsumenternas, 

acceptans och engagemang desto mer avgörande i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 

Det som hindrar samhället i stort från att engagera sig i frågor om hållbar utveckling kan i många fall vara 

bristande kunskaper. Bioenergi (och andra förnybara energikällor) är således ett område som behöver 

komma ut till allmänheten och få en bredare förståelsebas. Lantmännen arbetar aktivt med dessa frågor 

och det står även som Kreativums mål att sprida och fördjupa intresset för och kunskaperna inom 

naturvetenskapliga och tekniska utvecklingsområden. Ambitionen med detta examensarbete är att 

bredda förståelsen för bioenergi och de förutsättningar och utmaningar som finns, hos såväl 

allmänheten som skolelever och utbildare. 

                                                           
1
 Se t.ex. http://blog.moderna-myter.se/2007/08/globala-uppvmningen-beror-p-naturliga.html, 

http://www.theclimatescam.se/ 
2
 http://ravarumarknaden.se/olja-ravaran-som-paverkar-varlden/ 

3
 http://svebio.se/fakta-om-bioenergi 

4
 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Energitillforsel/ 

http://blog.moderna-myter.se/2007/08/globala-uppvmningen-beror-p-naturliga.html
http://www.theclimatescam.se/
http://ravarumarknaden.se/olja-ravaran-som-paverkar-varlden/
http://svebio.se/fakta-om-bioenergi
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Energitillforsel/


 
 

4 
 

 2.2 VARFÖR SCIENCE CENTER? 
Ett science center är en anläggning med interaktiva aktiviteter för barn och ungdomar, som syftar till att 

öka intresset inom teknik, matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Det ska fungera som ett 

komplement till skolundervisning och stimulera elevernas kreativitet, uppfinningsrikedom och 

entreprenörskap. Viktigt är även att ett science center är ett forum som är öppet för alla och en plats för 

kritisk debatt och diskussion, enligt Föreningen Svenska Science Center5. Ett science center är oftast 

öppet för såväl privatbesökare som skolklasser på studiebesök. 

Science center är en arena för extramuralt och informellt lärande. Extramural kan översättas till ”utanför 

murarna”, och extramuralt lärande syftar därför på undervisning som sker utanför skolans väggar. Detta 

brukar innebära undervisning på skoltid som styrs av skolans läroplaner, men som kan utföras på ett 

museum, i naturen, en arbetsplats etc. Informellt lärande är de processer som sker utanför skolan, dvs. 

med familjen eller vänner, vilket också kan ske vid besök på ett science center6. Informellt lärande är 

således en vidare term och inbegriper allt lärande som sker utanför skolan, medan extramuralt lärande 

är ”ordinarie” skolundervisning som sker utanför skolans väggar. I detta arbete kommer begreppet 

informellt lärande att användas i vidare utsträckning för att beskriva det lärande som förekommer på 

science centret.  

För att kunna utvärdera det pedagogiska materialet som producerades föreslog handledaren på 

Lantmännen, Per Erlandsson, att det skulle testas hos science centret Kreativum i Karlshamn. 

Anledningen att det blev just detta science center är inte mer komplicerad än att Per kände VD:n på 

Kreativum sedan tidigare. Det kändes viktigt att få tillfälle att utvärdera och omarbeta materialet innan 

överlämning, för att säkerställa kvalitén och undersöka om de syften vi hade med projektet faktiskt var 

det som gick fram till utbildningens deltagare.  

2.3 SYFTE 
Såväl Lantmännen som Kreativum strävar efter ett ökat informations- och kunskapsflöde vad gäller 

naturvetenskapsämnena, teknik och innovationer som leder mot hållbar utveckling. Examensarbetet 

ämnades infria ökad kunskap, och därmed även acceptans och engagemang, hos skolelever, lärare och 

allmänhet rörande bioenergi och dess betydelse i Sveriges energibalans. 

 2.4 MÅL 
Examensarbetets produktionsmål var att framställa utbildningsmaterial inom området bioenergi och 

hållbar utveckling för två åldersgrupper: 

a) Grundskolan årskurs 1-3 

b) Gymnasiet 

Materialet mot den senare gruppen är ämnat att kunna tillämpas även mot en vuxen allmänhet och vid 

fortbildning av lärare. Resultatet, som kunde vara delvis i form av powerpointpresentation eller liknande 

                                                           
5
 http://www.fssc.se 

6
 Piqueras (2007:5) 

http://www.fssc.se/
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men även bestå av förslag på övningar, pedagogiska budskap att förmedla och utställningsmaterial, 

skulle behandla följande frågeställningar: 

 Vad är växthusgaseffekten och hur fungerar kolcykeln? 

 Vad är fossila bränslen och hur bidrar de till växthusgaseffekten? 

 Vad är hållbar utveckling, och varför är det viktigt? 

 Vad är bioenergi och varför anses den vara ”klimatneutral”? Hur produceras bioenergi på ett 

hållbart sätt? 

 En historisk översikt över och framtidspotential inom bioenergiområdet. 

 Vilka nackdelar/utmaningar finns inom bioenergiområdet? 

Som komplement till materialet utformades en lärarhandledning. Produkten testades med hjälp av 

besökare på Kreativums science center och utvärderades därefter, för att kunna omarbeta och anpassa 

det pedagogiska materialet ytterligare. Slutprodukten överlämnades vid avslutat examensarbete till 

Lantmännen och Kreativum för vidare användning och utveckling. 

 2.5 AVGRÄNSNINGAR 
Vid utveckling av station till utställning etc. skulle endast idéer och skisser tas fram. Framställning och 

byggnation av eventuella sådana kan Lantmännen eller Kreativum komma att stå för senare. I testfasen 

kunde endast sådant material testas som fanns färdigställt vid den tidpunkten; tester genomfördes 

därför endast mot målgruppen gymnasieelever. 

 2.6 STRUKTUR 
Den skriftliga rapporten är indelad i flera kapitel. Det kommande kapitlet, Metod, beskriver det praktiska 

arbetet från inledande litteraturstudier, till utveckling av pedagogiskt material, till utvärderingsprocessen 

av detta. Under kapitlet Diskussion analyseras arbetet kritiskt utifrån ett antal underrubriker; där 

presenteras även vilka begränsningar, möjligheter och slutsatser som kan formuleras angående arbetet. 

Huvudsakligt fokus i rapportens analys ligger på utbildningsmaterialet till den äldre åldersgruppen, då 

denna var viktigast för både Lantmännen och Kreativum. Denna del är dessutom mer relevant och 

utbildningsnära för en examensarbetare som är blivande lärare på gymnasienivå.  
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3. METOD 
Under den första veckan av examensarbetets utförande utformades en milstolpeplan i samråd med 

handledarna. Förenklat bestod projektet av följande faser: 

 

Undersökningsfasen bestod av fördjupande studier inom såväl bioenergiområdet som relevanta 

lärandeteorier, till stor del i verksamhetsförlagd miljö. Utvecklingen av material pågick i etapper där 

utkast redovisades inför handledare i utbyte mot respons och feedback. Under två veckor pågick tester 

av materialet på plats i Karlshamn, science centret Kreativum, samt utvärdering och analys. 

Sammanställningen gick sedan ut på att revidera materialet utifrån testernas resultat, samt att 

färdigställa den skriftliga rapporten och förbereda de muntliga redovisningarna för KTH och hos 

Lantmännen. 

 3.1 FÖRDJUPANDE STUDIER 
Examensarbetets slutprodukt, utbildningsmaterialet, testades och utvärderades av ett antal 

gymnasieklasser på studiebesök hos Kreativum. Även förberedande fältstudier genomfördes hos science 

centret; detta var en viktig del för att förstå hur Kreativums pedagoger arbetar, och i slutändan skapa ett 

utbildningsmaterial som blir värdefullt för dem. 

Det huvudsakliga arbetet var förlagt hos Lantmännen Energi, och deras kontor i Stockholm. Merparten 

av undersökningen, utvecklingen och sammanställningen blev till där. Förutom det faktum att halva 

arbetet (15 hp, eller 10 veckor) ska vara verksamhetsförlagt så kändes det som det bästa sättet att få en 

inblick i hur Sveriges största producent av bioenergi bedriver sin verksamhet. Huvuddelen av de 

fördjupande studierna bestod således av utforskning av Lantmännen Energis verksamhet och de olika 

processerna som styr medarbetarnas vardagliga arbete. Det var väldigt lärorikt att vara där 

verksamheten faktiskt sker, och att ha hjälpsamma handledare så nära till hands under examensarbetets 

gång. 

Litteraturstudier genomfördes främst inom områdena förnybar energi, fossila bränslen och dess inverkan 

på ett hållbart samhälle (däribland studier om kolcykeln och växthuseffekten), pedagogik och didaktik för 

yngre elever, äldre elever respektive vuxna, extramurala och informella utbildningsmiljöer samt 

kvalitetsanalys av pedagogiskt material. 

3.1.1 STUDIEBESÖK HOS SCIENCE CENTRET KREATIVUM 

Examensarbetet inleddes med ett besök hos det science center där materialtesterna skulle äga rum, 

Kreativum i Karlshamn. Lokalerna har ursprungligen använts till textiltillverkning och entréutrymmet är 

stort och luftigt med högt i tak. Utställningen i sig består av fyra delar, eller upptäckartorg som de kallas: 

Människans sinnen, Jorden i universum, Vad jorden ger och Vad människan utvecklat. De två sistnämnda 

ligger intill varandra på övervåningen och innehöll de stationer som hade mest relevans för mitt 

examensarbete. Redan innan fanns stationer som berörde ämnena bioenergi och hållbar utveckling, 

Undersöka 
(8 v.) 

Utveckla  
(5 v.) 

Testa  
(2 v.) 

Sammanställa  
(5 v.) 
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såsom en bilsimulator där det gällde att köra så bränslesnålt som möjligt, samt en modell av ett samhälle 

och dess energitillförsel och -användning. 

Förutom upptäckartorgen ingår Kreanova, Kreapark och en Legoverkstad i anläggningen. Kreanova som 

rymmer drygt 50 personer är en megadomebiograf, dvs en salong för filmvisning där duken är buktad 

och täcker i princip hela synfältet. Kreapark är Kreativums utomhusverksamhet, som är öppen under 

sommarhalvåret. Där finns ytterligare en stor mängd stationer och aktiviteter och flera av temapaketen 

som skolor kan beställa använder sig av naturen utomhus – träden, marken, luften och Mieån som forsar 

fram alldeles bakom huset. I Legoverkstaden finns material och instruktioner för att bygga vindkraftverk, 

bilar och robotar. 

Ett återkommande inslag hos Kreativum är interaktiva spel med s.k. green screen. Med samma teknik 

som meteorologer använder för att visa väderkartor kan spelmiljöer projiceras, och spelarens rörelser 

registreras. Det finns exempelvis ett spel om fotosyntesen, där det gäller för spelaren att fånga sol, 

koldioxid och vatten i lagom mängder för att producera druvsocker och syre. Spelet som jag valt att 

vidareutveckla för mitt utbildningsprogram liknar Fotosyntesspelet och kallas Ordfångarspelet, där 

begrepp inom ett givet ämne faller ner från ovan och det gäller att fånga de som är rätt, och undvika de 

som är fel. 

I och med det inledande besöket erbjöds en inblick i hur Kreativums pedagoger arbetar med att 

kombinera undervisning med upptäckarglädje. Ett syfte med resan var att ta del av vilka stationer som 

redan finns inom områdena energi och hållbar utveckling, samt att se vilka möjligheter och 

förutsättningar som fanns för utvecklingen av undervisningsmaterial. Under ett återbesök i mitten av 

utvecklingsfasen bollades idéer med verksamma pedagoger på centret, medan tester genomfördes 

under det tredje besöket . 

  3.1.2 VERKSAMHETSFÖRLAGT ARBETE HOS LANTMÄNNEN  

På Lantmännens kontor i Stadshagen, Stockholm sitter ungefär 300 av företagets drygt 10 000 anställda. 

Division Energis avdelning består av 11 personer, som sitter i kontorslandskap med åkerfärgade mattor 

och gröna inredningsdetaljer. Byggnaden är miljöcertifierad och företagets engagemang inom hållbar 

utveckling genomsyrar hela verksamheten. 

Jag fick den fantastiska möjligheten att sitta mitt ibland de anställda på Lantmännens energiavdelning, 

där jag förutom att få en arbetsplats där jag kunde koncentrera mig på mitt arbete fick ta del av den 

vardagliga arbetsprocessen. Jag fick stor hjälp och inspiration av de som satt omkring mig och stöd från 

hela avdelningen. Att vara verksamhetsförlagd var en stor fördel i mina efterforskningar om 

bioenergiproduktion, eftersom hjälpsamma experter satt nära till hands och jag dessutom fick möjlighet 

att följa Lantmännens arbete som företag genom att delta på avdelningsmöten, föreläsningar etc. 

Jag fick även följa med då Lantmännen Energi ställde ut på företagsmässan Energiutblick i Göteborg. Där 

fick jag tillfälle att träffa representanter från andra energiföretag, lyssna till föreläsningar kring lärarnas 

roll i vägen mot ett hållbart samhälle och verkligen se hur Lantmännen kommunicerar sina budskap utåt. 
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3.1.3 LITTERATURSTUDIER 

Relevant litteratur som kunde utgöra vetenskaplig grund i projektet hittades på flera håll. Dels förekom 

användning av teorier som diskuterats i tidigare kurser i pedagogik, didaktik, förnybar energi och hållbar 

utveckling. Utökning av mina horisonter fick jag genom tips från handledarna, såväl på lärosätena som de 

externa på Lantmännen, och genom att själv göra litteratursökning på Stadsbiblioteket och på KTH:s e-

bibliotek med både böcker och vetenskapliga rapporter och artiklar. I tillägg gjordes även generella 

sökningar på internet, med nackdelen att dessa källor inte alltid är lika tillförlitliga. KTH:s e-bibliotek är 

däremot en kvalitetssäkrad databas.7 Kurs- och ämnesplaner för grundskolan och gymnasiet studerades 

genom Skolverkets webbplats. 

 3.2 UTVECKLING AV MATERIAL 
Utvecklingsprocessen för grundskolans yngre åldrar respektive gymnasieskolan har skett parallellt och 

beskrivs under var sin rubrik. De är vidare indelade i innehåll (didaktiskt urval av vad som ska läras ut) 

och utformning (problematisering av hur undervisningen ska gå till, vilka arbetssätt som ska tillämpas). 

Eftersträvansvärda aspekter under utvecklingen har varit att kombinera ett gediget och relevant 

sakinnehåll med en väl fungerande pedagogisk framtoning. 

3.2.1 GRUNDSKOLEELEVER ÅRSKURS 1-3 

   3.2.1.1 INNEHÅLL 

Utgångspunkten vid anpassning av innehållet till elever i grundskolans yngsta årskurser har främst varit 

grundskolans kursplaner inom ämnena fysik och teknik8. Det som tagits fasta på i utvecklingen av 

undervisningsmaterialet, som speglar de syften och centrala innehåll som framgår av kursplanerna, är 

att: 

 Ta vara på elevernas nyfikenhet och intresse för att undersöka omvärlden 

 Utveckla egna tekniska idéer och lösningar på problem 

 Genomföra systematiska undersökningar 

 Förstå tekniken i vardagen, samt dess historia 

 Kunna resonera kring och hantera valsituationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle 

Trots att dessa punkter står med som syften i ämnenas respektive kursplaner, så finns i kunskapskraven 

för grundskolans årskurs 3 väldigt lite av detta representerat. Medan teknikämnet inte har några krav alls 

uppsatta för denna åldersgrupp så handlar fysikens ämneskrav till stor del om att genomföra 

undersökningar. Detta påverkade till viss del utformningen av material, eftersom det gav indikationer om 

att de yngre eleverna kunde ha väldigt lite erfarenhet med sig från skolan av att utforska energiformer 

och vad ett hållbart samhälle innebär. 

För grundskolans yngre elever verkar således fokus i skolan ligga på att kunna genomföra praktiska 

övningar inom naturvetenskap, då helst kopplat till en vardagssituation. Detta följer den pedagogiska 

linjen ”Vision II” såsom den benämns av bl.a. Stocklmayer, Rennie & Gilbert; att ”allmänbildande 

                                                           
7
 http://www.lib.kth.se/infosok/swe/infosok.asp?filename=kvalitet 

8
 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/fysik, 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/teknik  

http://www.lib.kth.se/infosok/swe/infosok.asp?filename=kvalitet
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/fysik
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/teknik
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naturvetenskap” (eng. ”scientific literacy”) uppnås genom att se utåt på den vetenskapliga karaktär som 

uppträder i situationer som medborgare möter i sin vardag, i motsats till att se inåt på de vetenskapliga 

processerna för sig själva. Många anser att Vision II är att föredra för att fostra kunniga medborgare som 

kan kritiskt reflektera och ta kvalificerade beslut inom vetenskapliga områden, såsom hälsa, diet och 

energiresursanvändning9. 

Ytterligare ett sätt att analysera kursplanernas krav är att använda det som på svenska översätts till 

emfaser. ‘Curriculum emphases’, alltså hur läroplanens stoff betonas, är något som diskuteras av 

Douglas A. Roberts i ”Developing the Concept of ’Curriculum Emphases’ in Science Education”. Han 

beskriver där sju olika betoningar inom naturvetenskapsundervisningen, som grundar sig i vad syftet 

med undervisningen är (enligt egen översättning): 10 

 Naturvetenskap i vardagen: att skapa förutsättningar för att förstå teknologi, uppfinningar och 

företeelser i vardagen 

 Naturvetenskapens karaktär: förståelse för hur naturvetenskaplig forskning fungerar som 

verksamhet, med begrepp som teori och bevisföring 

 Naturvetenskap och beslutsfattande: behandlar även naturvetenskapens begränsningar vid 

problemlösning och framhäver förmågan att kritiskt analysera och ta beslut 

 Det naturvetenskapliga arbetssättet: fokuserar på processen, tränar förmågan att genomföra 

vetenskapliga experiment och att dra slutsatser därefter 

 Den rätta förklaringen: fokuserar på produkten, den vetenskapliga teorin som är odiskutabel 

och besvarar frågor utan att lämna öppet för kritik eller tvekan 

 Att förklara själv: förståelse för och säkerhet i begrepp och processer för att själv kunna förklara 

fysikaliska och naturvetenskapliga företeelser 

 Den säkra grunden: möjliggöra för fortsatta studier inom det naturvetenskapliga området 

Roberts förklarar att många pedagoger undervisar utifrån ett eller några utav dessa fokus, men utan att 

vara medvetande om det själva. Medan trender kommer och går angående vilken emfas som skulle vara 

den mest gynnsamma lärandemässigt så menar han att syftet med att formulera dessa särskiljningar 

snarare är att medvetandegöra verksamma lärare om hur de själva undervisar, och tillåta dem att 

reflektera över varför de gör så. Med en ökad medvetenhet kan olika emfaser väljas utifrån tillfällets 

lämplighet, varvid flera aspekter på naturvetenskap kan inkluderas i undervisningen11. 

Kursplanerna för grundskolans tidiga årskurser visar tendenser mot emfaserna Naturvetenskap i 

vardagen och Det naturvetenskapliga arbetssättet, där fokus ligger på att genomföra egna 

undersökningar och laborationer med koppling till egna vardagserfarenheter. I linje med Vision II ämnas 

det producerade utbildningsmaterialet uppfylla dessa syften från kursplanerna men även bibehålla ett 

helhetsperspektiv, och fokusera på att förmedla ett tankesätt och en handlingsprocess, snarare än vissa 

faktakunskaper. 

                                                           
9
 Stocklmayer, Rennie & Gilbert (2010:5) 

10
 Roberts (1982:246-249) 

11
 Roberts (1982:257) 
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   3.2.1.2 UTFORMNING 

Utveckling av material riktat till elever i årskurs 1-3 har skett i form av skisser till övningar och stationer, 

som kan användas av science center, andra extramurala miljöer eller i skolan. Stationerna syftade till att 

utnyttja barnens kreativitet och nyfikenhet i utforskandet av jordens energibalans, naturliga kretslopp 

och tekniska innovationer för att hjälpa oss att ta till vara på det vi har, samt beröra etiska 

ställningstaganden som rör hållbar utveckling. 

Förutom att uppfylla kursplanens målsättningar finns det flera andra fördelar med att låta elevernas 

naturliga nyfikenhet och kreativitet ta plats i lärandesituationer. Ett problembaserat lärande tar vara på 

elevernas egna idéer på ett sätt där fantasi och kreativitet skapar mening för eleverna, då de jobbar med 

något ”verkligt”. För yngre barn räcker det knappast med motiveringen att det de lär sig kommer vara till 

nytta i framtiden – det måste vara meningsfullt här och nu12. Det finns därmed fördelar med att låta 

övningarna centrera kring ett problem, eller dilemma, som är väsentligt i deras vardag. 

För att utveckla barnens egna tänkande är det viktigt att deras erfarenheter får stå i fokus, och att nya 

kunskaper införs i en kontext där de får ett meningsfullt sammanhang. Syftet är inte att eleverna ska 

memorera de fakta de får ta del av på science centret, utan att de ska utveckla en djupare förståelse för 

ett sammanhang som de sedan kan utnyttja i sitt vardagliga liv13. Ett av målen med att undervisa inom 

bioenergi och hållbar utveckling är att barnen ska kunna hantera valsituationer och så småningom delta 

aktivt i samhällsdebatten. Att utgå ifrån elevernas egna erfarenheter är smidigt då eleverna tillåts 

samtala sinsemellan, argumentera, samt berätta och beskriva själva. Den närvarande pedagogens 

uppgift blir då främst inte att styra innehållet, utan att problematisera och utmana elevers 

föreställningar och uppfattningar14 för att de ska utvecklas. Detta var en av anledningarna till att 

majoriteten av övningarna och stationerna som utformades är elevstyrda, i motsats till ett lärarstyrt 

undervisningsmaterial. Utmaningen för pedagogen är i dessa fall att synliggöra för eleverna den 

omedvetna kunskap som ligger i deras egna erfarenheter, och därmed främja deras fascination och 

nyfikenhet för ämnet15.  

Det finns många vetenskapliga forskningsartiklar som belyser möjligheterna och problemen som uppstår 

då en skolklass besöker en s.k. extramural lärandemiljö, exempelvis museum eller science center. I 

artikeln ”School Visits to Natural History Museums: Teaching or Enriching?” är Tal & Morag några av dem 

som framhäver att eleverna i övervägande majoritet tycker att sådana besök är underhållande och 

motiverande, samtidigt som besöket ofta är upplagt som en monologisk föreläsning av en (visserligen 

ofta mycket kunnig) museipedagog med lite aktivitet och deltagande från elevernas sida och begränsat 

utnyttjande av den faktiska utställningen på museet.  

Ett science center har fördelen att inte styras av någon läroplan (annat än att de förväntas stödja den 

undervisning som sker i skolan), och har därför större friheter vad gäller vilka kunskaper och insikter som 

besökarna ska gå därifrån med. Det är i stor utsträckning gästernas egna erfarenheter och tidigare 

                                                           
12

 Björneloo (2011:79) 
13

 Nilsson, Wagner & Rydstav (2008:70) 
14

 Nilsson, Wagner & Rydstav (2008:83) 
15

 Nilsson, Wagner & Rydstav (2008:68) 
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kunskaper som styr vad de faktiskt lär sig under besöket16. I materialet är det lämnat öppet vilket 

specifikt stoff eleverna får med sig därifrån, och syftar främst till att väcka frågor och tankar kring deras 

egen roll på vägen mot ett hållbart samhälle. 

Måttet av frihet kan även avgöra hur givande besöket på ett science center blir. Bamberger & Tal 

redovisar i ”Learning in a Personal Context: Levels of Choice in a Free Choice Environment in Science and 

Natural History Museums” vilken effekt frihetsgraden har på elevers lärande. Med frihetsgrad menas i 

vilken utsträckning eleverna är fria att själva undersöka, diskutera med varandra, och röra sig fritt i den 

fysiska miljön. En föreläsning ledd av pedagog med liten eller ingen aktivitet från elevernas sida har 

således en låg frihetsgrad, medan en vistelse då eleverna får utforska utställningen fritt utan 

instruktioner eller specifika uppgifter är ett exempel på hög frihetsgrad. Bamberger & Tals (2006) 

undersökning tyder på att den mest konstruktiva lärandemiljön är balanserad, med varken för låg eller 

för hög grad av frihet. Låg frihetsgrad kan hämma elevernas nyfikenhet och lust att lära, medan en alltför 

hög frihetsgrad kan orsaka frustration och förlorande av mening för en del elever. En väl avvägd 

frihetsgrad med måttlig styrning i form av frågor och uppgifter möjliggör ett större engagemang från 

elevernas sida och mycket interaktion deltagarna emellan med koppling till deras egna erfarenheter och 

tidigare kunskaper17. 

Det extramurala science centret är en gynnsam arena för kontextuellt lärande, såsom det beskrivs av 

Falk & Dierking i ”Learning from museums: Visitor experiences and the making of meaning”. De 

framhäver särskilt att informella lärandemiljöer har bättre förutsättning att inkludera arbetsmoment 

med något högre frihetsgrad, styrda av sociokulturell mediering, vilket är svårare eller mer opraktiskt att 

genomföra i den ordinarie skolundervisningen18. I kapitel 10: Making Museums Better Learning 

Experiences19 tydliggör de att ett kontextuellt lärande, där personliga, sociokulturella och fysiska 

kontexter överlappar och samverkar, skapar en meningsfull och minnesvärd upplevelse för deltagarna. 

Övningarna som konstruerades är därför främst utformade för att undersökas tillsammans, och tilltala 

barnens nyfikenhet och vilja att lösa ett givet problem. I flera övningar ska ting flyttas runt på eller 

byggas, för att systematiskt undersöka vad som händer och vilka faktorer som påverkar slutresultatet. 

Inslagen är tänkta att vara knutna till elevernas vardag i samhället; växthus, olika energikällor och olika 

metoder att värma upp ett hus är begrepp som barnen här förmodas har en personlig koppling till. 

Övningarna är utformade för att väcka tankar, och ge användarna en något säkrare grund att stå på då 

de står inför ett beslut som rör etik, miljö och/eller hållbar utveckling. 

  3.2.2 GYMNASIEELEVER 

   3.2.2.1 INNEHÅLL 

För gymnasieskolan studerades tre olika ämnesplaner – fysik, naturkunskap och för det nyformade 

ämnet (i och med den nya läroplanen 2011) hållbart samhälle. Fysik läses endast av de 

naturvetenskapliga och tekniska programmen, medan detta ersätts av naturkunskap hos de 

                                                           
16

 Falk & Dierkling (2000:138) 
17

 Bamberger & Tal (2006:91) 
18

 Falk & Dierking (2000:137) 
19

 Falk & Dierking (2000:177) 
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samhällsvetenskapliga, humanistiska och yrkesprogrammen. Hållbart samhälle är ett ämne som 

innehåller ett flertal kurser som antagligen ges som lokala inriktningar och individuella kursval för de som 

visar intresse, eftersom de inte ingår i något av de 18 nationella gymnasieprogrammen. Poängen med att 

studera och jämföra alla tre var att plocka ut de mål som är gemensamma för ämnena, för att skapa 

utbildningsmaterial som passar till en bredd av gymnasieelever och -inriktningar. Dessa mål har i 

utvecklingen av material medfört ett fokus på: 

 Egen nyfikenhet och kreativitet samt förmåga att presentera idéer (och resultat) 

 Aktuell forskning såväl som frågor med samhällsanknytning  

 Reflektera över handlingar och livsstil i förhållande till hållbar utveckling 

 Kunna kritiskt granska naturvetenskapliga och icke-naturvetenskapliga teorier och ta ställning i 

aktuella samhällsfrågor 

 Diskutera miljö- och klimatfrågor, jordens resursfördelningar och kretslopp, samt hur vi når en 

hållbar samhällsutveckling 

Det som även togs fasta på i dessa kursplaner var beskrivningen av problematiken i ett hållbart samhälle: 

samspelet mellan människan och dess omgivning, och definitionen av naturkunskap: kunskapsområden 

såsom energi och hållbar utveckling, som vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap20. 

Dessa påståenden belyser komplexiteten bakom begreppet hållbar utveckling, och hur det är omöjligt att 

endast behandla de rent tekniska delarna om stoffet ska få någon betydelse för skolelevernas 

kunskapsutveckling, oavsett åldersnivå. Att undervisa för hållbar utveckling är att ha en helhetssyn och 

synliggöra hur olika områden påverkar och påverkas av varandra. 

Detta är även av vikt för att kunna jobba mot en sådan ”allmänbildande naturvetenskap” (eng. ”scientific 

literacy”) som beskrivs av tidigare nämnda Vision II (se avsnitt 3.2.1.1). Eleverna måste tillåtas vara 

delaktiga, innehållet ska vara meningsfullt och relevant för dem samt skapa förutsättningar för lärande i 

transdisciplinära kontexter21, alltså en ämnesöverskridande helhetsundervisning. 

Det som märks i gymnasieskolans kurskrav, till skillnad från den för grundskolans yngre åldrar, är ett ökat 

fokus på aktiv kunskapsanvändning. Gymnasieeleverna fordras kunna tillämpa sina kunskaper för 

reflektion, kritisk granskning och diskussion. Detta tyder på en inkludering av emfaserna Naturvetenskap 

och beslutsfattande samt Att förklara själv som inte är lika uppenbar i grundskolans kursplaners centrala 

innehåll. 

   3.2.2.2 UTFORMNING 

Utbildningsmaterialet till målgruppen gymnasieelever (och uppåt) är utformat som ett 90 minuter långt 

temapaket, i likhet med Kreativums många andra utbildningsprogram för skolklasser. Programmet består 

av flera moment, för att kunna använda endast delar av materialet fristående vid behov. En gemensam 

tråd är dock att mycket baserar sig på diskussioner ledda av deltagarna själva, att innehållet manar till 

kritisk reflektion och etiska ställningstaganden samt att det knyts an till relevant forskning och har verklig 

samhällsanknytning. 

                                                           
20

 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/nak 
21

 Stocklmayer, Rennie & Gilbert (2010:5) 
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Det finns mycket att vinna på att låta elevernas egna erfarenheter ligga till grund för ett 

undervisningsmoment. Bron & Wilhelmson beskriver i ”Lärprocesser i högre utbildning” hur framför allt 

vuxenundervisning gynnas av detta arbetssätt. I kapitel 8: Med erfarenhet som utgångspunkt22 beskriver 

Bron & Wilhelmson hur tidigare erfarenheter agerar referensram då människan lär sig något nytt. Är det 

vuxna elever så har de således en mycket bred och starkt etablerad sådan kunskapsram, som dessutom 

kan ställa till besvär om den nya informationen säger emot eller inte passar in i den tidigare ramen. Det 

är därför viktigt som pedagog att ha i åtanke hur elevernas erfarenheter och föreställningar spelar in i en 

undervisningssituation, och det gäller egentligen både vuxna och yngre elever.  

Denna vetskap spelar roll i undervisning om bioenergi därför att det är ett debatterat område, där 

eleverna själva kan ha rätt skilda erfarenheter och uppfattningar inom området sedan tidigare. Kan 

eleverna relatera ny kunskap till något de har kännedom om sedan innan, har de något att knyta det till 

och det skapar mening och motivation att tidigt se denna koppling till de egna erfarenheterna. När de 

tidigare föreställningarna däremot säger emot den nya informationen är det viktigt för läraren att 

möjliggöra situationer där eleverna själva upptäcker sina referensramar23, för att sedan kunna 

inkorporera ny kunskap. Även Bamberger & Tal, i ”Learning in a Personal Context: Levels of Choice in a 

Free Choice Learning Environment in Science and Natural History Museums”, beskriver lärande som en 

högst personlig process där erfarenheterna spelar stor roll, och menar att det är dessa tillsammans som 

bidrar till konstruktion av kunskap24.  

Bron & Wilhelmson använder i sitt kapitel 5: Transformativt lärande – en teori som tar ställning25 just 

begreppet transformativt lärande för att beskriva människans anpassande av ny kunskap till en etablerad 

referensram. De framhäver det faktum att lärande är en aktiv process, och inte ett rent ihällande av 

information. När elevens föreställningar utmanas behöver denne genom diskussion och reflektion passa 

in de nya kunskaperna, och således utveckla och kanske till viss del förändra begreppsvärlden. Läraren 

måste därför skapa förutsättningar för ett förändringsriktat lärande. Ett arbetssätt som framhålls som 

främjande är kritisk reflektion genom dialogiska gruppsamtal26, där elevernas erfarenheter och därmed 

deras olika åsikts- och tolkningsvanor kan ställas mot varandra på ett naturligt sätt. 

Att innehållet blir mer styrt av deltagarna gör utbildningen mer anpassningsbar till elever av olika skolor, 

programinriktningar och intressebakgrunder, samt möjliggör användning även vid utbildning av vuxna. 

Men det ställer höga krav på pedagogen. Dels vet denna inte i förväg exakt vilken riktning diskussionen 

kommer att ta, och det krävs därför att pedagogen anstränger sig för att förstå studentens perspektiv 

och uppvisar flexibilitet och lyhördhet27. Denna behöver dessutom vara kunnig och bekväm inom 

området som diskuteras för att kunna bemöta eventuella oväntade frågeställningar som mynnar fram i 

diskussionerna.  

                                                           
22

 Bron & Wilhelmson (2004:104) 
23

 Bron & Wilhelmson (2004: 64) 
24

 Bamberger & Tal (2006:77) 
25

 Bron & Wilhelmson (2004:59) 
26

 Bron & Wilhelmson (2004:67) 
27

 Bron & Wilhelmson (2004: 46) 
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De elevstyrda diskussionerna syftar till att möjliggöra utveckling utifrån elevernas egna kontexter, samt 

mana dem till aktivitet och ansvarstagande över sitt eget lärande. Jerry Wellington och Jonathan 

Osbourne menar i ”Language and literacy in science education” att detta är två av nyckelkomponenterna 

i framgångsrik naturvetenskapsundervisning – att lärandet utgår ifrån tidigare kunnande och att eleverna 

ges förutsättningar att metakognitivt reflektera över sitt eget lärande28.  

I Inger Björneloos ”Hållbar utveckling – att undervisa utifrån helheter och sammanhang” beskrivs Baltic 

21 Education, eller Hagadeklarationen, som är Östersjöregionens handlingsplan över undervisning inom 

hållbar utveckling29. Där framhålls utbildning som en nödvändig komponent för att medborgarna ska bli 

mer villiga och kapabla att lösa problemen som finns inom miljö och hållbarhet. I handlingsplanen för 

undervisning inom hållbar utveckling poängteras det att: 

”De studerande måste ges större möjligheter till inflytande och till att ta ansvar för sin 

egen inlärning. Det är viktigt att studeranderollen ändras till en mer aktiv deltagare 

och lärarrollen till mera av en mentor och handledare. Andra viktiga metoder är kritisk 

reflektion och diskussion (Utbildningsdepartementet 2002, s. 14).” 
30

 

Hållbar utveckling är ingen statisk vetenskap, utan är ett föränderligt ämnesområde där fokus måste 

ligga på att medborgare kan ta medvetna och kvalificerade beslut. Ett sätt att främja elevernas aktivitet 

och deltagande är diskussionsbaserat lärande, där de bidragande får möjlighet att synliggöra sina egna 

föreställningar och ställa dem emot varandras 31. Iann Lundegård och Per-Olof Wickman beskriver i sin 

artikel ”Conflicts of interest: an indispensible element of education for sustainable development”32 

vikten av att problematisera frågor om hållbar utveckling, och att eleverna i sina diskussioner tillåts enas 

om att de är oeniga. Artikelförfattarna använder begreppet ’deliberative analysis’ för att synliggöra att 

varje påstående som en debattdeltagare framför, kan åhörarna välja att tro på, eller ställa sig kritiska till. 

De menar att det är där lärandet för hållbar utveckling växer fram, när det uppstår en intressekonflikt 

och flera synvinklar på ett problem finns representerade i diskussionen. Detta har präglat det 

producerade materialet, där stor tyngd läggs på att framföra och ge utrymme för flera skilda åsikter och 

synsätt i frågor som rör bioenergi. 

Att tankar och idéer om naturvetenskap får mötas och jämföras är viktigt för att föra fram en mer äkta 

bild av vetenskaplig forskning – att alla inte är överens, att det ofta finns teorier som säger emot 

varandra och att naturvetenskapen inte ger något universellt rätt svar. Att vetenskap framställs som 

alltför förenklad är en kritik som framkommit när det gäller just undervisning i science center33. 

Anledningen tros vara att frivilliga lärandemiljöer vill presentera naturvetenskapen på ett sätt som 

intresserar och engagerar besökarna, som dessutom är lätt att förstå. Det är en utmaning att dessutom 

belysa de mer kontroversiella delarna av forskning där det inte råder konsensus. Examensarbetets 

                                                           
28

 Wellington & Osbourne (2001:118-119) 
29

 Björneloo (2011: 28) 
30

 Björneloo (2011:30) 
31

 Nilsson, Wagner & Rydstav (2008:71), Bron & Wilhelmson (2004:192) 
32

 Lundegård & Wickman (2007) 
33

 Rennie & Williams (2006:888) 
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undervisningsmaterial ämnar att lyfta även de kritiska rösternas argument när det gäller bioenergi, samt 

bemöta denna kritik med hållbara motargument. 

Ett sätt att arbeta med elevdiskussioner är genom problembaserat lärande, eller genom att studera ett 

fall eller case. Att arbeta kring en given situation är ett bra exempel på kontextuellt lärande – att teori 

och praktik kopplas samman samtidigt som lärandet sker i en meningsskapande kontext genom 

samarbete och reflektion tillsammans med andra34.Problembaserat lärande (PBL) och casemetodik är två 

koncept, eller arbetsmetoder, som liknar varandra just i det att de grundar sig i diskussioner och egna 

undersökningar. Båda utgår ifrån att eleverna arbetar kring en given problembeskrivning och att de 

manas till att själva ta ansvar för sitt lärande. Det är i dessa sammanhang inte lika tydligt vilket specifikt 

ämnesstoff som eleverna bör lära sig i och med momentet, då de ofta uppmuntras till att söka vidare 

information som behövs för att lösa problemet på egen hand.  I ”PBL och casemetodik: Hur man gör och 

varför” beskriver Henry Egidius de riktlinjer som kännetecknar arbete inom dessa två koncept: 

 Undervisningen är baserad på problem inom det aktuella utbildningsområdet, och är därmed 

förlagd till den verklighet eller verksamhet som eleverna sen ska kunna agera i 

 Arbetssättet är dialogiskt 

 Deltagarna tränas i att hantera problem  och uppdrag på ett systematiskt sätt 

 Läraren är en stödfunktion i de lärandes egna, självständiga sökande efter kunskap35 

Egidius framhåller vikten av att skilja på lärande och inlärning. PBL och casemetodik är arbetssätt utan 

ren inmatning av information, där stoffet att lära sig finns definierat; de är snarare metoder för att träna 

en problemlösningsprocess.  

PBL och casemetodik liknar varandra på flera sätt, men det finns några skillnader. Främst gäller det 

lärarens roll då det i PBL är vanligast att elever agerar ordförande i sina respektive smågrupper, medan 

ett case vanligen är en diskussion i större grupp som leds av läraren själv. I problemformuleringen kan 

även sägas att fallbeskrivningar inom PBL oftast kort beskriver en situation och uppgiften är att analysera 

vad som händer; beskrivningen av ett case framhåller ofta ett problem eller dilemma, där syftet är att 

reda ut hur man i den situationen bör agera därnäst36. 

Egidius tar senare i boken upp flera exempel på undervisningsmoment centrerade kring problemlösning, 

som har agerat inspiration vid utvecklingen av utbildningsmaterial. Även Bron & Wilhelmson lyfter PBL 

och casemetodik i sin bok ”Lärprocesser i högre utbildning”37, som också den legat till grund för de 

didaktiska valen. Därtill var ambitionen att framställa en problembeskrivning där fallet är aktuellt, eller 

levande. Ett levande case brukar ses som ett där situationen och dess förutsättningar är föränderliga, i 

motsats till en problembeskrivning av något som redan inträffat där det faktiskt finns ett svar på frågan 

om vad som hände sen38. Områdena bioenergi och hållbar utveckling är typiskt föränderliga, där 

förutsättningarna inte är desamma över varken tid eller rum. Arbetet kring ett fall eller case möjliggör 

                                                           
34

 Bron & Wilhelmson (2004:173-174) 
35

 Egidius (1999:9) 
36

 Egidius (1999:10) 
37

 Bron & Wilhelmson (2004:166,172) 
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 Allard (2001:42) 
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många olika lärandeändamål och kommer till stor del att styras av eleverna själva, och mana dem till 

ansvarstagande och aktivitet. 

Arbetet med ett case ger möjlighet att uppnå flera av de presenterade kunskapskraven från Skolverket 

som rör energi, klimat och hållbarhet. Caset är verklighetsanknutet och presenterar relevant forskning, 

och då materialet behandlas tränas eleverna i att kritiskt granska fakta och presentera sina teorier på ett 

trovärdigt och väl underbyggt sätt. Vidare ges utrymme för kreativitet och problemlösning då eleverna 

ska reflektera över och diskutera vilken påverkan handlingar och livsstil har på situationen. Även ett 

rollspel har utvecklats som ytterligare tränar eleverna i kritisk granskning och diskussion utifrån sina egna 

idéer. 

  3.2.3 LÄRARHANDLEDNING 

En lärarhandledning utvecklades och där presenteras materialet som är ämnat att användas för 

skolelever (se bilaga C). Handledningen syftade även till att låta den undervisande pedagogen läsa in sig 

på området bioenergi och dess bakgrund, om så behövs, så att denna har tillräckligt med kött på benen 

för att själv känna säkerhet i att besvara de frågeställningar som finns formulerade i kapitel 2.4: Mål. I 

såväl formella som informella lärandemiljöer har det självklart en positiv inverkan på elevers motivation 

och meningsskapande om pedagogen är kunnig inom sitt område39. Lärarhandledningen  ger en 

beskrivning av det material som utvecklats, och presenterar förslag på hur det kan användas så att 

pedagoger ska kunna utnyttja det på bästa sätt. 

  3.2.4 YTTERLIGARE MATERIAL 

Ytterligare material som Lantmännen hade som önskemål att ta fram var exempel på affischer, med 

pedagogiska budskap eller slogans. Dessa har vuxit fram parallellt med utvecklingen av det primära 

materialet. Målsättningen med dessa produkter är att utmana de föreställningar och uppfattningar som 

mottagaren besitter. Därmed möjliggörs en förändring i tankesätten, enligt såväl Bron & Wilhelmsons40 

som Nilsson, Wagner och Rydstavs41 teorier. 

Det ytterligare materialet är i form av ett bildspel, där varje bild ämnas framföra ett budskap och/eller 

väcka någon slags känslor hos åhöraren. Det var i samråd med handledarna på Lantmännen som det 

framgick att ett vanligt användningsområde av sådant material är på mässor och liknande, där de gärna 

ville ha ett bildspel som rullar i bakgrunden i sin monter. Det framtagna bildspelet har utformats så att 

varje bild potentiellt skulle kunna vidareutvecklas och överföras även till en affisch eller liknande, utefter 

Lantmännens egna önskemål. Mycket inspiration till denna utvecklingsprocess hämtades under resan 

med Lantmännen Energi till företagsmässan Energiutblick 2012. Detta material särskiljdes från de övriga 

utbildningsresurserna och var inte färdigställt vid avslutandet av examensarbetet, och finns därför inte 

inkluderat i denna rapport. 
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 3.3 UTVÄRDERING 
Utvärderingsprocessen utformades enligt metoden som beskrivs av Nihlfors & Wingård, för att likna 

arbetet vid en traditionell forskningsprocess, med viss anpassning till den givna situationen. 

Utvärderingen bestod därmed av följande delmoment42: 

 Definiera problemområde 

 Teoretisk ansats 

 Val av metod 

 Genomförandeprocess 

 Resultatsammanställning 

 Diskussion och slutsatser 

Den sista punkten som nämns av Nihlfors & Wingård, avrapportering, har uteslutits. Resultatet av 

utvärderingen kommer direkt att omsättas i revidering av utbildningsmaterialet och en presentation av 

utvärderingen i sig sker endast i denna rapport. 

3.3.1 DEFINIERA PROBLEMOMRÅDE 

Att definiera problemområdet innebär att fastställa vad undersökningen syftar till att ta reda på. Syftet 

med denna utvärdering var att undersöka vad eleverna får med sig från besöket på science centret. Det 

var också relevant att utvärdera huruvida utbildningsmaterialet är anpassningsbart i den mån att det kan 

användas med individer av olika bakgrund, samt om variationer inom samma elevgrupp ändå kan 

medföra att alla lär sig något nytt. Därför var det också viktigt att veta vad som redan är känt inom 

problemområdet, dvs. hur mycket eleverna kunde om bioenergi sedan innan. Eftersom pedagogerna på 

science centret med största sannolikhet inte har någon tydlig bild av elevernas individuella förkunskaper 

är det viktigt att detta tas reda på i och med undersökningen. Detta för att avgöra om det är 

utbildningsmaterialet som utvecklat de eftersträvade insikterna hos eleverna, eller om det var kunskaper 

som erövrats redan innan besöket. I analysen ställs dessa resultat i relation till de mål som ämnades 

uppfyllas (se 3.2.2.1 Innehåll). 

3.3.2 TEORETISK ANSATS 

I utformningen av undersökningen användes förslaget till arbetsprocess som beskrivs av Nihlfors och 

Wingård43. Metoderna deltagande observation44 och etnografiska intervjuer45 tillämpades, så som de 

beskrivs av Birgitta Kullberg i ”Etnografi i klassrummet”. Utvecklingen av arbete med mindmap, eller 

”concept mapping”, är delvis inspirerad av Wellington & Osbournes publikation ”Language and literacy in 

science education”46. 

3.3.3 VAL AV METOD 

Utvärderingen bestod av både kvantitativa och kvalitativa inslag. En form av enkät fylldes i utav samtliga 

elever i testgrupperna för att få en tillräcklig kvantitet att formulera vissa statistiska slutsatser utifrån. 
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Deltagande observation genomfördes till viss del under testerna och en mer djupgående intervju hölls 

med de pedagoger hos Kreativum som medverkade vid utbildningstillfällena. Både utvärderingen med 

eleverna och den med pedagogerna utfördes med öppna frågeställningar, vilket kännetecknar en 

kvalitativ metod. 

Elevernas enkät var ingen vanlig enkät med frågor och svar, för att ta hänsyn till att ett science center 

kan ge många olika slags intryck och eftersom en målsättning var att även ta hänsyn till vad eleverna 

kunde sedan innan besöket. Detta för att göra det möjligt att avgöra vad de faktiskt lärde sig av själva 

programmet, kontra vilka kunskaper de hade med sig dit. Eleverna fick inleda besöket med att göra en 

tankekarta, en mindmap, kring begreppet bioenergi. Detta innebär att i centrum av ett papper skrivs 

rubriken ”Bioenergi”, och runt denna är det tänkt att eleverna kan skriva begrepp som de associerar med 

temat. Eleverna gjorde var sin mindmap, men uppmuntrades att diskutera med kompisen bredvid kring 

begreppen. Tankekartorna samlades sedan in av pedagogen. I slutet av besöket delades elevernas kartor 

ut igen, och de fick tillfälle att fylla på med det de då kunde i en annan färg. En mycket förenklad version 

av hur detta kan se ut visas nedan. 

 

På detta sätt görs det skillnad på den kunskap eleverna själva tog med sig dit, och de insikter som slog rot 

medan de var på science centret. Det ger även eleverna en viss frihet att berätta vad de själva kände att 

de lärde sig, jämfört med att svara på enkätfrågor. I en enkät måste utformaren först avgöra vad 

eleverna bör ha fått för nya insikter för att sedan kunna utforma frågor, men lärande som förekommer 

på science center kan yttra sig på många olika sätt47. Med denna undersökningsmetod ges eleverna 

utrymme att fritt associera till begreppet bioenergi. Förutom att vara ett utvärderingstillfälle är detta 

även en metod för att synliggöra för eleverna själva vad de lärt sig under besöket, och är en värdefull 

övning i sig. Mest utvecklas deras förståelse för begreppen om de tillåts diskutera till viss del med 

kompisen bredvid under arbetet med mindmapen48. Att kunna ta ett steg tillbaka och reflektera över vad 

de lärt sig berikar elevernas förståelse då de blir mer medvetna om sin egen lärandeprocess49. Det är 

dock viktigt att poängtera att övningens främsta syfte var att utvärdera och ge en indikation om 

elevernas kunskapsutveckling i och med utbildningstillfället. 
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3.3.4 GENOMFÖRANDEPROCESS 

Tidigt i processen stod det klart att alla delar av utbildningsmaterialet inte skulle kunna testas inom 

ramen för examensarbetet. Endast de delar som fanns färdigställda kunde utvärderas med hjälp av de 

besökande skolklasserna, dvs. ej skisser för stationer och liknande. Det 90 minuter långa programmet för 

gymnasieelever testades, men även det bedömdes i ett tidigare skede vara för många övningar för att 

rymmas inom tidsramen. Istället för att tvingas släppa en av övningarna beslutades att det sista 

momentet skulle skickas med skolklassens lärare, för att kunna användas som uppföljande efterarbete i 

skolan. På så vis knyts elevernas erfarenheter från science centret samman med den övriga 

undervisningen. Planen var att utesluta caset under ena testomgången, och erbjuda som efterarbete, 

medan den andra skolklassen fick genomföra caset och istället få med sig rollspelet tillbaka till skolan (se 

Bilaga C: Lärarhandledning). 

Två gymnasieklasser bjöds in för att utvärdera programmet: en årskurs 3 på naturvetenskapliga 

programmet och en årskurs 3 på teknikprogrammet. Den första bestod av 16 elever och var en 

förhållandevis homogen grupp, medan den andra bestod av 26 elever som i sin tur läste olika inriktningar 

på teknikprogrammet. 

Olyckligtvis kunde den första testklassen inte stanna i 90 minuter, och fick därför varken genomföra 

rollspelet eller caset. De övriga momenten utfördes däremot samt den utvärderande mindmap-

övningen. De uteslutna övningarna skickades till klassens biologi- och kemilärare som visade intresse för 

att genomföra dem senare, integrerat i den ordinarie undervisningen. I den andra klassen genomfördes 

rollspelet som avslutande övning och deras samhällskunskapslärare, som medverkade vid besöket, 

berättade att han ämnade testa caset som efterarbete både med denna grupp elever och med andra 

teknikklasser. 

Ett annat bakslag var att en av stationerna som eleverna uppmanades att testa i utställningsövningen, 

bilsimulatorn, visade sig vara trasig. Ungdomarna kunde dock fundera över ecodriving ändå tack vare att 

de går sista året på gymnasiet, och flera redan hade körkort och/eller har genomgått körutbildning. 

Totalt fyra av Kreativums pedagoger deltog vid utbildningstillfällena. Efter den sista genomfördes en 

gruppintervju med dem för att diskutera vad de känt fungerade bra och vad som skulle kunna göras 

bättre. Att genomföra intervjun i grupp istället för enskilt med pedagogerna var inte ett medvetet beslut, 

utan ett förslag från personalens sida för att intervjun skulle bli effektiv. Samtalet liknade mer en 

gemensam reflektion, då några frågor egentligen inte behövde ställas utan det hölls en diskussion 

pedagoger emellan. 

3.3.5 RESULTATSAMMANSTÄLLNING 

Resultatet av tankekartorna från den första testklassen visade att elevernas tidigare kunskaper inom 

området bioenergi är begränsade – flera hade svårt att skriva något alls på sina mindmaps. Medan några 

skrivit ”Gas” på sina kartor delades denna upp i ”Naturgas” och ”Biogas” efter programmets 

genomförande. Flera hade skrivit ord som ”Förnyelsebart” och ”Miljövänligt” innan, vilka 

kompletterades med ett frågetecken i vissa fall. Sol-, vind- och vattenenergi skrevs på flera mindmaps, 

både före och efter programmet. De vanligast förekommande nya begreppen var ”Etanol” och 
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”Husuppvärmning – Ved/Pellets/Briketter”, som ofta kopplades samman med tidigare skrivna ord som 

”Växter” och ”Skog”. 

Den andra testklassen påvisade en större variation när det gällde elevernas förkunskaper, där vissa 

kunde fylla hela pappret med ord och begrepp medan andras förblev i princip tomt. En elev 

kompletterade rubriken Bioenergi med ”Inte den blekaste”, men efter programmet var detta papper fullt 

av associationer och innehöll fler begrepp än många av de andra tankekartorna. Några elever uttryckte 

att besöket hade varit ganska grundläggande och att de snarare repeterat sina kunskaper än lärt sig 

något nytt; det var dock ingen tankekarta som inte fyllts på alls efter programmets genomförande. 

Pedagogerna framförde åsikten att mindmap-övningen varit viktig inte bara för min utvärderings skull, 

utan att det varit en värdefull övning för eleverna. Den fungerade bra som öppning och avslut tyckte de, 

det engagerade eleverna och gjorde dem mer delaktiga. Inledning och avrundning är annars knepiga att 

göra bra, speciellt med en klass läraren aldrig träffat förut, därför tyckte de att denna övning fungerade 

speciellt bra i just den här miljön. De kände dock att avslutningen kunde kompletteras med någon slags 

sammanfattning, för att ”knyta ihop säcken”. 

De verksamma på Kreativum menade att rollspelsövningen i sig var nyttig, men att det finns många 

faktorer som spelar in och påverkar hur bra utförandet blir. Gruppindelningen är viktig, gruppernas 

placeringar i rummet likaså. De tyckte även om idén med att visa videoklippen, National Geographic’s 

serie ”Six degrees could change the world”, men det uppkom diskussion huruvida läraren bör göra 

pauser mellan klippen, och hur stämningen kan lyftas till något konstruktivt istället för att eleverna ska 

känna sig maktlösa efter de något drastiska domedagsbilderna. 

Kommentarer om att programmet är lite för ”skol-likt” framfördes och pedagogerna enades om att 

tidsbristen är en avgörande faktor. Det optimala vore om klasser som kom på besök hade tid innan 

programmet att utforska utställningen, för att sedan kunna relatera till och involvera 

utställningsobjekten mer. Alternativt så kan det moment i programmet som går ut på att utforska 

stationerna vara säkert dubbelt så lång, istället för de 15-20 minuter som gavs dessa två skolklasser. 

Pedagogerna menade även att det fanns elever som blev frustrerade av de öppna 

uppgiftsformuleringarna som användes i utställningsövningen, och därför inte utnyttjade tiden till fullo. 

Pedagogerna avslutade med att berätta hur viktigt de kände att det var att diskussionerna förblev öppna 

och elevstyrda, att deras kommentarer och åsikter lyftes och att programmets främsta uppgift inte är att 

ge de rätta svaren – utan att föda frågor och vidare funderingar. 

3.3.6 RESULTATANALYS 

I och med tankekartorna som eleverna fyllde i så märktes det att många av de begrepp som fastnade i 

och med skolprogrammet kom från Ordfångarspelet, och dess nya tema Hållbar Energi (se bilaga A och 

B). Det som förut fick rubriken ”Växter” blev ”Etanol”, det som tidigare benämndes ”Skog” blev ”Pellets”, 

”Briketter” osv. Elevernas mindmaps tyder på att deras begreppsförråd har blivit mer specifikt och att de 

dessutom kan koppla samman dessa nya uttryck med de mer basala kunskaper de behärskade sedan 

innan. Detta moment utfördes i science centrets utställning och involverade både rörelse och kreativitet. 
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Elevernas bild av att bioenergi givetvis är förnyelsebart och miljövänligt ter sig ha ruckats på lite, vilket 

kan tolkas som något både positivt och negativt. Förhoppningen är att de utökat sina horisonter till mer 

av en helhetsbild, och kommit till insikten att bioenergi inte är helt enkelt och odiskutabelt. De visar 

därmed tendenser till att kunna kritiskt resonera kring frågeställningar inom detta ämnesområde. De 

elever som genomförde rollspelet tillade i större utsträckning socioekonomiska faktorer angående 

bioenergi i sina mindmaps, och verkar på så sätt ha tagit till sig ännu fler aspekter och synvinklar på 

temat. 

Några av eleverna uttryckte genom spontan, muntlig feedback att de inte lärt sig så mycket nya saker i 

och med programmet, ändå förekom det nya begrepp på deras tankekartor. Det kan vara så att 

programmet påminde dem om saker de redan visste, som de la till, och att studiebesöket på så sätt 

hjälpte dem att repetera sina kunskaper. Det kan också vara så att besöket mer bidragit till att göra 

kopplingar och vidga vyerna mer än att ge nya fakta. Medan detta givetvis är eftersträvansvärt att skapa 

förutsättningar för så är dessa färdigheter, att se helheter och samband, något som eleverna själva har 

svårare att inse att de uppnått; därför känner de kanske inte att de har utvecklats i och med 

programmet. En målsättning med det utvecklade skolprogrammet var att alla elever, oavsett bakgrund 

och förkunskaper, skulle kunna lära sig något under sitt studiebesök. De påfyllda tankekartorna tyder på 

att nya begrepp har befästs hos samtliga elever men deras känsla av att faktiskt ha utvecklats och lärt sig 

något är fortfarande något för pedagogen att sträva ytterligare efter. 

Det finns självklart begränsningar med denna typ av undersökning. Medan avsikten var att jämföra 

elevernas säkerhet inom ämnet innan respektive efter besöket, så finns det många lärdomar som inte 

kan skrivas ned på en mindmap. Denna kommer i de flesta fall att vara uppbyggd av begrepp och 

koncept som eleven associerar med temat medan ett besök på ett science center kan ha många andra 

positiva effekter på lärandet, som exempelvis har mer att göra med begreppsbild och uppfattningar än 

ren fakta50. Även vid arbete i case och problembaserat lärande är en stor del av syftet att träna ett 

arbetssätt, som inte naturligt kan beskrivas med ord (och som eleven kanske inte självklart associerar 

med just bioenergi). Det finns därmed flera aspekter på elevernas lärande som inte kan visas tydligt med 

denna typ av utvärdering. 

Som utvärderingsmetod ger mindmap-övningen indikationer på vad eleverna lärt sig genom 

studiebesöket, och är även värdefull i sig för elevernas kunskapsreflektion. Det håller lärandet nära deras 

verklighet och de vardagliga associationerna eleverna känner till ämnet. Även pedagogernas positiva 

inställning bidrar till beslutet att behålla detta moment i programmet, trots att det i fortsättningen inte 

kommer att användas i utvärderingssyfte. 

Det faktum att Ordfångarspelet hade så stor inverkan på vilka begrepp eleverna tog till sig visar på hur 

värdefullt interaktion med utställningen är då en skolklass besöker ett science center. Medan både 

litteraturen och dessa erfarenheter pekar på att utställningen bör utnyttjas mer, istället för att 

programmet blir för likt skolans undervisning, så finns svårigheter med ett ämne som bioenergi. Dels är 

det inte ett välkänt ämne och flera elever visade på sina mindmaps att deras kunskaper och erfarenheter 
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inom området var nästintill obefintliga. Det kan vara svårt att relatera utställningsobjekt till ett ämne 

som man knappt har en bild av vad det är. Dels beror det också på att Kreativums nuvarande utställning 

inte innehåller något större antal stationer som har direkt, synlig koppling till bioenergi. Detta har dock 

stor potential att utvecklas, i och med pedagogernas positiva reaktioner på de skisser till stationer som 

utvecklats i det här projektet och de idéer och visioner som därmed föddes. 

Den del av skolprogrammet som utfördes i utställningen utformades efter Bamberger & Tals tankar om 

frihetsgrader, och att uppgiftsbeskrivningarna bör styra eleverna lagom mycket för att varken hämma 

deras kreativitet eller göra dem frustrerade över att de inte vet vad de ska göra51. Det faktum att några 

elever hellre ville veta vilka stationer de ”skulle” gå till än att själva fundera över vilka som passade, kan 

handla om att de är vana vid låga frihetsgrader i skolan. En av pedagogerna ifrågasatte särskilt varför 

frågorna var ställda på detta sätt, vilket skapar funderingar kring huruvida Bamberger & Tals teorier 

verkligen är lika tillämpbara på alla elever, världen över. Momentet i programmet som utförs i 

utställningen är nu utformad på ett sådant sätt att vissa uppgifter riktar till en specifik station, medan 

andra är mer öppet ställda och manar till att utforska i högre utsträckning, för att inkludera en viss bredd 

av frihetsgrader. 

Det finns många praktiska faktorer som också inverkar vid programmets genomförande. Gruppindelning 

är en svår och omdiskuterad fråga, som inte behandlats alls i detta arbete. Eftersom det finns många 

olika sätt att sköta detta på så kan det tyckas att viktigast är att läraren själv känner sig bekväm i hur 

denna handskas med situationen. Det bör därmed vara upp till den kvalificerade pedagogen hur 

gruppindelning, vid t.ex. rollspelet, genomförs. Även frågan om hur grupperna av elever placerar sig i 

rummet, och hur detta påverkar undervisningen, diskuterades. Detta är något jag tagit till mig som 

aspirerande lärare och är inte något som jag känner behöver påverka detta projekts utformning. 

En av pedagogerna på Kreativum berättade att elever, som hade träffats på eftermiddagen efter skolans 

besök till science centret, fortsatte att diskutera ämnet med varandra. Nya frågor och funderingar föddes  

och de försökte ivrigt att förklara för varandra och resonera. Det är inte mycket man hinner med på 90 

minuter men ett av målen i produktens innehåll rör att eleverna ska reflektera över handlingar och 

livsstil i förhållande till hållbar utveckling; programmet ämnades skapa förutsättningar för ett 

förändringsriktat beteende. Elevernas samtal efter skolan ger indikationer om att deras 

lärandeupplevelse varit en god början på vägen. 
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4. DISKUSSION 

 4.1 RELATION MELLAN MÅL OCH MATERIAL 
Det producerade utbildningsmaterialet sammanfattas i nedanstående tabeller (materialet i sin helhet 

hittas i bilaga C: Lärarhandledning). Övningarna och aktiviteterna relateras även till det pedagogiska 

innehåll som bedömts önskvärt att eftersträva (se rubrikerna Innehåll, 3.2.1.1 respektive 3.2.2.1). 

Vilka lärandemål för grundskolans årskurser 1-3 ämnas 
uppfyllas genom det konstruerade utbildningsmaterialet? 
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Ta vara på elevernas nyfikenhet och intresse för att undersöka omvärlden 
 

X X X X 

Utveckla egna tekniska idéer och lösningar på problem 
 

X X   

Genomföra systematiska undersökningar 
 

X X X  

Förstå tekniken i vardagen, samt dess historia 
 

X   X 

Kunna resonera kring och hantera valsituationer som rör energi, teknik, miljö 
och samhälle 
 

  X X 

 

Vilka lärandemål för gymnasieskolan ämnas uppfyllas 
genom det konstruerade utbildningsmaterialet? 
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Egen nyfikenhet och kreativitet samt förmåga att presentera idéer (och 
resultat) 
 

X X X X 

Aktuell forskning såväl som frågor med samhällsanknytning  
 

X  X X 

Reflektera över handlingar och livsstil i förhållande till hållbar utveckling 
 

X   X 

Kunna kritiskt granska naturvetenskapliga och icke-naturvetenskapliga teorier 
och ta ställning i aktuella samhällsfrågor 
 

  X X 

Diskutera miljö- och klimatfrågor, jordens resursfördelningar och kretslopp, 
samt hur vi når en hållbar samhällsutveckling 
 

X  X X 
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En utgångspunkt i hela utvecklingsprocessen var att producera material som talade till elevernas 

nyfikenhet och kreativitet. Det syftar till att möjliggöra undervisning som inte är rent 

informationsöverförande, utan manar till aktivitet från mottagarens sida. Ett viktigt mål för mig 

personligen är den nedersta i respektive tabell som handlar om att kunna diskutera och resonera kring 

valsituationer som rör energi. Detta mål ämnas uppfyllas genom flera av de utformade arbetsmomenten 

då eleverna uppmuntras att vara kritiska och se på de för- och nackdelar som finns hos respektive 

energikälla. Snarare än att berätta för eleverna vad som är rätt, är materialet tänkt att ge barnen och 

ungdomar tillräckliga insikter för att själva kunna göra ett medvetet val som de själva kan motivera och 

stå för. 

4.2 SKILLNADER OCH LIKHETER I MATERIALUTFORMNING FÖR RESPEKTIVE MÅLGRUPP 
Den pedagogiska grundsynen har tills stor del handlat om erfarenhetsbaserade diskussioner, något som 

här tillämpas på alla åldrar och därför utgör en likhet mellan merparten av inslagen i materialet. Bron & 

Wilhelmson framhäver i ”Lärprocesser i högre utbildning” vikten av att arbeta utifrån de studerandes 

egna erfarenheter främst inom vuxenundervisning, detta för att vuxna har starkare etablerade 

referensramar som kan försvåra vid inlärning i högre åldrar. Det är svårt att hävda att yngre barn i 

motsats skulle vara som tomma blad. Deras tankar och värderingar, som utvecklats genom deras 

uppfostran och dittills insamlade erfarenheter, är minst lika värda att ta vara på och ta hänsyn till i en 

situation där barnet förväntas ackommodera ny kunskap. Att ha elevernas egna erfarenheter som 

utgångspunkt för en diskussion möjliggör inlärning med en direkt koppling till tidigare kunskaper. 

Fokus i materialets innehåll och utformning genomsyras av emfaserna Naturvetenskap i vardagen och 

Naturvetenskap och beslutsfattande, för både grundskole- och gymnasieeleverna. Syftet med det 

producerade materialet är att lyfta företeelser ur elevernas vardagliga liv, och problematisera så att de 

tillåts tänka kritiskt och begrunda sina val och vilken påverkan de har. Detta arbetssätt ämnas främja 

elevernas utveckling mot att bli ansvarstagande medborgare som reflekterar över sin livsstil. Detta kan 

ses som ett av de viktigaste målen med undervisning inom hållbar utveckling för att våra framtida 

generationer ska kunna hantera de utmaningar som världen står inför, och det är även ett mål som 

genomsyrar den nya gymnasieskolans uppdrag52. 

En genomgående trend i materialet är den kvalitativa aspekten. Målet är inte att trycka in vissa fakta i 

eleverna, och se ett kvantitativt resultat, utan att deltagarna tillåts utveckla ett hållbart handlingssätt. 

Materialet syftar i mångt och mycket till att eleverna ska börja reflektera och kritiskt granska den 

information som ställs inför dem istället för att just lita blint på vad en lärare eller annan person i 

mentorsroll hävdar.  

En skillnad mellan målgrupperna är att i materialet för de äldre eleverna tillämpas i större utsträckning 

emfasen Att förklara själv. Dessa elever ska exempelvis inte bara medvetandegöras om växthuseffektens 

existens, utan den beskrivs och diskuteras med syfte att de själva ska övertygas, och kunna förklara 

samma sak för någon annan. I energidebatten idag är det otroligt viktigt att ha grund för sina 

påståenden, och vara så pass säker på sina kunskaper att man har förmågan att sprida den vidare. Denna 
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färdighet övas mer i utbildningsmaterialet för gymnasieungdomar än i motsvarande för yngre åldrar. 

Dels speglade kunskapskraven från Skolverket denna fördjupning av kunskaper först för högre 

åldersgrupper, och dels kräver förklaringarna för exempelvis kolcykeln och växthuseffekten en bredd av 

förkunskaper som behandlas i grundskolans senare år. 

Vid en jämförelse av kunskapskraven som Skolverket framställer för grundskolan respektive gymnasiet så 

är innehållet till stor del väldigt likartat. I båda åldersgrupper ska naturlig nyfikenhet tas till vara, 

relevanta kopplingar göras till samhället och elevernas vardag samt övning i att utveckla ett resonemang 

vid valsituationer inom miljö, klimat och hållbarhet eftersträvas. En märkbar skillnad i kunskapskraven är 

dock att gymnasieeleverna förväntas ha mer utvecklade färdigheter inom kritisk granskning och 

reflektion över egna handlingar och livsstil. Detta speglas även i det producerade materialet – 

nyfikenheten får ta stor del hos båda åldersgrupper och medan de yngre barnen övas i systematiska 

undersökningar av teknik i deras vardag, får gymnasieeleverna i högre utsträckning möjlighet att ställa 

sina åsikter mot varandras och diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor på ett kritiskt granskande och 

resonerande sätt. 

4.3 ANPASSNINGSBARHET 
Det första stora metodvalet gjordes när material riktat till grundskolans årskurser 1-3 skulle vara i form 

av stationer i utställningsformat, och motsvarande till gymnasieeleverna blev ett 90 minuter långt s.k. 

skolprogram. Detta var en nödvändig avgränsning, men jag ångrar inte det val jag gjort. Utifrån 

kurskraven för grundskolans lägsta åldrar så passade inte ett lektionspass i den traditionella 

bemärkelsen, medan det centrala innehållet för gymnasiets kursplaner bedömdes i större utsträckning 

kunna uppnås genom detta arbetssätt. Med det sagt, så är varken materialet utformat till grundskolan 

eller det till gymnasiet tänkt att endast kunna användas med dessa målgrupper. Stationerna och 

övningarna för barn i grundskolans tidiga år syftar till att engagera hela familjer, även om det är den 

primära målgruppens kurskrav i skolan som beaktats. 90-minutersprogrammet ämnas i hög grad vara 

anpassningsbart till att användas vid vuxenundervisning och fortbildningskurser; utbildningen är flexibelt 

utformad för att kunna användas i gymnasieklasser med varierande bakgrunder och ämnesinriktningar, 

därför är steget inte långt till vuxna som ej har tidigare relevant utbildning inom områdena bioenergi och 

hållbar utveckling. 

4.4 REVIDERINGAR EFTER TESTER OCH UTVÄRDERING 
En insikt efter testklasserna var att stämningen blev väldigt tung efter att ha visat National Geographic’s 

filmserie ”Six degrees could change the world”. Speciellt de två sista filmklippen visar en väldigt dyster 

bild av de katastrofer som finns att vänta om klimatförändringarna tillåts fortsätta. I samråd med 

pedagogerna på Kreativum beslöts att en avrundning behövs efter filmvisningen, som vänder denna 

känsla av maktlöshet till handlingskraft. Sammanfattningen som ursprungligen fanns i caset, där eleverna 

ska göra en lista med sina fem viktigaste åtgärder för att uppnå en hållbar samhällsutveckling, flyttades 

till att göras i direkt anslutning till filmvisningen med nästa testklass. Detta koncept verkade fungera bra 

och en elev i andra klassen menade att filmklippen inte gjorde honom dyster, utan visade honom vilken 

potential som finns för att vända världen till det bättre. 
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Mer tid behöver tillbringas i utställningen för att till fullo utnyttja det faktum att skolklassen befinner sig 

på ett stort, lärorikt science center. I den uppdaterade tidsuppskattningen läggs därmed mindre tid på 

att föreläsa, och mer till att eleverna får utforska själva. Detta kan även vara en trygghet för Kreativums 

pedagoger om de ska hålla i detta skolprogram, då de uttryckte ängslan över bristande ämneskunskaper 

inom detta område. Mitt eget intresse för att berätta det jag vet inom bioenergi och relaterade ämnen 

fick ta lite för stor plats under testomgångarna och i framtiden kan denna tid med fördel läggas på 

utställningsmomentet. Under intervjun med pedagogerna enades vi om att det inte är nödvändigt att 

besitta alla de rätta svaren till elevernas frågor, då dessa utgör en generation ungdomar som har 

förmåga att leta upp den informationen själva och det kan till och med vara utvecklande att de går 

därifrån med obesvarade funderingar. 

Programmets utseende kommer att förändras mycket beroende på den klass och pedagog som deltar vid 

genomförandet. Därför har inga vidare revideringar gjorts i detta skede men det har lämnats öppet för 

de enskilda pedagogerna på Kreativum att göra personliga modifikationer vid eventuellt fortsatt 

användande av skolprogrammet. 

 4.5 BEGRÄNSNINGAR 
Ett styrande medel, som också medfört vissa begränsningar, är de kursmål som Skolverket specificerat 

rörande bioenergi. Det är i synnerhet det centrala innehållet för grundskolan årskurs 1-3 som helt saknar 

direkta kunskapsmål inom ämnet. Istället framhålls långsiktiga ändamål, såsom förståelse för jordens 

olika kretslopp och människors påverkan genom val och handlingar. Detta ger begränsade möjligheter 

att förmedla djupgående kunskaper inom bioenergi till yngre barn i informella lärandemiljöer, där även 

tiden är en faktor. Man kan inte förutsätta att bioenergi har behandlats i någon vidare bemärkelse i 

skolans undervisning och många processer, såsom växthuseffekten, kolcykeln, förbränning och skillnaden 

mellan energi och elektricitet, har barnen kanske bara hört talas om. I det producerade 

utbildningsmaterialet har således tankar om kretslopp och olika energikällors betydelse fått ta stor plats, 

samtidigt som ämnet bioenergi har fått utvidgas med tankar om hållbar utveckling och 

samhällspåverkan. Medan bioenergin inte framgår lika tydligt i grundskoleelevernas utbildningsmaterial 

som i gymnasieelevernas, har ansträngningar gjorts för att åtminstone lägga grunden för vidare studier 

inom området. En målsättning har varit att framför allt sätta igång tankeprocesser hos de yngre barnen 

som rör etiska ställningstaganden inom energi. 

En annan reflektion som uppstått vid studier av Skolverkets kurs- och ämnesplaner är den utbredda 

processorienteringen. Det är få mål och innehållskrav som specificerar särskilda ämneskunskaper som 

ska förvärvas och desto fler som beskriver ett tankesätt, en arbetsmetod eller aktiviteter som ska ha 

genomförts. Detta lämnar öppet för tolkning när det gäller vilket specifikt ämnesinnehåll som ska 

behandlas i en given kurs. Lärarna på skolorna ges större frihet, medan pedagoger i informella 

lärandemiljöer har sämre möjligheter att bedöma vilka förkunskaper en given åldersgrupp kan förväntas 

besitta. Att läroplaner inte detaljstyr undervisningen utan att lärarna själva ges ansvar och tillit, har 

framhållits som en orsak till den finska skolans framgångar53. Skolundervisningen ska göras meningsfull 

för såväl elever som lärare. Det ses som ett problem att elever blir alltför skolanpassade, och inte har 
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förmåga att förhålla sig (kritiskt) till sociala samhällsnormer. Processorienterade mål ämnas vara en 

förberedelse för arbetslivet men är samtidigt problematiska, då utbildningens sakliga innehåll till stor del 

beror på den lokala skolans eller den individuella lärarens stoffurval. 

Detta leder vidare till det faktum att det svenska skolsystemet och dess läroplaner har betydande 

påverkan på hur det utvecklade materialet har utformats, och vad för analyser som kan göras utifrån 

litteraturstudier och tester med efterföljande utvärdering. Utbudet av artiklar som är skrivna om just den 

svenska skolan är begränsat, och flera av de undersökningar som refererats till har t.ex. gjorts i Israel (se 

Bamberger & Tal, 2006 och 2008, Tal & Morag, 2007). Vid utvecklingen av material har relevant litteratur 

om undervisning med ungdomar i allmänhet beaktats snarare än svenska ungdomar i synnerhet, annat 

än att Skolverkets nationella kurs- och ämnesplaner utgjort en grund. En vidare studie skulle krävas för 

att avgöra om materialet är särskilt anpassat till att användas i lärandesituationer inom Sverige. 

Sammanfattningsvis är en undersökning av denna typ både bred och begränsande. Att genomföra tester 

av utbildningsmaterialet på ett science center, i en informell lärandemiljö, gav möjligheter att uppfylla en 

bredd av lärandemål, medan en utvärdering har svårt att uppvisa ett fullständigt resultat. Det finns 

således många olika positiva utfall hos en elev som besökt ett science center, men få av dem är 

mätbara54. I denna undersökning har fokus på utvärderingens analys varit att utreda huruvida de 

lärandemål som definierats (se avsnitt 3.2.2.1 Innehåll) möttes i och med utbildningstillfället. 

Utvärderingsmetoderna, en kombination av enkäter (i form av mindmaps), intervjuer och deltagande 

observation, har varit begränsade av det faktum att jag själv höll i testundervisningstillfällena. 

Deltagande observation blev således problematiskt, men däremot inte omöjligt med tanke på att så stor 

del av innehållet är elev- och diskussionsstyrt. Med detta upplägg gavs det inte heller möjlighet att 

avgöra huruvida lärarhandledningen är skriven på ett sådant sätt att en pedagog lätt kan ta till sig 

materialet och tillämpa det i egen undervisning. Hade tid och utrymme funnits till det så hade jag gärna 

sett att någon/några pedagoger på Kreativum utförde tester på egen hand, och att jag då fick tillfälle att 

ägna hela min uppmärksamhet åt att observera deltagarna. 

 4.6 SLUTSATSER OCH MÖJLIGHETER 
Utbildning för hållbar utveckling och etiska ställningstaganden som behandlar det hållbara samhället 

benämns ofta som syften i de kurs- och ämnesplaner som studerades. Men ämnenas syften verkar skilja 

sig från det centrala innehållet och de kurskrav som framställs i Skolverkets dokument, speciellt för 

åldersgruppen grundskolan 1-3. Utbildning för hållbar utveckling förefaller vara mindre prioriterat i dessa 

kursmål och ses snarare som ett övergripande och långsiktigt mål att sträva efter. Det finns utmaningar 

med ett sådant ämne som dessutom är ämnesöverskridande och svårdefinierbart, och det riskerar att 

falla mellan stolarna i skolundervisningen om ingen lärare väljer att ta tag i det. En bidragande orsak 

tycks vara att Skolverket inte ställer tillräckligt specifika krav för att försäkra att alla skolelever tillåts 

utvecklas inom detta område.  

Min uppfattning är att många lärare vill tillämpa ämnesöverskridande arbetssätt och jobba med hållbar 

utveckling men att de inte känner tillräcklig säkerhet i ämnets många olika aspekter, och inte har tid eller 

                                                           
54

 Bamberger & Tal (2008:275) 



 
 

28 
 

resurser att lägga på vidare studier. Därför har det varit inspirerande att få veta mer om Kreativums 

arbete med fortbildning av lärare55. Det finns stor utvecklingspotential för olika former av 

lärarfortbildning, då det ger verksamma pedagoger möjlighet att bredda sina kunskaper inom 

ämnesområden som kan ha utvecklats mycket under senaste åren, samt sätta sina egna ämneskunskaper 

i relation till angränsande områden. Energi och hållbar utveckling är, som nämnts tidigare, ett högst 

föränderligt tema och ämneskunskaper bör ständigt uppdateras för att undervisningen ska kunna hållas 

relevant och verklighetsnära. 

Det behandlade ämnesområdet är både spännande och problematiskt på grund av sin föränderliga 

karaktär. Det finns färre svar som är rätt och fel, och fler åsikter som med välgrundade argument kan ta 

stor plats i en debatt om hållbar utveckling. Studenters lärande inom detta område bör hållas objektiv, 

och det har varit en balansgång i utvecklingen av detta utbildningsmaterial huruvida framställningen kan 

uppfattas som propaganda för bioenergi. Diskussioner och undersökningar styrda av eleverna och deras 

egna erfarenheter ger läraren mindre kontroll över vad de kommer att lära sig av 

undervisningsmomentet, men det finns också mycket att vinna - det finns stora möjligheter för läraren i 

dessa situationer att själv lära sig av eleverna och utvecklas56, något som bidrar till pedagogens livslånga 

lärande. 

Det är tydligt att vägen till ett hållbart samhälle går genom vår nästa generations miljömedvetna 

medborgare, och att vägen till dem går genom lärarna. Det är ett stort uppdrag, då lärarna behöver 

kompetensen inom dessa frågor samt drivkraften och stödet från styrande instanser att vidareutbilda sig 

och bygga upp denna kompetens. En lämplig vidareutveckling av detta examensarbete skulle vara att 

fortsätta försöka nå ut till lärarna, och undersöka vad dessa behöver för att bekvämt kunna arbeta 

ämnesöverskridande med frågor som rör hållbar utveckling. Med rätt stöd kan pedagogerna utveckla och 

tillämpa arbetsmetoder som innefattar även ekonomiska och sociala aspekter inom hållbar utveckling57; 

möjligheten till lärarfortbildning och personlig utveckling är i dessa fall avgörande. Fortbildningsprojektet 

på Kreativum ”Kompetens för Framtiden” är helfinansierat av Europeiska Socialfonden58 och bör ses som 

förebild och inspiration. Ett utbrett fortbildningsarbete skulle kunna förändra nästa generations 

förutsättningar att skapa och upprätthålla ett hållbart samhälle. 
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BILAGA A: TEMAT ”HÅLLBAR ENERGI” FÖR ORDFÅNGARSPELET 
 

För exempelvideo där denna typ av spel demonstreras: 

http://www.kreativum.se/stationer/WordCatcher_Sound_05111701.wmv 

 

Begrepp följda av en 1:a innebär att dessa ger pluspoäng. Ord följda av 0:a ger poängavdrag. 

Vindkraft 1 

Vattentorn 1 

Kol  0 

Olja  0 

Etanol  1 

Naturgas 0 

Biogas  1 

Bensin  0 

Diesel  0 

Vågkraft 1 

Petroleum 0 

Pellets  1 

Ved  1 

Brunkol  0 

Vattenhjul 1 

Bioenergi 1 

Solcell  1 

Solpanel 1 

Koks  0 

Stenkol  0 

http://www.kreativum.se/stationer/WordCatcher_Sound_05111701.wmv
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BILAGA B: EXEMPEL PÅ ELEVERS MINDMAPS, GRUND FÖR UTVÄRDERING 
Nedan presenteras ett exempel från den första gymnasieklassen som deltog i testerna, och två 

mindmaps från den andra. Text i svagare färg är skriven av eleven innan programmet började medan ord 

som syns starkare är tillagda efter genomförandet. 

Från testklass #1: 
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Från testklass #2:  
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La rarhandledning 

Utbildningsmaterial inom bioenergi och hållbar utveckling  

INLEDNING 
Detta material syftar till att underlätta vid undervisning inom området bioenergi för målgrupperna 

grundskolan årskurs 1-3 respektive gymnasiet. Övningarna är ursprungligen anpassade för användning i 

informella lärandemiljöer, såsom science centers, men kan även utnyttjas vid klassrumsundervisning. 

Centrala begrepp presenteras i ett kortfattat bakgrundsavsnitt som tillåter läsaren att sätta sig in i 

området. I materialhandledningen ges förslag på hur undervisningsmoment inom bioenergi kan se ut. 
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BAKGRUND 

KOLCYKELN 
En bild av kolcykeln kan användas för att förklara hur allt kol 

i naturen är del av ett kretslopp, där det ständigt omvandlas 

för att bli del av atmosfären (luften), biosfären (allt 

levande), hydrosfären (vatten) och geosfären (marken); se 

figur 1. 

Figur 2 visar endast några tydliga exempel på vilka 

omvandligar som sker och i diskussioner med klassen kan 

kanske fler förekommande fall upptäckas. Det viktiga att 

poängtera i denna modell är det faktum att förbränning 

utav fossila bränslen inte är en del av det naturliga 

kretsloppet av kol. En stor mängd koldioxid tillförs därmed 

atmosfären som annars aldrig skulle ha nått dit. Detta kol kan inte 

omvandlas i samma takt som det tillförs och det blir således ett överskott av kol (i form av koldioxid) i 

atmosfären, något som i sin tur bidrar till växthuseffekten. 

 

2: Jennifer Minnhagen, 2012 

1: Jennifer Minnhagen, 2012 
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IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) har tagit fram en modell av kolcykeln59 där även den 

totala lagringskapaciteten (i Gt C, miljarder ton kol) i de olika reservoarerna, samt flödena från en sfär till 

en annan (i Gt C per år) framgår. Flöden markerade i svart representerar naturliga överföringar, såsom 

de skulle sett ut innan industrialismen. Rödmarkerade flöden står för antropogena överföringar, dvs. 

sådana som människan orsakat. 

 

Totalt har halten koldioxid ökat i hydrosfären och atmosfären, av antropogena skäl (antropogent = 

orsakat av människan), medan kol bundet i vegetation och fossila bränslen har minskat pga. 

energiutvinning. Världens hav har stora lagringskapaciteter men det finns de som hävdar att detta i 

längden kommer att leda till försurning. Det stora problemet, som vi märker av redan idag, är 

nettotillskottet av koldioxid till atmosfärens reservoar. Det är de allt högre halterna av denna växthusgas 

i vår atmosfär som tros leda till den ökade växthuseffekten, och i förlängningen global uppvärmning. 
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 http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-7-3.html 

3: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-7-3.html 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-7-3.html
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VÄXTHUSEFFEKTEN 
Solens strålning som når vår atmosfär innehåller ett stort spann av våglängder, merparten inom 

intervallet 0,4-1 µm (synligt ljus har våglängder mellan 0,4-0,7 µm, eller 400-700 nm). Strålningen 

absorberas av jorden, värmer upp våra marker och hav samt bidrar till fotosyntesen i all levande 

växtlighet.  

 

4: Jennifer Minnhagen, 2012 

Strålningen återemmitteras sedan i våglängder som motsvarar lägre energi (eftersom energi har 

utvunnits ur strålningen), alltså längre våglängder. Den utgående strålningen består därför till störst del 

av våglängder inom intervallet 10-20 µm, infraröd strålning. Denna strålning stängs sedan inne i vår 

atmosfär på grund av gaser som har förmåga att absorbera strålning i dessa infraröda våglängder. 

Den översta grafen nedan jämför våglängderna hos inkommande solljus respektive utgående strålning. I 

den mellersta grafen visas sedan några gasers absorptionsförmåga, gaser som vår atmosfär är uppbyggd 

av. Deras sammanlagda absorptionsförmåga finns visualiserad i graf 3. Vid jämförelse med graf 1 syns att 

inkommande solstrålning (i intervallet 0,4-1 µm) inte absorberas av dessa gaser i särskilt hög 

utsträckning, medan utgående strålning (i intervallet 10-20 µm) blockeras av främst CO2, koldioxid. Det 

innebär att dessa våglängder absorberas av koldioxiden och reemmitteras, ner mot jorden, och denna 

värmestrålning blir ”instängd” i atmosfären. Det är de allt högre halterna av koldioxid i atmosfärens luft 

som tros orsaka det vi kallar global uppvärmning. 
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5: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A4xthusgasernas_inverkan_p%C3%A5_str%C3%A5lningen.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även andra gaser kan bidra till växthuseffekten. Ett vanligt begrepp 

för att jämföra de olika växthusgasernas påverkan på den globala 

uppvärmningen är GWP, global warming potential. GWP-värdet hos 

en gas är ett mått för hur många ekvivalenta mängder koldioxid 

som skulle ha samma klimatpåverkan, oftast mätt över en 100-

årsperiod. 

Exempelvis är GWP-värdet hos metangas (CH4) 25. Detta innebär att 

en enhet metangas har samma inverkan på den globala 

uppvärmningen som 25 enheter koldioxid, över en 100-årsperiod. 

Motsvarande värde hos lustgas (N2O) är 298. Med andra ord är 

metangas och lustgas mer ”potenta” växthusgaser, men 

förekommer i mycket mindre koncentrationer i atmosfären än 

koldioxid. Genom en sammanvägning av koncentrationen och 

koldioxidekvivalensen brukar CO2, CH4 och N2O klassas som de växthusgaser med mest inverkan på den 

globala uppvärmningen. 
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 http://www-vaxten.slu.se/atmosfaren/sammansa.htm 

Atmosfärens huvudsakliga 
sammansättning:60 

Ämne  Andel 

Kväve N2 ca 78 % 

Syre O2 ca 21 % 

Argon Ar <1% 

Koldioxid CO2 <0,1% 

Neon Ne <0,01 % 

Helium He <0,001% 

Metan CH4 <0,001% 

Krypton Kr <0,001% 

Väte H2 <0,0001% 

Dikväveoxid 
(Lustgas) 

N2O <0,0001% 

http://www-vaxten.slu.se/atmosfaren/sammansa.htm
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BIOENERGI 
Bioenergi betyder ”livets energi”. Det är med andra ord den energi vi kan utvinna från levande 

organismer, som växter och grödor. Människan har sedan urminnes tider förbränt ved för att utvinna 

värme, och dagens produktion av biomassa är i stort sett effektiviseringar av denna basala princip. 

Biomassa (som är källan till bioenergi – ved och spån, socker och stärkelse, grödor och spannmål) kan 

komprimeras för att bli mer platseffektivt, det kan användas till att framställa biodrivmedel som etanol 

och det kan utnyttjas för att driva elektricitetsgenererande turbiner. 

Anledningen till att bioenergi ses som klimatneutralt är därför att förbränningen av biomassa inte tillför 

ett nettotillskott av koldioxid till atmosfären, då bränslekällan är en del av den naturliga kolcykeln. 

Fossila bränslekällor har däremot legat utanför detta kretslopp i miljontals år. 

Bioenergi kan användas på olika sätt beroende på ändamål: 

Biokraft är elektricitet som genereras av en turbin driven av förbränning av biobränsle. Det genereras 

dessutom överskottsvärme som kan utnyttjas som fjärrvärme. 

Biovärme fås genom biomassa som komprimerats till briketter, pellets och liknande och kan förbrännas 

direkt i hushållen eller i ett fjärr-/närvärmeverk. Detta är Sveriges vanligaste form av 

hushållsuppvärmning idag. 

Biodrivmedel inkluderar t.ex. etanol, biogas och biodiesel. 95% av de drivmedel som används idag är 

fortfarande fossila, men låginblandas numera med en viss procent biodrivmedel i Sverige och en del 

andra länder61.  

Det finns dock några utmaningar att hantera när det gäller bioenergi: 

 Kräver stora markytor för odling. 

 Låg ”energidensitet”, t.ex. så motsvarar 1 m3 olja drygt 3 m3 pellets, som väger ungefär 2 ton. 

 Spannmål används även inom andra områden (såsom matproduktion) och fördelningen bör 

därför optimeras. Detta brukar benämnas ”food versus fuel”-frågan.  År 2008 uppskattades det 

dock att produktionen av biobränslen endast upptog 1% av jordbruksmarkerna världen över62, 

och en väsentlig del av bioenergiproduktionen utnyttjar rester och avfall som råvara. 

 Bioenergi kan endast ses som koldioxidneutralt om produktionen tillåter återväxt och 

nyplanteringar. I dagsläget är tillväxten större än förbränningen av biomassa för 

bioenergiproduktion (att jämföra med fossila bränslen, där återväxttakten förmodas vara mindre 

än 1% utav utvinningstakten63). 

  

                                                           
61

 http://svebio.se/biodrivmedel 
62

 Scarlat & Dallemand (2010) 
63

 http://ravarumarknaden.se/olja-ravaran-som-paverkar-varlden/ 

http://svebio.se/biodrivmedel
http://ravarumarknaden.se/olja-ravaran-som-paverkar-varlden/
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HÅLLBAR UTVECKLING 
En definition av begreppet hållbar utveckling lyder: 

”att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov.”64 

Uppvaknandet som gjorde att begreppet fick sitt genomslag började 1962, då den amerikanske 

marinbiologen Rachel Carson (1907-1964) i sin bok ”Silent Spring” varnade för farorna med den utbredda 

användningen av pesticider och framför allt miljögiftet DDT. Det övergripande miljöarbetet tog fart i och 

med FN-konferensen som hölls i Stockholm 1972, då FN:s miljöprogram United Nations Environment 

Programme (UNEP) skapades. Något att poängtera är dock att arbetet med hållbar utveckling aldrig har 

handlat om rena miljöfrågor – ekonomiska och politiska perspektiv tar naturligtvis minst lika mycket 

plats. 

Begreppet hållbar utveckling kan delas in i följande underrubriker: 

 Ekologisk hållbarhet, att inte påverka naturliga kretslopp och ekosystem och därmed riskera att 

rubba dess framtida produktionsförmåga. 

 Social hållbarhet, att samtliga människors behov har möjlighet att uppfyllas. 

 Ekonomisk hållbarhet, att bevara och hushålla med såväl mänskliga som materiella resurser 

För att uppfylla dessa antog världens stats- och regeringschefer FN:s 

millenniedeklaration år 200065. Målen behandlar allt ifrån att förhindra 

spädbarns- och mödradöd till att öka jämställdheten i världen. Flera av 

målen inkluderar milstolpar 2015, exempelvis att fattigdom och hunger ska 

halveras till år 2015. Av målen för social hållbarhet är det få som visar en 

trend att lyckas medan den miljömässiga hållbarheten, såsom människors 

tillgång till rent vatten, har ökat stadigt och förväntas överträffa målen.  

År 2015 ska enligt millenniedeklarationen principerna om hållbar utveckling 

ha integrerats i länders politik. I Agenda 21, en handlingsplan för hållbar 

utveckling som togs fram vid FN-konferensen i Rio 1992, framhävs att: 

”Utbildning är avgörande för att främja hållbar utveckling och 

förbättra människors förmåga att lösa miljö- och 

utvecklingsproblem. [...] Både formell och icke-formell utbildning är 

nödvändig för att ändra människors attityder så att de kan bedöma 

och lösa de problem som hör samman med hållbar utveckling. Den 

är också av avgörande betydelse för att uppnå medvetande om 

betydelsen av miljö och etik, värderingar, attityder, färdigheter och 

beteenden som är förenliga med hållbar utveckling och för att 

                                                           
64

 Björneloo (2011:12) 
65

 http://www.un.org/millenniumgoals 

6: http://www.un.org/millenniumgoals 

http://www.un.org/millenniumgoals
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allmänheten ska kunna delta i beslutsprocessen. För att vara effektiv bör utbildning om miljö och 

utveckling omfatta dynamiken i såväl den fysiska/biologiska, sociala och ekonomiska miljön som 

människans utveckling och ingå i samtliga ämnen och naturvetenskapsgrenar. (Agenda 21, 1993, 

s. 519-520)”66 

Det är således ett otroligt viktigt uppdrag som alla lärare har, och det är inte helt okomplicerat. 

Utbildning för hållbar utveckling bör vara ämnesövergripande och inkludera samtliga aspekter av 

hållbarhet, dvs. förutom de miljömässiga aspekterna lyfta fram de politiska och ekonomiska dilemman 

som uppstår. 

 

  

                                                           
66

 Björneloo (2011:20) 
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MATERIALHANDLEDNING 
Den första delen av materialet består av familjeaktiviteter och stationer (för t.ex. museum eller science 

center)rörande energi och hållbar utveckling. Dessa är anpassade för lägre åldrar men är tänkta att 

användas i en sådan miljö att familjer och barn av olika åldrar kan skapa och upptäcka tillsammans.  

Den andra delen är ett 90 minuter långt temapaket om just bioenergi. Materialet är tänkt som ett 

aktivitetspass för gymnasieelever då de besöker t.ex. ett science center med sin klass, eftersom det är ett 

vanligt upplägg under studiebesök. Detta paket består dock av flera delar och övningarna kan enkelt 

användas även var och en för sig, och är i hög grad anpassningsbart till andra åldrar och miljöer. 

FÖR GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 1-3: FAMILJEAKTIVITETER OCH STATIONER 
Med station menas ett utställningsobjekt, som kan användas i interaktiva fysiska miljöer, såsom ett 

science center. Aktiviteterna är lite mer flexibla att användas på annan plats även om de också kräver en 

del material. 

De undervisningsmoment som utformats för grundskolans elever i årskurs 1-3 (och deras familjer) är: 

Aktiviteter: Bygg ditt eget växthus 

Fånga solens energi 

Stationer: Sveriges Energianvändning 

Biobränslen 
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BYGG DITT EGET VÄXTHUS 

Syfte: Ge en övergripande förståelse för vad växthuseffekten innebär för jorden, i form av global 

uppvärmning. Manar till fantasi och kreativitet i bygget och tränar färdigheter i att mäta, observera och 

dokumentera under ett experiment. 

Det här behöver du: Mindre plastbytta, t.ex. en urdiskad glasslåda 
   Några ark OH-papper, eller liknande 
   Tejp 
   Matjord (några deciliter) 
   Sticktermometer, gärna digital 
   Värmelampa 
   Tidtagarur 
 
Utförande: 

 Börja med att fylla plastbyttan med matjord. 

 ”Plantera” en termometer i jorden. Notera vad ursprungstemperaturen är. 

 Bygg ett tak till växthuset med t.ex. OH-papper och tejp, och inneslut termometern. 

 När växthuset är färdigbyggt, ställ det under en värmelampa. Undersök: hur lång tid tar det för 

temperaturen i växthuset att öka 5 grader? 

 Ta bort lampan. Undersök: hur lång tid tar det för växthuset att svalna, och återfå 

ursprungstemperaturen? 

 

Experimentera vidare: Blir resultatet annorlunda om det inte byggs något tak på växthuset? Eller om det 

är mer/mindre jord i byttan? 

Varför händer det här? Solljuset som skiner på oss absorberas av jorden, och används bl.a. i växternas 

fotosyntes. På olika sätt så tappar denna värmestrålning energi, och återemitteras i form av längre 

våglängder, av lägre energi. Denna strålning stängs lätt inne, både i växthus och av koldioxid som finns i 

atmosfären. Därmed behålls denna värme på jorden istället för att lämna atmosfären och resultatet är 

att temperaturen på jordytan stadigt ökar. Skulle utsläppen av koldioxid vara mindre skulle denna värme 

ha lättare för att återgå ut i rymden. 
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FÅNGA SOLENS ENERGI 

Syfte: Betona hur mycket energi som finns i solljus samt exemplifiera växthuseffekten. 

Du behöver:  Ett vattendrag eller en utomhuskran 

  En vattenslang, behöver inte vara mer än ca 5 meter lång 

  Stora petflaskor, ca 2 st per meter slang 

  Hyfsat soligt och varmt väder 

Utförande:  

 Gör hål i petflaskornas botten och trä dem på längden över vattenslangen 

 Håll ner ena änden av slangen i vattendraget, eller koppla till en utomhuskran. Se till att barnen 

känner på vattnet, förhoppningsvis tycker de att det är kallt. 

 Låt vatten strömma genom slangen och komma ut på andra sidan. Låt barnen känna och jämföra 

huruvida det vatten som kommer ut är varmare än det som gick in. 

 

Varför händer det här? När solen skiner på slangen värms vattnet däri upp, och petflaskorna skyndar på 

processen eftersom de agerar växthus. De stänger inne värmen och ser till att den varma luften omkring 

slangen inte förs bort genom att det blåser etc. 
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  SVERIGES ENERGIANVÄNDNING 

Syfte: Besökarna manas att interagera  med utställningsmomentet genom att de fysiskt ska flytta vikter, 

för att ändra budskapen på skärmarna. Det blir ett tävlingsmoment, att besökarna får visa vad de kan, 

samtidigt som det går att samarbeta med vänner och familj i olika åldrar på ett naturligt sätt. De får en 

bild av vilka som är Sveriges mest betydande energikällor och har möjlighet att läsa och lära sig mer om 

deras ursprung, användning och miljöpåverkan. 

Utformning: 

 

 

På den horisontella delen av konstruktionen finns en stor, cirkelformad fördjupning, och åtta små runt 

omkring den. De små representerar var sitt energislag där bottnen är en våg. I den större cirkeln i mitten 

finns vikter placerade, märkta med 1%, 5% och 10% (kan t.ex. väga 10g, 50g och 100g). Tillsammans 

motsvarar vikterna 100%. För att vikterna inte ska komma på villovägar kan de även fästas med snören i 

stora cirkelns mitt. 

Besökarnas uppgift är att fördela vikterna utefter hur många procent vardera energislag utgör av 

Sveriges energiförbrukning. Vikterna ska med andra ord delas upp och läggas i de små cirklarna som är 

märkta med vindkraft, olja osv. 

På den vertikala delen av konstruktionen finns åtta skärmar, kopplade till motsvarande våg för 

energislaget. När t.ex. vågskålen för biobränslen är tom, kommer skärmen att visa ”MER!”. Läggs det på 

för mycket kommer skärmen att byta till ”MINDRE!”, medan det endast är då man lagt på exakt 32% 

(eller 320g) som skärmen kommer att visa ”infosidan” om biobränslen. 
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Använd aktuell statistik från Energimyndigheten67, eller så kan följande procentsatser tillämpas68: 

Biobränslen:  32% 

Olja:   30% 

Vattenkraft:  15% 

Kärnkraft:  12% 

Kol:   6% 

Naturgas:  3% 

Vindkraft:  1% 

Värmepumpar:  1% 

När korrekt procentsats lagts på motsvarande våg visas ”infosidan” för detta energislag. Dessa har 

följande utseende (för originalstorlek, se bilaga): 

 

”Infosidorna” berättar vad energislaget är dvs. hur energin utvinns, vad den används till i Sverige 

(uppvärmning, elektricitet, drivmedel etc.) och vad den har för eventuell miljöpåverkan. 

Det är en fördel om vågarna och skärmarna är elektroniskt styrda, eftersom procentsatserna då kan 

uppdateras över åren. Men en mekanisk lösning är också möjlig: 

                                                           
67

 www.energimyndigheten.se 
68

 Sveriges inhemska energianvändning 2010, enligt www.svebio.se, baserat på Energimyndighetens prognoser 

http://www.energimyndigheten.se/
http://www.svebio.se/
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En gungbräda gör att när vikter läggs i skålen skjuts ”infosidan” uppåt. ”Infosidan” är placerad mitt på en 

avlång skylt, där det ovanför står ”MER” och nedanför visas ”MINDRE”. Med en fjäder fäst under 

vippbrädan kan vikter och längder anpassas för att rätt procentsats ska ge utslag. Det finns med all 

säkerhet bättre sätt att bygga denna konstruktion, men jag vill bara med ett exempel visa att det inte är 

tvunget att vara elektroniskt styrt (även om det är att föredra).  
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BIOBRÄNSLEN 

Syfte: Visa hur ett par olika typer av biobränslen ser ut. Belysa att dessa har olika energitäthet, och att 1 

kWh bränsle därför tar upp olika mycket plats beroende på vilken typ som används. 

Utformning: I genomskinliga behållare finns mängden bränsle, av olika typer, som motsvarar 1 kWh. 

Under behållarna finns en skylt, där det står t.ex. ”1 kWh pellets” eller ”1 kWh etanol”, och även en 

knapp. Genom att trycka på knapparna, lyser den eller de enheter som använder denna typ av 

biobränsle. (Bilen skulle även kunna gå på ett spår, en långsmal oval mellan industrin och huset, och vid 

tryckning på motsvarande bränsleknapp så kör bilen framåt istället för att lysa upp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7: Jennifer Minnhagen, 2012 

 1 kWh motsvarar: Industrin Bilen Huset 

Pellets 0,213 kg ca 0,5 l 1) X  X 

Briketter 0,222 kg ca 0,5 l 1)   X 

Loggs 0,213 kg ca 0,5 l 1)   X 

Pulver 0,204 kg ca 0,5 l 1) X   

Etanol 0,12 kg 0,15 l  X  

Biodiesel (vegetabilisk olja) 0,085 kg 0,109 l  X  

Bensin 0,078 kg 0,105 l  X  

Diesel 0,078 kg 0,097 l  X  

Källor: http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_density samt http://www.agrol.se 
1) 

Densiteten hos trädbränslen kan variera kraftigt, samt påverkas av förpackningssätt.  

 

En skylt eller bild berättar även att 1 kWh räcker till att driva: 

En spisplatta eller mikrovågsugn i 50 minuter (1200 W), 

en stationär dator i 2,5 timmar (400 W),  

eller en lågenergilampa i över 90 timmar (11 W).   

http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_density
http://www.agrol.se/
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FÖR GYMNASIET: TEMAPAKET, 90 MINUTER 
Temapaketet är utformat som ett skolprogram, dvs. en undervisningssekvens som skolor kan använda sig 

utav då klasser är på studiebesök på exempelvis ett science center. Materialet i sin helhet är tänkt att ta 

90 minuter i anspråk men består av flera delar som är lätta att plocka ut och använda enskilt, vid behov. 

Det 90 minuter långa programmet är uppbyggt av följande: 

1. En mindmap-övning där eleverna tar en stund till att reflektera över vad de redan vet om ämnet 

bioenergi (del 1) och efter arbetsmomentet sammanfattar vad de lärt sig genom att fylla på i 

samma mindmap (del 2).  

Tidsåtgång: ca 5+5 min. 

 

2. En presentation om bioenergi, baserat på en Prezi-presentation (vilket liknar Powerpoint), som 

till stor del är elev- och diskussionsstyrd.  Följs av en filmserie om klimatpåverkan och global 

uppvärmning.  

Tidsåtgång: ca 10+15 min. 

 

3. En bensträckare i form av ett uppdrag som ska lösas gruppvis i science centrets utställning 

(anpassat till Kreativum i Karlshamn, men delvis applicerbart även på andra miljöer).  

Tidsåtgång: ca 30 min. 

 

4. Ett rollspel, där eleverna i smågrupper tillåts ställa sig kritiska mot bioenergi. Övningen tar upp 

några av utmaningar som finns för hållbar bioenergiutvinning.  

Tidsåtgång: ca 25 min. 

 

5. En case-övning om Sveriges energimix som manar eleverna till att diskutera kring ett aktuellt 

debattämne.  

Erbjuds som efterarbete, att göras i skolan som uppföljning till besöket.  
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PREZI-PRESENTATION 

En Prezi liknar en Powerpoint-presentation, förutom att alla slides är placerad på samma stora canvas, 

som man sedan zoomar in på i en ordning man själv ställer in. En av fördelarna är att det är lätt att bädda 

in videoklipp från t.ex. youtube, en annan är att när presentationen visas i en megadomebiograf blir det 

spännande effekter vid inzoomningarna. 

 

Presentationen i sin helhet ser ut som ovan. Undervisningstillfället är indelat i följande moment: 

- Mindmap 

Del 1 innebär att eleverna formar en mindmap över begrepp som rör bioenergi på var sitt 

papper. Rubriken ”Bioenergi” utgör centrum av kartan, och ord som eleven associerar med 

temat skrivs i rutor/bubblor runt omkring. Dessa ord kan i sin tur generera vidare associationer, 

som ger ytterligare underrubriker.  

När eleverna ombedes skriva ner vad de vet om bioenergi sedan innan sätts tankeverksamheten 

igång, och de manas till att reflektera över sina egna kunskaper. Eleverna kan med fördel 

uppmuntras till att samarbeta och diskutera begrepp med kompisen bredvid. Tankekartorna 

samlas in innan presentationen fortsätter. Del 2 sker efter hela undervisningsmomentet, och går 

ut på att låta eleverna utöka dessa mindmaps i en annan färg. Detta synliggör för eleverna (och 

läraren) vilka nya kunskaper de förvärvat under arbetsmomentets gång. 

- Vad är bioenergi? 

Genomgång av vad bioenergi är (biokraft, biovärme och biodrivmedel), vilka andra förnybara 

energikällor som finns etc. 

- Varför behövs bioenergi? 

Reda ut vad skillnaden mellan förnybara och fossila bränslen, vilket leder till en titt på kolcykeln 

och växthuseffekten. 

- Filmserie: Six degrees could change the world 

National Geographic Channel har producerat en serie kortfilmer, som var och en visar vad som 

skulle hända med världen om den globala temperaturen ökade med en grad, två grader och så 

vidare upp till sex grader. Klippen är korta men tänkvärda, och är på engelska utan svensk text. 
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Nedan följer ordningen på inzoomningarna, och vad som är tänkt att nämnas då dessa visas. 

1. Den första sliden visar bara ordet ”Bioenergi”, 

tillsammans med underrubrikerna ”Vad är bioenergi?” 

och ”Varför behövs bioenergi?” Här ombedes eleverna 

göra sin mindmap (del 1). 

2. ”Vad är bioenergi?” visas. Använd gärna ett stort 

blädderblock för att samla in elevernas förslag på svar. 

3. ”Varför behövs bioenergi?” visas härnäst. Fortsätt 

använda blädderblock för att samla in elevernas tankar, 

som kan leda till teorier som global uppvärmning och 

nersmutsning orsakat av fossila bränslen. 

4. Detta leder vidare till kolcykeln. Undersök vad bilden (som 

är utan hjälptext) betyder för eleverna. 

5. Sammanfatta och bekräfta elevernas påståenden genom 

att klicka fram samma bild kompletterad med textrutor. 

Beskriv varför fossila bränslen inte är en naturlig del av 

kretsloppet och hur de orsakar ett tillskott av koldioxid i 

atmosfären. 

6. Använd den textfria bilden om växthuseffekten för att ta 

reda på vad eleverna har för uppfattning om vad denna 

koldioxid utgör för fara. 

7. Klicka fram texterna och sammanfatta vad 

växthuseffekten innebär. 

8. Denna slide visar en överblick av alla sex National 

Geographic-filmer. Berätta kort vad du tänker visa, och 

gör eleverna uppmärksamma på att klippen är på 

engelska utan text. 

9.-14. Dessa slides är de sex filmerna. Klippen startar 

automatiskt (men behöver kanske ladda i några 

sekunder). 

15. En överblick över filmklippen visas igen. Ge eleverna 

utrymme att reagera och berätta om sina tankar rörande 

innehållet. Ett bra sätt att vända eventuella känslor av maktlöshet till handlingskraft är att här 

låta eleverna bestämma fem punkter över de åtgärder som de tycker är viktigast för att förhindra 

klimatförstöringen. 

16. Denna slide tar oss tillbaka till rubriken. Detta är ett bra tillfälle att även lyfta elevernas tankar 

om vilka nackdelar som kan finnas med bioenergi. Om endast denna del av 90-

minutersprogrammet ska användas, kan eleverna med fördel utföra del 2 av mindmap-övningen 

här. 
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SKATTJAKT I KREATIVUMS UTSTÄLLNING 

 

Gruppens medlemmar: ______________________________________________ 

 

Vilka stationer hittar ni som visar hur man kan utnyttja... 

...vindens energi? 

 

...vattnets energi? 

 

...solens energi? 

 

...våra skogar och markers energi? 

 

Testa bilsimulatorn där det gäller att köra bränslesnålt.  

Vad tycker ni man ska ha för taktik för att göra av med så lite bränsle som möjligt? 

 

 

 

 

 

 

Testa Ordfångarspelet med tema Hållbar Energi! 

Hur många poäng fick ni? ___________________ 

Vilka begrepp blev ni mest förvånade över att de räknades som hållbara/inte hållbara?  
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ROLLSPEL: BIOENERGINS KOMPLEXITET 

Syfte: Vid undervisning om bioenergi är det lätt att endast behandla de positiva aspekterna av 

energiformen. Denna övning tränar eleverna i kritiskt tänkande, att framställa argument och att 

problematisera ett ämne som kanske är mer komplext än de tror. Tanken är inte att avgöra vem som har 

rätt och fel; det är snarare en övning i att sätta sig in i hur någon annan resonerar och varför olika åsikter 

uppstår. 

Utförande:  

 Dela in eleverna i grupper om 3-4 stycken. Varje grupp tilldelas en roll, t.ex. några av följande: 

- Jordbrukare 

- Skogshuggare 

- Oljeborrare 

- Kolgruvearbetare 

- Politiker 

- Forskare 

- Allmänhet, stadsbor 

- Allmänhet, landsbygdsbor 

 Be varje elevlag utse en ordförande, som leder diskussionen, och en sekreterare som dokumenterar 

deras slutsatser. 

 Ge dem ca 10 min för att diskutera och komma fram till tre fördelar och tre nackdelar som deras 

grupp (och roll) kan se med bioenergi. Be dem också ta ställning till huruvida de skulle förespråka 

bioenergi eller inte, givet den roll de blivit tilldelade och de argument de själva tagit fram. 

 Varje grupp får presentera sina tankar för resten av klassen. Låt dem skriva upp alla unika förslag till 

för- och nackdelar på blädderblock/tavla. Sammanfatta i helklass. 

Avslutning: I och med rollspelsövningen är det viktigt att bemöta elevernas argument. Vad krävs 

egentligen av bioeenergiproduktionen för att den ska vara ekologiskt såväl som ekonomiskt hållbar, och 

vara ett bättre alternativ för ett hållbart samhälle än fossila bränslen? Här kan man bland annat 

poängtera att nyplanteringar måste göras i minst samma takt som utvinningen för att undvika ett 

nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Fokus kan även hamna på vilka ekonomiska eller politiska 

styrningsmedel som skulle kunna påverka – det beror till stor del på klassens bakgrund och deras egna 

intressen vad de vill diskutera mest. 
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CASE: SVERIGES ENERGIMIX 

Syfte: Tränar elevernas förmåga att avläsa diagram och extrahera relevant information, samt manar till 

reflektion och diskussion kring hållbar energiproduktion och -användning. 

Utförande: Ett case är ofta ett problem eller dilemma hämtat från verkligheten, och i det här fallet 

används statistik över Sveriges energitillförsel och -användning som basmaterial (se nästa sida). Eleverna 

kan ges några minuter att fundera två och två, innan en diskussion tas i helklass kring följande 

frågeställningar: 

 Vilken information kan ni utläsa ur materialet? 

 Vilken information saknar ni, eller tycker är otydlig? 

 Vad ser ni för problem som framställs i och med den givna informationen? 

 Hur tycker ni att dessa problem borde kunna lösas? 

Detta är tänkt att leda till en diskussion om hur Sveriges energimix kan ändras till det bättre, och vilka 

åtgärder som kan sättas in på samhällsnivå såväl som på individnivå. 

Alternativa tillägg: Eleverna kan ges möjlighet att söka (ytterligare) material själva, om de tycker att 

information saknas. Även artiklar etc. kan användas som grund för diskussionen.  

För att lyfta problematiseringen ytterligare en nivå kan statistiken över Sveriges energimix jämföras med 

den från en annan nation, t.ex. ett utvecklingsland. Identifiera och jämför vilka förutsättningar och 

möjligheter de båda länderna har för att förändra sin energiproduktion och –konsumtion. 

Avslutning: För att knyta ihop säcken mot slutet kan elevernas viktigaste insikter sammanfattas i punkter 

på blädderblock/tavla, t.ex. fem effektiva åtgärder för att förbättra Sveriges energimix. 
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8: Energiläget 2011 s. 42, http://energimyndigheten.se/Statistik/Energilaget  
(dokumentet kan med fördel laddas ner från ovanstående källa, för bättre bildkvalitet) 

http://energimyndigheten.se/Statistik/Energilaget
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REFERENSER OCH VIDARE LÄSNING 
Björneloo, I. (2011). Hållbar utveckling – att undervisa utifrån helheter och sammanhang. Liber AB. 

Ericsson, K., Huttunen, S., Nilsson, L. J. & Svenningsson, P. (2003). Bioenergy policy and market 

development in Finland and Sweden. DOI: 10.1016/S0301-4215(03)00161-7. 

Scarlat, N. & Dallemand, J. (2010). Recent developments of biofuels/bioenergy sustainability certification: 

A global overview. DOI: 10.1016/j.enpol.2010.12.039. 

http://www.energikontorsydost.se/uppdrag/larande/skolmaterial.php och speciellt materialet ”Coola 

ner Jorden” som innehåller många bra övningar och underlag för undervisning inom bioenergi och 

hållbar utveckling. 

http://www.energimyndigheten.se/Statistik/Energilaget/ Statistik hämtad från Energiläget 2011, utgiven 

av Energimyndigheten. 

http://www.svebio.se 

http://www.un.org 

http://sv.wikipedia.org och deras artiklar rörande kolcykeln, växthuseffekten, GWP, bioenergi, fossila 

bränslen och hållbar utveckling. 

BILAGOR 
Powerpoint-bilder tillhörande stationen ”Sveriges energianvändning”: 

http://www.energikontorsydost.se/uppdrag/larande/skolmaterial.php
http://www.energimyndigheten.se/Statistik/Energilaget/
http://www.svebio.se/
http://www.un.org/
http://sv.wikipedia.org/
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