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SAMMANFATTNING 

Världens energitillförsel är främst baserad på fossil energi, hela 82 % år 2011. Detta leder till 

stora utsläpp av växthusgaser som i sin tur leder till förstärkt växthuseffekt och 

klimatförändringar. För att vända denna trend har bland annat EU tagit fram mål gällande 

klimatet till år 2020 och år 2030. De går ut på att öka andelen förnybar energi, minska 

utsläppen av växthusgaser och öka energieffektiviteten inom EU. Men för att detta ska 

lyckas och för att vi ska nå en hållbar utveckling behöver en omställning av energisystemet 

ske. I framtiden kommer vi se andra typer av energiproduktion som vågkraft, kombisystem 

med solfångare och värmepump samt vätgasbilar. Denna omställning behöver både 

människor som kan utveckla tekniker och en befolkning som förstår varför förändringar 

måste ske. 

Bland barn och ungdomar idag minskar intresset och kunskapen om förnybar energi vilket 

leder till minskat antal sökande till naturvetenskapliga utbildningar på gymnasiet och 

högskolan. En förlängning av detta är att vi inte kommer ha tillräckligt hög kvalitet på det 

arbete som görs inom energisektorn.  

För att väcka nyfikenhet, intresse och öka kunskapen om förnybar energi behöver elever få 

en utökad och mer spännande undervisning i ämnet. Lärare upplever att de saknar tillräcklig 

kunskap och att det är svårt att hänga med i utvecklingen kring förnybar energi. Lärarna ser 

ett behov och har en önskan om ett praktiskt läromedel att använda i klasserna. Därför har 

laborationslådor för årskurs 4-6 och årskurs 7-9 tagits fram. Dessa lådor bygger på hur 

energisystemet kommer se ut i framtiden och de ska ge förståelse för olika tekniker och 

hållbar utveckling. Varje låda innehåller vardera fem laborationer, som till exempel om 

vindkraft och solceller.  
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ABSTRACT 

The world energy supply is mainly based on fossil energy, as much as 82 % in 2011. This 

leads to high emissions of greenhouse gases, which leads to enhanced greenhouse effect 

and climate changes. To reverse this trend EU developed goals regarding climate for 2020 

and 2030. The goal is to increase the share of renewable energy, reduce greenhouse gas 

emissions and increase energy efficiency. But for this to succeed and for us to achieve 

sustainable development requires a transformation of the energy system. In the future we 

will see other types of energy such as wave power, hydrogen cars and combined systems 

with solar collectors and heat pumps. This transition requires both people who can develop 

the technology and a population who understands why certain changes need to be made. 

The interest and knowledge of renewable energy among children and adolescents is 

decreasing, which leads to a reduced number of applications for science education in high 

school and college. A consequence of this is that we will not have high quality on the work 

done in the energy sector.  

To arouse curiosity, interest and increase awareness of renewable energy requires students 

to get an expanded and more exciting education in the subject. Teachers feel that they lack 

sufficient knowledge and that it’s difficult to keep up with development on renewable 

energy. The teachers see a need and have a desire for practical teaching materials to use in 

classes. Therefor laboratory experiment boxes for grades 4-6 and grades 7-9 have been 

developed. These boxes are based on how the energy system will look in the future and they 

will provide some understanding of the technologies and sustainable development. Each box 

contains five exercises, such as wind energy and solar cells.   
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FÖRORD 

Detta är ett examensarbete i energiteknik på Energiingenjörsprogrammet vid Högskolan i 

Halmstad som omfattar 15 hp av utbildningens 180 hp. 

Projektet har gett oss insikt i hur energisystemet kan komma att se ut i framtiden och 

kunskap om en del nyare tekniker. Vår kunskap inom energiteknik får genom detta arbete 

komma till nytta för fler och förhoppningsvis leda till en mer hållbar utveckling. 

Vi vill rikta ett stort Tack till Dr. Åke Olssons stiftelse för utbildning, Lars Bernhardsen på 

HEM, Linda Bengtsson och Stefan Bengtsson på KomTek Halmstad, Hans-Erik Eldemark på 

Högskolan i Halmstad, Paulo Kiefe på Creative Tools, Lars Svensson och Anders Fredriksson 

för alla värdefulla diskussioner och tankar. Vi vill även tacka Ann-Sofie Hallonlöf på 

Brunnsåkerskolan, Fredrik Ljungberg på Slättåkraskolan och Martin Karlsson på 

Söndrumskolan och alla eleverna som deltagit i marknadsundersökningen. 

Stort tack till vår handledare Ingemar Josefsson på Högskolan i Halmstad för all hjälp.  

Halmstad, 2015-06-03 
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1 INLEDNING 

Denna rapport redovisar ett examensarbete på Energiingenjörsprogrammet – Förnybar 

energi på Högskolan i Halmstad. Examensarbetet har utförts under vårterminen 2015. 

Rapporten är tvärvetenskaplig då den sträcker sig över olika discipliner som teknik och 

pedagogik. 

1.1 BAKGRUND 

Världens energitillförsel är till största del grundad på fossil energi. Detta till skillnad från 

Sverige vars energitillförsel till största del är beroende av kärnkraft och vattenkraft. (IEA 

Energy Statistics, 2014)  

EU har tagit fram mål för år 2020 för att jobba mot en hållbar utveckling. Målen innebär att 

utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än år 1990, det ska vara 20 % förnybar energi 

och energieffektiviteten ska ha ökat med 20 % i förhållande till ett prognosvärde som 

räknades fram år 2007. (Europa 2020, 2015)  

Allt eftersom samhället förändras kommer också energisystemet att behöva omskapas. 

Befolkningen blir mer och mer medveten om vilka konsekvenser olika val får. Fler ställer krav 

på att produkter som köps ska vara hållbara och elen som används ska komma från förnybara 

energikällor. Av 3000 tillfrågade svenskar anser 62 % att Sveriges elproduktion är bättre ur 

klimatsynpunkt än andra länders produktion. 10 % av de tillfrågade vet inte om Sveriges 

elproduktion är bättre eller sämre. (Differ, 2015; Svensk energi, 2012)  

 

”I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av 

dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens 

roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och 

begriplig.”, detta står i läroplanen för ämnet Teknik. (Skolverket, 2011)  

Omställningen av energisystemet är i behov av kunnig personal. Undersökningar visar dock 

att kunskapen om förnybar energi och miljö hos barn och ungdomar är bristfällig. (Lundqvist, 

2009)  

Ann-Mari Bartholdsson, näringslivschef på Region Halland säger att ”Idag ser vi ett minskat 

intresse för naturvetenskap hos ungdomar, vilket är oroväckande med tanke på såväl globala- 

som samhällsenliga utmaningar.”. (Region Halland, 2014)  

Martin Karlsson, lärare på Söndrumsskolan säger angående förnybar energi att ”Det är ett 

ämne som det sker mycket förändringar och uppdateringar i och kan vara svårt att hänga 

med i allt.”. Han och andra lärare ser ett behov av praktiska och lättillgängliga läromedel 

inom ämnet förnybar energi. (Karlsson M. , 2015) 

Att få kunskap om naturvetenskap, teknik, förnybar energi och hållbar utveckling redan i en 

tidig ålder, då barns värdegrund inplanteras och utvecklas, bidrar till att väcka ett intresse och 

utveckla förståelse för att kunna delta i samhällsdebatter. Vidare kan denna kunskap 

användas av barn och ungdomar för att trygga framtidens energisystem samt göra väl valda 

energirelaterade val. Genom att ge lärarna i grundskolan ett hjälpmedel för att undervisa om 
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förnybar energi ges en möjlighet till fortsatt intresse och kunskapshämtande hos eleverna. 

(Nilsson, 2005; Lundqvist, 2009; Miljödepartementet, 2002) 

1.1 MÅL OCH SYFTE 

Syftet och målet med examensarbetet är att utifrån inhämtade kunskaper under 

utbildningen och annan erhållen information ge en bild av hur ett framtida energisystem kan 

komma att se ut. Vidare ska kunskap om energisystemet, förnybar energi och hållbar 

utveckling spridas till barn och ungdomar på ett intresseväckande vis för att höja kunskapen 

hos dem. 

1.2 PROBLEMFORMULERING  

Hur har och hur ser energisystemet ut? 

Hur styrs arbetet för en bättre miljö globalt och nationellt? 

Hur kan olika delar av energisystemet komma att se ut i framtiden?  

Vad vet barn och ungdomar om förnybar energi och dess följder? 

Finns intresset hos barn och ungdomar att lära sig mer om förnybar energi? 

Skulle ett hjälpmedel för att sprida kunskap i ämnet vara uppskattat hos lärare? 

Hur förmedlas kunskap om framtiden energisystem och förnybar energi till barn och 

ungdomar? 

1.3 METOD 

Studien har genomförts med hjälp av litteraturstudier i ämnen kring energi, olika delar av 

energisystemet samt pedagogik. Intervjuer med branschkunnig personal inom energi och 

lärande har skett. För själva kunskapshöjandet har undersökningar om elevers intresse och 

nuvarande kunskap genomförts samt samtal med lärare. Undersökningarna bland elever 

genomfördes genom att de utan någon information före fick fylla i ett papper med fem 

frågor. De fick ge vilka och hur många svar de ville. Antalet medverkande elever var 221 

stycken, med olika antal elever i varje årskurs. Svaren värderades och sammanställdes sedan. 

De intervjuer som genomfördes med lärare bestod av ett antal frågor som besvarades 

genom diskussion. Den intervju som genomfördes med Lars Bernhardsen var en diskussion 

om synen och förväntningar på framtidens energisystem.  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Projektet kommer enbart att titta på ett framtida energisystem i Sverige. 

De kunskapshöjande insatserna kommer att riktas till barn och ungdomar i årskurs 4 till 9. 

För marknadsundersökningarna kommer en begränsad mängd elever att tillfrågas. 

  



10 
 

2 GENOMFÖRANDE 

2.1 KLIMATPROBLEMATIKEN  

År 1962 kom boken Tyst vår av Rachel Carson, i den berättar hon om hur fåglarna dör och är 

sjuka och våren är helt tyst och stilla. Allt detta i takt med att människan använde mer 

miljögifter. Detta var ett uppvaknande för många människor runt om i världen. (Carson, 

1962)  

År 1969 tog Sverige initiativ till FN:s första internationella miljökonferens som hölls i 

Stockholm år 1972. På konferensen beslöts det att ”en god miljö är ett lika viktigt mål för 

mänskligheten som fred och utveckling”. Här beslutades också att FN ska ha ett organ som 

hanterar miljöfrågor och UNEP (United Nations Enviroment Programme) inrättades. (FN-

förbundet UNA Sweden, 2012) 

År 1987 tillsatte FN en kommission som skulle ligga till grund för miljökonferensen i Rio de 

Janeiro. Rapporten som kommissionen kom fram till heter Our common future, även kallad 

Brundtlandrapporten. I rapporten benämns begreppet Hållbar Utveckling som ”utveckling 

som möter nutidens behov utan att riskera möjligheten för kommande generationer att möta 

sina behov”. I begreppet hållbar utveckling ingår tre områden, det sociala, det ekonomiska 

och det miljömässiga, se Figur 1. Mål inom dessa tre områden bör uppfyllas samtidigt för att 

nå en hållbar utveckling. Detta begrepp antogs i Rio de Janeiro som ett förenat mål för alla 

länder att arbeta mot. (Brundtland , 1987; Gröndahl & Svanström, 2010) 

 

Figur 1 Samverkan mellan miljö, ekonomi och sociala aspekter leder till hållbar utveckling 

Den 11 december år 1997 antogs Kyotoprotokollet i Kyoto, Japan. Protokollet trädde i kraft 

först när 55 stycken av länderna som tillsammans stod för 55 % av de globala utsläppen 

ratificerade protokollet. Protokollet trädde i kraft den 16 februari år 2005. Dessa länder 

valde då att tillsammans ta ansvar för att minska 1990 år nivå av utsläpp med i genomsnitt 

5,2 % under första åtaganadeperioden år 2008-2012. (Kyoto protocol to the United Nations 

framework convention on climate change, 1998; Gröndahl & Svanström, 2010)  

År 2012 antogs den andra åtagandeperioden av Kyotoprotokollet, Dohaändringen i Doha, 

Qatar. Ändringen innebär rättsligt bindande åtaganden om utsläppsminskning från den 1 
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januari år 2013 till 31 december år 2020 för de parter som väljer att acceptera sina 

godtagandeinstrument. En av ändringarna är att länderna tillsammans ska minska utsläppen 

av växthusgaser med minst 18 % jämfört med 1990 års nivåer. (Miljödepartimentet, 2013; 

Doha amendment to Kyoto Protocol, 2012)  

Energitillförseln i värden var år 1993 till stor del, hela 82 %, beroende av energi från fossila 

källor, se Figur 2. (Clerici & et.al, 2013)  

 

 

Figur 2 Total energitillförsel i världen år 1993 fördelat på energislag. Total primärenergitillförsel var 9532 Mtoe år 1993. Baserat på: 

World Energy Resources - Summary 

År 2011 var utvecklingen att den totala primärenergitillförseln ökade samt att energin från 

förnybara källor ökade med en procentenhet från år 1993, se Figur 3. (Clerici & et.al, 2013) 

 

Figur 3 Total energitillförsel i världen år 2011 fördelat på energislag. Total primärenergitillförsel var 14092 Mtoe år 2011. Baserat på: 

World Energy Resources - Summary 
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I Sverige är energitillförseln från fossila källor däremot 31 %.  Den totalt tillförda energin i 

Sverige har ökat med 34 % sedan första halvan av 1970-talet till år 2010.  Sedan år 1970 har 

energitillförsel från torv, biobränslen och avfall ökat med hela 214 %. (Lundkvist & Persson, 

2012; Kullander & et.al, 2013)  

 

Den slutliga energianvändningen i världen har ökat från 4 671 Mtoe år 1973 till 8 980 Mtoe 

år 2012, vilket är en ökning på 52 %. I Sverige är samma siffror en ökning från 375 TWh år 

1970 till 395 TWh år 2010, en ökning med cirka 5 %. Ökningen beror främst på 

energianvändningen i transportsektorn som har ökat med 63 % sedan år 1970. (Lundkvist & 

Persson, 2012; International Energy Agency, 2012)  

Energianvändningen i världen leder till utsläpp av växthusgaser. År 1993 var 

koldioxidutsläppen 21 Gton CO2, år 2011 var samma siffra 30 Gton CO2. Dock är 

koldioxidutsläpp per capita oförändrad, 4 ton CO2 per capita. Koldioxidutsläppen kommer 

från bland annat förbränning av fossila bränslen samt avverkning av skog. (Gröndahl & 

Svanström, 2010; Clerici & et.al, 2013)  

Utsläppen av växthusgaser leder till förstärkt växthuseffekt som ökar temperaturen på 

jorden och medför klimatförändringar i form av olika extremväder, se Figur 4. Anledningarna 

till detta är till viss del naturliga men till största del antropogena. (Gröndahl & Svanström, 

2010)  

 

Figur 4 Förändring av klimatrelaterade katastrofer från år 1980 till 2011. Baserat på siffror från IEA 

Av den totala personbilsflottan i Sverige år 2014, var 93,2 % bensin- och dieselbilar. 

Utsläppen av växthusgaser är störst i denna sektor, 18,5 miljoner ton CO2-ekvivalenter år 

2013 vilket motsvarade cirka 33 % av de totala utsläppen det året. (Cederlund, 2015; 

Trafikanalys, 2015) 
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För att säkerställa en hållbar utveckling för människan och miljön har både FN, EU och 

Sverige tagit fram mål och verktyg för hur dessa ska uppnås.  

EU har satt upp klimat- och energimål för år 2020 och år 2030. Målen för år 2020 är att 

utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än år 1990, 20 % av energin i EU ska komma 

från förnybara källor samt att energieffektiviteten ska ha ökat med 20 % i förhållande till ett 

uppskattat värde som räknades fram år 2007, se Figur 5. (Europa 2020, 2015) 

År 2030 är målet att utsläppen ska ha minskat med 40 % jämfört med 1990 års nivå, minst  

27 % av energin ska komma från förnybara källor och energieffektiviteten ska ökat med 

minst 27 %. (Sveriges Riksdag, 2015; Europeiska rådet, 2014; En klimat- och energipolitisk 

ram för perioden 2020–2030, 2014) 

 

Figur 5 Graf över EU:s energieffektiviseringsmål. Den svart linjen visar hur stor primärenergitillförseln skulle vara år 2020 enligt en 

prognos från 2007 om ingenting gjordes. Den sträckade blå linjen visar 20 % under prognosvärdet, vilket är EU:s mål. Källa: Sven 

Werner, professor i energiteknik.  

För att uppnå 2020- målen har EU infört flera direktiv, ett av dessa direktiv handlar om 

främjande av förnybar energi. Detta direktiv innebär för Sveriges del att andelen förnybar 

energi i slutanvändningen ska vara 49 %.  Emellertid har Sverige bestämt att höja den 

andelen så att den slutgiltiga energianvändningen ska uppgå till minst 50 %. År 2012 hade 

Sverige klarat målet och den slutliga energianvändningen från förnybara källor var 51 %. 

(Lundkvist & Persson, 2012; Direktiv 2009/28/EG om främjandet av användning av förnybara 

energikällor, 2009; Naturvårdsverket et.al, 2014)  
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Sverige har satt upp fyra klimat- och miljömål för år 2020, dessa är:  

 Andelen förnybar energi ska vara minst 50 % av den totala energianvändningen. 

 Andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 %. 

 Utsläppen av växthusgaser från Sverige ska vara 40 % lägre än år 1990.  

 Energiintensiteten alltså förhållandet mellan energianvändning och BNP ska minska 

med 20 % mellan år 2008 och år 2020. 

I en så kallad kontrollstation 2015 verkar tre av målen uppnås år 2020. Det mål som inte nås 

är målet om minskad energiintensitet som tycks nå 19 % år 2020. (Energimyndigheten, 2014; 

Naturvårdsverket et.al, 2014; Engström, 2015) 

 

Sverige har tagit fram 16 olika miljömål, se Tabell 1. Enligt en prognos från 2015 kommer 

endast ett av målen, Skyddande ozonskikt att nås till år 2020. Säker strålmiljö är nära att nås 

medan övriga inte kommer att nås med dagens styrmedel. (Sveriges Miljömål, 2013; 

Naturvårdsverket, 2014)  

Tabell 1 Prognos från 2015 om miljömålen nås till år 2020. Pilarna indikerar hur utvecklingen för varje mål ser ut i dagsläget. En pil uppåt 

innebär att utvecklingen av målet går framåt. En pil nedåt innebär att utvecklingen av målet inte går framåt. En pil åt höger innebär att 

utvecklingen för målet står still. Baserat på: miljomal.se 

Miljömål Utveckling 
Nås målet till år 

2020 

Begränsad klimatpåverkan  Nej 

Frisk luft  Nej 

Bara naturlig försurning  Nej 

Giftfri miljö  Nej 

Skyddande ozonskikt  Ja 

Säker strålmiljö  Nära 

Ingen övergödning  Nej 

Levande sjöar och vattendrag  Nej 

Grundvatten av god kvalitet  Nej 

Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 

 Nej 

Myllrande våtmarker  Nej 

Levande skogar  Nej 

Ett rikt odlingslandskap  Nej 

Storslagen fjällmiljö  Nej 

God bebyggd miljö  Nej 

Ett rikt växt och djurliv  Nej 
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Den lag som ligger till grund för det svenska miljöarbetet är Miljöbalken. Den har till syfte att 

gynna en hållbar utveckling för både människan och miljön. (Miljöbalk (1998:808)) 

2.2 BEHOV AV UTBILDNINGSMATERIAL 

Mycket har hänt inom miljö och energi sedan Tyst vår år 1962. Bland annat ingår det i 

skolans övergripande mål att varje elev ska efter avslutad grundskola ha fått kunskaper om 

vad som krävs för en god miljö och hållbar utveckling och hur den egna livsstilen påverkar 

miljön och samhället. Eleverna ska även kunna göra väl motiverade val inför fortsatt 

utbildning och val av yrke. (Skolverket, 2011) 

Ämnet förnybar energi och miljö-/klimatfrågan kommer upp i flera ämnen och nivåer i 

grundskolans läroplan. Bland annat står det i kursplanen för ämnet fysik att eleven ska ”ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i fysik för att granska 

information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och 

samhälle”. Undervisningen i kemi i årskurs 4-6 ska innehålla förnybara och fossila bränslen 

och vilka konsekvenser dess användning har för klimatet. Detta visar på att kunskap om 

förnybar energi, miljö och konsekvenser kring detta ska förmedlas till barn och ungdomar i 

skolan. I teknik och andra naturvetenskapliga ämnen är det viktigt att väva samman det 

teoretiska med det praktiska samt att ge en teoretisk bakgrund som man sedan kan bygga 

vidare på genom praktiska exempel och vidare till diskussioner. Det är inte heller ovanligt att 

lärare känner att de inte har tillräcklig kunskap i ämnet förnybar energi och de områden som 

medföljer. (Ord&Vetande, 2012; Norberg, 2003; Skolverket, 2011) 

 

Trots detta minskar intresset för naturvetenskap och teknik hos elever i grundskolan. Det 

finns även en oro hos lärare hur de ska undervisa i dessa ämnen, särskilt bland de som inte 

har en bakgrund inom naturvetenskapen. (Skolverket, 2011; Nilsson, 2005; Norberg, 2003). 

 

År 2009 gjorde Energimyndigheten en undersökning bland ungdomar i årskurs 9 för att se 

vad de kunde och hade för relation och tankar kring energi. Undersökningen visar att 

kunskapen om energi och främst förnybar energi är låg. Denna visar också att ungdomar vill 

lära sig mer om ämnet, för att själva kunna påverka energianvändningen. Flera 

undersökningar visar att den undervisning som sker i naturvetenskap ofta upplevs som 

irrelevant. I och med det minskade intresset för naturvetenskap blir det svårare att ha en 

egen åsikt i samhällsdebatter kring till exempel miljöfrågor. I läroplanen för ämnet Teknik 

står det att ”Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för 

att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön.”. 

Enligt undersökningarna är det en viss brist gällande detta. (Lundqvist, 2009; Skolverket, 

2011)  

Även enligt undersökningar som har utförs i denna rapport, är kunskapen hos elever i 

årskurs 4 till 9 varierande men begränsad.  
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Energimyndighetens undersökning visar att de flesta eleverna kunde ange minst en förnybar 

energikälla, se Figur 6, samtidigt som 40 % inte kunde detta. Eleverna fick ge flera 

svarsalternativ på samtliga frågor.   

 

Figur 6 Svar på frågan: Kan du nämna någon förnybar energikälla? Baserat på: Energimyndighetens undersökning Elevers kunskaper om 

energi från år 2009 
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Energimyndighetens undersökning visar att endast 17 % vet vilken enhet som energi mäts i, 

Joule eller kilo-/terawattimmar, se Figur 7.  

 

Figur 7 Svar på frågan: Hur mäts energi? Baserat på: Energimyndighetens undersökning Elevers kunskap om energi från år 2009 

Energimyndighetens undersökning visar att de flesta elever vet någon konsekvens av en 

förstärkt växthuseffekt, se Figur 8.  

 

Figur 8 Svar på frågan: Kan du nämna några effekter av en ökad växthuseffekt? i Energimyndighetens undersökning från år 2009 
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Undersökningar har genomförts bland elever i mellan- och högstadiet i Halmstad kommun. 

Majoriteten av undersökningen gjordes på Stora upptäckardagen, en teknik- och 

entreprenörsmässa för barn och ungdomar som anordnades på Halmstad Arena den 13 

Mars år 2015. Elever tillfrågades även på Brunnsåkersskolan årskurs 5, Slättåkraskolan 

årskurs 5-6 och Söndrumskolan årskurs 8-9. Eleverna fick ge så många svar de ville och ingen 

fakta gavs innan marknadsundersökningen. Svaren har sedan värderats och tolkats och förts 

in i Excel för att få fram diagram. De frågor som ställdes var:  

 ”Vad tänker du på när du hör förnybar energi?” 

 ”Var får man energi ifrån i framtiden?” 

 ”Varför bör vi använda mindre energi?” 

 ”Kan du nämna några orsaker till förstärkt växthuseffekt (blir varmare på jorden)?” 

 ”Vill du lära dig mer om förnybar energi?” 

Intervjuer och undersökningar har gjorts med lärare i Halmstad kommun för att höra vad de 

har för åsikter om ämnet och vad som behövs för att trygga kunskapen om förnybar energi i 

framtiden.  

Undersökningen bland lärare i Halmstad kommun visar att de har pratat om förnybar energi 

i skolan. Dock anser majoriteten att de inte har tillräcklig kunskap för att lära ut om förnybar 

energi, se Figur 9. De känner även att det är svårt att hålla sig uppdaterad då det händer 

mycket inom området. (Hallonlöf, 2015; Norberg, 2003) 

 

Figur 9 Svar från lärare. Fråga 1: "Har ni pratat om förnybar energi?". Fråga 2: ”Har ni tillräckligt med kunskap om ämnet för att känna 

er trygga med att lära ut det?” 
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För att ha lättare att förmedla kunskapen efterfrågar lärarna bland annat praktiska 

läromedel och handledningar samt uppdaterad information i ämnet, se Figur 10. På flera 

andra skolor i landet finns också en osäkerhet i att lära ut i ämnet, det upplevs också att det 

saknas material för att kunna utföra laborationer. (Hallonlöf, 2015; Norberg, 2003)  

 

Figur 10 Svar från lärare på frågan "Hur skulle ett utbildningsmaterial i ämnet förnybar energi kunna utformas?" 

För att vända trenden med ett minskat intresse och minskad kunskap om naturvetenskap 

och förnybar energi, behöver studier kring hur energisystemet kommer att utvecklas i 

framtiden utföras. Detta för att intresseväckande utbildningsmaterial ska kunna tas fram.  
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2.3 ENERGIN I FRAMTIDEN 

Energitillförseln i världen förväntas öka från 14 092 Mtoe år 2011 till 17 208 Mtoe år 2020, 

detta samtidigt som befolkningen ökar med cirka 1,1 miljard. Andelen förnybar energi ökar 

från 11 % till 16 %, se Figur 11. Anledningen till ökning av energitillförseln är bland annat att 

dagens utvecklingsländer utvecklas och får ett större behov av energi. I dagsläget lever cirka 

1,2 miljarder människor utan möjlighet att utnyttja nutida energitjänster. År 2050 antas 

energitillförseln vara 170 000 TWh i världen varav 93 000 TWh, 55 % kommer från fossila 

källor. Energi från koldioxidneutrala källor kan tredubblas till år 2050, främst inom solenergi. 

(Kullander & et.al, 2013; Clerici & et.al, 2013)  

 

Figur 11 Scenario över total energitillförsel i världen år 2020 fördelat på energislag. Total primärenergitillförsel beräknat till 17208 Mtoe 

år 2020. Baserat på: World Energy Resources - Summary 

I Sverige förväntas den totala energitillförseln öka med 4 % från år 2011 till år 2020. Detta 

för att sedan minska med 6 % till år 2030 från år 2020. Orsaken till att det först ökar kan vara 

energiförluster i en ökad produktion från kärnkraft men även från biobränslen, avfall och 

vindkraft. Till år 2030 minskar energitillförseln bland annat på grund av att användningen av 

oljeprodukter minskar i transportsektorn. Till exempel kan en bil färdas längre med el än 

oljeprodukter med samma energiinnehåll. En annan anledning till den minskade 

energitillförseln kan vara att tre kärnkraftsreaktorer eventuellt tas ur drift då de varit i 

produktion under 50 år. År 2050 förväntas den primära energitillförseln vara 525 TWh. Av 

denna energi kommer 57 % från förnybara källor, 35 % från kärnkraft och endast 8 % från 

fossila källor. Energianvändningen följer självklart samma mönster, en ökning till år 2020 för 

att sedan minska igen. Energianvändningen väntas minska med 16 % till år 2050 trots en 

beräknad befolkningsökning på cirka en miljon. (Andersson, 2014; Kullander & et.al, 2013)  
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2.3.1 EL 

Nettoelproduktionen beräknas till 179 TWh år 2020 vilket är en ökning från år 2013 då 

nettoproduktionen uppgick till 149,2 TWh. Elpriset kommer sannolikt att ligga kvar på 

ungefär samma nivåer som idag fram till år 2020. Dock har energipolitiska beslut inverkan på 

hur elpriset utvecklas. (Andersson, 2014; Energimyndigheten, 2015) 

År 2020 beräknas omkring 16 TWh komma från vindkraft vilket är en ökning från år 2013 då 

vindkraft producerade 9,8 TWh. (Andersson, 2014; Energimyndigheten, 2015) 

Vindkrafttekniken utvecklas hela tiden och ett forskningsexempel på hur det kan komma att 

se ut i framtiden är från två forskare på Iowa State University. Forskarna vid namn Anupam 

Sharma och Hui Hu studerar hur vindkraft påverkas om det sätts extra små rotorblad på 

baksidan av verkets turbinhus. De har hittills kommit fram till, att med små extra rotorblad 

minskas turbulensen bakom verket och mer energi kan tas upp, upp mot 5 % mer energi per 

verk. I en vindkraftpark kan denna teknik göra att parker ger 18 % mer energi än med 

befintlig teknik. (University Iowa State, 2015)  

 

Beträffande solceller finns det idag olika tekniker bland annat med kisel, tunnfilmsmaterial 

och amorft kisel. Verkningsgraden varierar, men ligger för en kiselsolcell i Sverige runt 20 %. 

Fortsatt utveckling och forskning sker inom området. En av dessa är färgsensibiliserade 

solceller. Denna typ av solceller består av nanopartiklar av titandioxid, partiklarna färgas 

med ett ämne som ger cellerna ett fotosyntesliknande resultat. Cellerna är mer lämpade för 

diffus solinstrålning än dagens kiselceller. Detta tillsammans med att de kan färgas i olika 

färger eller vara halvgenomskinliga gör att de är mer intressanta för arkitekter vid 

konstruktion av nya byggnader. (Karlsson & Bargi, 2013; Grätzel & et.al, 2011; Andrén, 2011)  

Prisutveckling på solceller har och kommer ha en positiv inverkan på andelen installerad 

effekt. Priset har sjunkit från omkring 60 kr/W för en villa år 2010 till 16 kr/W år 2013 och 

denna prissänkning kommer sannolikt att fortsätta. Det finns även en förordning om statligt 

stöd till solceller, vilket innebär att företag kan få tillbaka 30 % av totalkostnaden och övriga 

kan få tillbaka 20 %. Stödet som finns varar i dagsläget till år 2016, men med eventuellt 

sänkta procentsatser, vilket säkrar en fortsatt utbyggnad av solceller i Sverige, se Figur 12. 

(Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller; Lindahl, 2014) 
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Figur 12 Prisutveckling standardmoduler i Sverige. Baserat på: Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi 

Installerad effekt solceller har ökat i Sverige i fyra år i rad, med nära en fördubbling varje år. 

År 2011 var den installerade effekten totalt 15,9 MW i Sverige. År 2014 installerades 

effekten 36,2 MW vilket är nästan dubbelt så mycket som året innan, 19,1 MW. Den totala 

solcellseffekten var 79,4 MW år 2014, vilket motsvarar omkring 0,06 % av elanvändningen. 

(Lindahl, 2015; Lindahl, 2013)  

 

I Sverige kommer antagligen användningen av biobränslen och avfall i kraftanläggningar öka 

i framtiden. Elproduktionen från biobränslen kan öka från 18 TWh år 2005 till 22 TWh år 

2020 och 34 TWh till år 2050. (Sidén, 2009)  

 

En förhållandevis ny teknik inom elproduktion är att utnyttja vågenergi. Utanför Lysekil 

pågår forskning kring detta och det har visat sig att vid storskalig vågkraft är detta 

förhållandevis billigt i jämförelse med vindkraft. Det finns olika tekniker kring vågkraft men 

en av dem är med en så kallad linjärgenerator som är placerat på havsbotten. Denna är fäst 

via ett rep till en boj som fångar upp rörelseenergin i vågorna. Potentialen för vågkraft i 

Östersjön är uppemot 24 TWh årligen. (Gröndahl & Svanström, 2010; Seabased, 2013)  
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2.3.2 VÄRME 

Energianvändning för uppvärmning av byggnader och varmvatten kommer minska framöver. 

En anledning till denna minskning är olika typer av energieffektiviseringar, till exempel 

tilläggsisolera vind och byta till energieffektiva fönster. Nybyggnationer tvingas till 

energieffektiviseringar genom att Boverkets byggregler gällande energikraven i byggnader 

skärptes från 1 mars 2015. En utredning genomförs av Boverket där energikrav för nära-

nollenergibyggnader tas fram för en kommande regeländring. (Lundkvist & Persson, 2012; 

Andersson, 2014; Boverket, 2015) 

 

Fjärrvärme kommer antagligen att öka något fram till år 2020 för att sedan stagnera. Detta 

på grund av en ökad konkurrens från andra uppvärmningssätt som till exempel 

värmepumpar. En annan anledning är att lönsamheten för att bygga ut fjärrvärme till nya 

områden är begränsad. Lönsamheten för fjärrvärme är störst i områden med hög 

värmetäthet, alltså där det behövs mycket värme på en mindre yta som till exempel i 

flerbostadshus. Fjärrvärme kan produceras med olika typer av bränslen och källor som till 

exempel spillvärme, GROT (grenar och toppar från skogsavverkning) eller avfall. Fjärde 

generationen fjärrvärme teknik utvecklas nu och kommer att komma i framtiden. 

Förbättringarna i detta system kommer att vara flexibla material och ha lägre 

nättemperaturer. (Andersson, 2014; Bernhardsen, 2015; Profu i Göteborg AB, 2010; Werner 

& Frederiksen, 2014)   

 

Populariteten kring värmepumpar har och kommer att öka, bland annat på grund av deras 

effektivitet. En värmepump producerar 3-5 gånger mer värmeenergi än den elenergi det 

behövs för att driva den. Det finns olika typer av värmepumpar till exempel luft-luft, luft-

vatten och bergvärmepumpar, dessa använder sig av olika källor att få värme ifrån. En 

utveckling av luftvärmepumpar är att kompressorn ska klara av att fungera i lägre 

temperaturer då de flesta av dagens luftvärmepumpar stänger av vid -20°C. (Kullander & 

et.al, 2013; Karlsson & et.al, 2013)  

Det finns olika typer av solfångare, till exempel plana solfångare och vakuumrörsolfångare. 

Solfångare passar extra bra på platser som har hög varmvattenförbrukning under sommaren 

när solinstrålningen är som störst som till exempelvis campingplatser. (Andrén, 2011)  

 

  



24 
 

Solenergi går att använda tillsammans 

med flera av de nämnda 

uppvärmningssystemen, se Figur 13. 

Bland annat går det att koppla 

solfångare till värmepump eller en 

vedpanna. När det är tillräckligt med 

solinstrålning för att täcka behovet för 

uppvärmning och varmvatten används 

solfångaren som energikälla och den 

andra sparas. Detta kan leda till längre 

livstid på värmepumpen då drifttiden 

per år minskas. (NIBE, 2013; Andrén, 

2011) 

 

 

2.3.3 TRANSPORT 

I transportsektorn var energianvändningen 123 TWh år 2011. Till år 2030 bedöms 

energianvändningen att minska totalt sett till 109 TWh, men utrikes transporter samt luftfart 

förväntas öka. Energieffektiva personbilar och bränslen är den största anledningen till 

mindre energi i transportsektorn. Priset på olika drivmedel spelar stor roll för försäljning av 

energieffektiva fordon. (Andersson, 2014; Lundkvist & Persson, 2012)  

 

Sjöfarten är idag ett av de mest effektiva sätten att transportara varor, men även här går det 

att göra stora förbättringar. Genom att genomföra förbättringar i form av effektivare 

motorer, bättre fartygsform för att minska friktionen samt att låta fartygen gå på lägre fart, 

kan 40 % reduktion av växthusgaser per tonkm uppnås till 2030 enligt IEA (International 

Energy Agency) och cirka 60 % till 2050. (IEA Energy Statistics, 2014) 

 

Flygfarten är det transportsätt som ökar mest internationellt därför krävs förbättringar. För 

att kunna minska bränsleintensiteten med cirka 40-50 % behövs effektivare motorer, bättre 

rutter, lättviktsmaterial och bättre flygplansdesign. (Kullander & et.al, 2013; Alm & et.al, 

2010) 

 

Järnvägstransporterna i Sverige drivs till största del på el och bedöms vara ett energieffektivt 

transportsätt, dock kan förare utbildas i eco-driving och effektivare elöverföring bidra till en 

ytterligare förbättring. På grund av att det redan idag är ett effektivt transportmedel antas 

både person- och godstrafiken öka i framtiden. Till följd av denna ökning ska det byggas 

Figur 13 Kombisystem med solfångare 
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dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg vilket ger en stor 

miljöbesparing. (Alm & et.al, 2010; Nelldal & Fröidh, 2008; Trafikverket, 2015) 

För att ersätta olja i transportsektorn utvecklas tekniker och alternativ, till exempel 

biodrivmedel från restavfall, elfordon och bränslecell. Det finns idag olika slags biodrivmedel 

och de vanligaste är etanol, biogas och FAME. Nya tekniker kring biodrivmedel tas ständigt 

fram, en är att framställa etanol från cellulosa där träråvaran först måste brytas ner till 

glukos. En annan är förgasningsteknik där bioråvaran förgasas och då bildas en syntesgas. 

Syntesgasen går att omvandla till bland annat metanol, biometan och vätgas. Andelen 

etanolbilar har ständigt ökat och år 2014 fanns det 229 621 stycken etanolbilar i trafiken. 

(Alm & et.al, 2010; Trafikanalys, 2015)  

Bilar med elmotor och energilager, så kallade elbilar har många fördelar, till exempel har de 

en verkningsgrad på cirka 90 %, medan den traditionella bensin- och dieselsmotorerna ligger 

runt 30 % respektive 44 %. Hybridbilar har en elmotor men även en förbränningsmotor och 

ett energilager. Dessa bilar minskar energianvändningen med cirka 25 % för en personbil. 

Utveckling och forskning sker både i fordonskomponenter och inom distributionen för att få 

in förnybar energi i transportsektorn. (Alm & et.al, 2010) 

År 2014 fanns det 42 024 stycken el- elhybrid- och laddhybridbilar i Sverige vilket motsvarar 

0,9 % av den totala personbilsflottan, detta är en stabil ökning det senaste decenniet. 

(Trafikanalys, 2015)  

 

Flera stora biltillverkare som Ford, Toyota och Nissan satsar på att från och med 2015 få ut 

elbilar med bränsleceller på marknaden. Bränsleceller är konstruerade av en elektrolyt som 

är omgiven av två elektroder, en negativt laddad (anod) och en positivt laddad (katod). 

Oftast är det väte som tillsätts vid anoden och med hjälp av en katalysator delas 

väteatomerna. Elektronerna tvingas ta en omväg där de ger upphov till elektricitet. I katoden 

tillförs syre som reagerar med vätet och bildar vattenmolekyler, se Figur 14. Vätgas av 

kolvätebaserade ämnen, som till exempel metanol och naturgas kan också användas i 

bränsleceller. Fördelar med att driva fordon med bränsleceller är att det inte blir några 

lokala emissioner och 

att de är nästan 

dubbelt så effektiva 

som en 

förbränningsmotor. En 

bränslecell kan 

kombineras med 

batteri för att utöka 

körsträckan. (Alm & 

et.al, 2010; Vätgas 

Sverige; Vätgas Sverige) 

Figur 14 Skiss över hur en bränslecell fungerar 
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2.4 UTBILDNINGSUNDERLAG  

2.4.1 KUNSKAPSNIVÅ 

Som tidigare nämnts var kunskapen om förnybar energi och klimatpåverkan låg bland 

årskurs 9 år 2009. (Lundqvist, 2009) Enligt undersökningar som har genomförts bland elever i 

olika årskurser och skolor i Halmstad kommun pekar även dessa resultat åt samma håll, dock 

varierar kunskapen i de olika årskurserna. Undersökningarna visar även att de saknar 

kunskap i kopplingen mellan energianvändningen och växthuseffekten. Kunskapen ökar dock 

bland de högre årskurserna. Eleverna kunde ge flera svarsalternativ på alla frågor, utom 

frågan ”Vill du lära dig mer om förnybar energi?” då de svarade antingen ja eller nej. 

Elever från olika skolor i Halmstad kommun fick frågan ”Vad tänker du på när du hör 

Förnybar Energi?”, se Figur 15. I denna fråga var förhoppningen att svaret skulle vara 

antingen förslag på förnybar energi så som sol, vind och vatten eller någon förklaring på 

energi som används flera gånger. I årskurs 4 var det vanligaste svaret, 37 % Ny energi medan 

det vanligaste i årskurs 5 och 6 var, 25 % respektive 57 % Energi som går att använda flera 

gånger.  

 

 

Figur 15 Svar från årskurs 4-6 på frågan "Vad tänker du på när du hör Förnybar energi?" 
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Även elever på högstadiet, årskurs 7-9 fick frågan ”Vad tänker du på när du hör Förnybar 

Energi?”, se Figur 16. I samtliga årskurser var det vanligaste svaret, 25 % i årskurs 7 och 8 

samt 29 % i årskurs 9 Energi som används flera gånger. Även svaret Vind gavs av 25 % i 

årskurs 8. Svaren från elever på högstadiet stämde bättre överens med de förhoppningar 

som fanns kring svaren, än de svar eleverna på mellanstadiet gav.  

 

Figur 16 Svar från årskurs 7-9 på frågan "Vad tänker du när du hör Förnybar energi?" 
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Eleverna fick även frågan ”Varför bör vi använda mindre energi?”, se Figur 17. I denna fråga 

var förhoppningen att svaret skulle vara att det är bättre för miljön. I årskurs 4 och 5 var det 

vanligaste svaret, 33 % respektive 38 % att vi använder för mycket, att energin tar slut eller 

att man inte ska slösa medan det vanligaste i årskurs 6 var, 39 % att det är bättre för miljön.  

 

 

Figur 17 Svar från årskurs 4-6 på frågan "Varför bör vi använda mindre energi?" 
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Elever på högstadiet svarade även på frågan ”Varför bör vi använda mindre energi?”, se 

Figur 18. Det vanligaste svaret i årskurs 7 var, 36 % att vi använder för mycket, att energin 

tar slut eller att man inte ska slösa medan det vanligaste i årskurs 8 och 9 var, 75,5 % 

respektive 41 % att det är bättre för miljön.  

 

 

Figur 18 Svar från årskurs 7-9 på frågan "Varför bör vi använda mindre energi?" 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Åk 7 Åk 8 Åk 9



30 
 

För att få en bild av elevernas förståelse kring sambandet mellan energianvändning och 

växthuseffekten ställdes frågan ”Kan du nämna några orsaker till förstärkt växthuseffekt (blir 

varmare på jorden)?”, se Figur 19. I denna fråga var förhoppningen att svaret skulle vara 

antingen avgaser, växthusgaser och andra utsläpp eller bra förklaring på växthuseffekten. I 

årskurs 4 och 6 var det vanligaste svaret, 30 % respektive 50 % Avgaser, växthusgaser och 

rök medan det vanligaste i årskurs 5 var, 47 % att de inte vet.   

 

 

Figur 19 Svar från årskurs 4-6 på frågan "Kan du nämna några orsaker till förstärkt växthuseffekt (blir varmare på jorden)?" 
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Elever på högstadiet svarade även på frågan ”Kan du nämna några orsaker till förstärkt 

växthuseffekt (blir varmare på jorden)?”, se Figur 20. Det vanligaste svaret var i samtliga 

årskurser, 61 %, 69 % respektive 53 % Avgaser, växthusgaser och rök. 

 

Figur 20 Svar från årskurs 7-9 på frågan "Kan du nämna några orsaker till förstärkt växthuseffekt (blir varmare på jorden)?" 

Majoriteten, hela 80 %, se Figur 21 av de tillfrågade eleverna vill lära sig mer om förnybar 

energi. Antalet tillfrågade elever var sammanlagt 221 stycken.  

 

 

Figur 21 svar på frågan "Vill du lära dig mer om förnybar energi?"  
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2.4.2 PEDAGOGIK 

För att den naturvetenskapliga undervisningen ska bli lättare för eleverna att ta till sig 

behöver den relateras till begrepp och situationer eleverna är vana vid. Att använda 

praktiska experiment som till exempel laborationslådor och knyta relevanta begrepp till 

dessa skapar förståelse för eleverna. Då elever får möjlighet att, utan för mycket styrning 

från läraren diskutera frågor och resultat tar de åt sig informationen och vänjer sig vid att 

använda nya uttryck på ett bra sätt. Enligt flera undersökningar är det också viktigt att 

individen själv och i grupp får finna lösningarna och svaren till en uppgift och inte att de bara 

ska komma ihåg ett specifikt begrepp. Själva processen till inlärningen är en viktig del för att 

eleverna ska kunna använda kunskapen senare. (Nilsson, 2005; Norberg, 2003) 

Genom åsikter från lärare och forskning kring hur naturvetenskap förmedlas, kommer 

undervisningsmaterialet bestå av två laborationslådor med ett antal relevanta laborationer. 

En laborationslåda för mellanstadiet, årskurs 4-6 och en för högstadiet, årskurs 7-9.  

2.4.3 MARKNADSFÖRING OCH DISTRIBUTION  

För att laborationslådorna ska vara lättillgängliga och understödjande för grundskolorna 

finns det olika alternativ. Ett alternativ är att högskolor och universitet köper in lådorna och 

tillhandahåller dessa tillsammans med studenter som har kompetens inom energiområdet. 

Grundskolorna hyr sedan laborationslådan med tillhörande kompetens.  

Ett annat eller ett ytterligare alternativ är att Science Safari köper in lådorna och använder 

dessa i sin verksamhet. Science Safari är en buss som ska köras i Halland till skolor och 

allmänna platser, ombord på bussen finns det experiment och kunskap inom naturvetenskap 

och teknik. (Region Halland, 2014)  

När det gäller att föra ut lådorna på marknaden kan KomTek, som har kontakt med 

grundskolor och högskolor bidra med marknadsföringen. ”KomTek är en teknik och 

entreprenörsskola”, vilket är en kommunal verksamhet och finns bland annat i Halmstad, 

men också i andra delar av Sverige. (Halmstad kommun, 2015)   
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3 RESULTAT 

I framtiden kommer mer energi att behövas för att tillfredsställa de behov som finns i 

samhället, både globalt och nationellt. Sedan kan en minskning av behovet av energi ske 

genom en rad olika energieffektiviseringar. För att täcka detta behov behövs nya tekniker 

och en ökad förståelse för vikten av hållbar utveckling. 

En del av de tekniker som används i stor utsträckning idag kommer att fortsätta vara 

dominerande, som vattenkraft och kärnkraft. När det kommer till tekniker som idag 

används, men i mindre utsträckning kommer dessa antagligen att öka för att nå en mer 

hållbar och förnybar energimix. Exempel på detta är att installerad effekt solceller varje år 

nästintill har fördubblats fyra år i rad och att vågkraft har en potential på 24 TWh per år bara 

i Östersjön.  

Fjärrvärme har en potential att utvecklas något de kommande åren, men sedan kommer 

antalet kunder att stagnera på grund av konkurrens från mer effektiva 

uppvärmningsalternativ. Då värmepumpar blir allt mer effektiva kommer de ta en större 

andel av marknaden. Det är möjligt att fler uppvärmningssystem kommer att bestå av 

kombisystem som till exempel solfångare kompletterat med värmepump.  

Transporterna står för en stor del av utsläppen av växthusgaser, 33 % år 2013 och behöver 

därför bryta trenden av ett stort oljeberoende. Transporterna kommer att bli mer effektiva 

både gällande teknik och bättre planeringsstruktur Detta kan göras genom en ökning av 

biobränslen och elbilar. En annan teknik kring fordon som det satsas mer och mer på är 

vätgasbilar.  

 

Elevers kunskap om förnybar energi och samband med klimatförändringar ökar med åldern. 

Eleverna på mellanstadiet ger mer varierande och inte lika övertygande svar som de på 

högstadiet.  

Elever på mellanstadiet har svårt att förstå sambandet mellan energianvändning och 

förstärkt växthuseffekt. Svaret Vet inte på frågan ”Kan du nämna några orsaker till förstärkt 

växthuseffekt(blir varmare på jorden)?” gavs av 20 % i årskurs 4, 47 % i årskurs 5 och 36 % i 

årskurs 6. Bland elever på högstadiet var det vanligaste svaret Avgaser, växthusgaser och rök 

vilket tyder på en ökad förståelse i dessa årskurser.  

Majoriteten av de tillfrågade eleverna, 80 % vill lära sig mer om förnybar energi.  

Bland tillfrågade lärare känner de flesta att det är svårt att hålla sig uppdaterad i ämnet och 

att ett hjälpmedel hade varit uppskattat. De efterfrågar bland annat laborationslådor och 

filmer men de efterfrågar även någon typ av handledning av utomstående.  
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3.1 UTFOMNING AV LABORATIONSLÅDOR 

För att lära ut naturvetenskap och förnybar energi är som tidigare nämnts ett bra sätt att 

arbeta praktiskt. Därför har olika laborationer med koppling till framtidens energisystem och 

läroplanen utformats. I läroplanen står det att elever ska ges förutsättningar att kunna göra 

medvetna val och kommunicera i situationer kring miljö, energi, samhälle och teknik. 

(Skolverket, 2011)  

Genomgående i samtliga laborationer är att de innehåller en faktaruta med relevant fakta 

kring laborationens tema. I de flesta laborationer finns det även någon typ av diskussion. 

 

Ett exempel på hur en faktaruta kommer att se 

ut är från en laboration som behandlar olika 

delar av energisystemet. En av 

diskussionsfrågorna i samma laboration är 

”Rangordna de tre bästa förnybara 

energikällorna enligt er och motivera varför.”.  

3.1.1 MEMORY ÅRSKURS 4-6 

Då framtidens energisystem kommer att bestå av flera olika delar kommer denna laboration 

att bygga på en del av dem. I läroplanen för fysik i årskurs 4-6 står det att undervisningen ska 

ta upp olika energikällor, påverkan på miljön och energins oförstörbarhet. Även i kemi ska 

olika energikällor tas upp samt att deras effekt på klimatet belysas. (Skolverket, 2011) 

Eleverna ska få en introduktion till olika delar av energisystemet och lite fakta kring dessa. 

Laborationen ska innehålla fossila och förnybara energikällor samt dåtida, nutida och 

kommande energislag.  

I laborationen ska eleverna spela en form av Memory. Memoryt består av tre kategorier, en 

faktatext, en bild och en symbol. Faktatexten beskriver ett visst energislag till exempel ”När 

vinden blåser tar rotorbladen upp energin i vinden. Rörelseenergin omvandlas sedan till 

elektricitet.”. Denna text ska sedan paras ihop med en bild på ett vindkraftverk. När rätt text 

och bild har parats ihop ska eleverna diskutera och komma fram till om det är en förnybar 

eller fossil energikälla och symbol för detta ska läggas till paret. När alla korten är slut ska de 

gemensamt i gruppen diskutera ett antal frågor.  

 

För information om handledning se Bilaga 1 Memory Årskurs 4-6. 

  

Termodynamikens första huvudsats: 

Energi kan inte förstöras eller 

nyskapas; den kan bara omvandlas 

mellan energiformer 
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3.1.2 SOLFÅNGARE ÅRSKURS 4-6 

Ett alternativ för uppvärmning är solfångare, framförallt solfångare i kombination med andra 

uppvärmningsalternativ som till exempel pellets. Därför kommer denna laboration lära 

eleverna om hur solen kan användas för värme. I läroplanen för fysik står att enkla 

organiserade undersökningar ska genomföras och att mätningar med olika mätinstrument 

ska göras. Förnybara energikällor ska också tas upp, vilket är fallet i denna laboration där en 

närmare beskrivning av en av dessa källor sker. (Skolverket, 2011)  

 

I laborationen ska eleverna använda en förenklad solfångare bestående av en spegel som 

koncentrerar solljuset, se Figur 22. 

Eleverna ska först använda solfångaren till 

att värma vatten och se hur lång tid det tar 

att nå en viss temperatur. I den andra 

delen ska de hålla en tändsticka framför 

solfångaren och se om de lyckas tända 

denna. Uppgiften består också av 

diskussionsfrågor samt en uppgift där ett 

kombisystems givna delar ska placeras rätt 

på en bild. 

 

För information om handledning se Bilaga 2 

Solfångare Årskurs 4-6. 

Information och siffror för laborationen är hämtad från: (Svensk solenergi)  

3.1.3 EFFEKTMÄTARE ÅRSKURS 4-6 

I framtiden kommer mer elektricitet att användas i hemmen samtidigt som befolkningen blir 

mer medvetna om miljökonsekvenserna av olika val i vardagen. Denna laboration kommer 

att behandla elanvändningen i hemmet och vad man kan tänka på för att ändra den. 

Eleverna ska även få viss förståelse för begreppen effekt och energi samt hur ekonomin 

påverkas av dessa. I läroplanen för samhällskunskap står att miljöfrågor i elevernas vardag 

ska tas upp. I teknik ska de lära sig sätt att hushålla med energi.  I läroplanen för geografi står 

det att eleverna ska ha kunskap om betydelsen för miljön och hållbar utveckling till följd av 

olika val i vardagen. (Skolverket, 2011)  

Eleverna ska med hjälp av en effektmätare ta reda på hur stor effekt olika apparater har. 

Sedan ska de med hjälp av en given formel och diskussion ta fram hur mycket dessa 

apparater kostar att driva per år.  

För information om handledning se Bilaga 3 Effektmätare Årskurs 4-6. 

Information och siffror för laborationen är hämtad från: (Energi- och klimatrådgivningen, 

2013; Armatur & Elservice, 2013) 

Figur 22 Solfångaren som ska användas i denna laboration 
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3.1.4 VINDKRAFTVERK ÅRSKURS 4-6 

Energi från vindkraft kommer att öka under kommande år och 

teknikerna kring dessa kommer även att utvecklas. På grund av 

den väntade utvecklingen ska eleverna få en grundkunskap om 

vindkraft och hur de fungerar. Läroplanen för kemi säger att 

undervisningen ska innehålla information om förnybara 

energikällor. (Skolverket, 2011)  

 

Eleverna ska använda sig av en enkel konstruktion av ett 

vindkraftverk, se Figur 23, och en hårfön för att få en lampa på 

vindkraftverket att lysa. De kan använda färdiga rotorblad eller 

tillverka egna vilket gör att de får testa sig fram hur de lättast 

kan få lampan att lysa. De ska sedan i grupp diskutera ett antal 

frågor kring vindkraft nu och i framtiden.  

För information om handledning se Bilaga 4 Vindkraftverk Årskurs 4-6. 

3.1.5 VATTENHJUL ÅRSKURS 4-6 

Då Sveriges elproduktion till stor del består av vattenkraft bör eleverna få förståelse för 

denna energikälla. I läroplanen för fysik står att undervisningen ska behandla olika typer av 

energikällor. (Skolverket, 2011)  

Eleverna ska i denna laboration genom att använda ett vattenhjul kopplat till en vattenkran 

skapa elektricitet. Detta visas genom att en LED-slinga börjar lysa. De ska sedan i grupp 

diskutera ett antal frågor kring vattenkraft.  

För information om handledning se Bilaga 5 Vattenhjul Årskurs 4-6. 

Information och siffror för laborationen är hämtad från: (Energimyndigheten, 2011) 

3.1.6 FINN TRE RÄTT ÅRSKURS 7-9 

Alla typer av energiproduktion har någon påverkan på klimatet och miljön därför ska 

eleverna få en bild av olika energislag, tekniker, distribution samt klimat- och miljöpåverkan 

av dessa energislag. I läroplanen för fysik står det att undervisningen ska ta upp miljömässiga 

för- och nackdelar med olika energislag, elproduktion och eldistribution. I geografi ska 

klimatförändringar behandlas och i teknik ska eleverna få undervisning i hur komponenter 

samverkar i ett större system. (Skolverket, 2011)  

Varje elev ska i denna uppgift bli tilldelad kort i tre kategorier. Den första spelaren ska läsa 

upp faktakortet och de ska tillsammans i gruppen lista ut vilka två andra delar som hör till 

detta kort. Nästa kategori består av en komponent från den aktuella energikällan. Den sista 

kategorin kommer innehålla blandad information om distribution och/eller klimatpåverkan. 

Till exempel: faktakort: ”Utnyttjar rörelsen i lägesenergin för att skapa el. Jordens yta består 

Figur 23 Vindkraftverket som 

kommer användas i denna laboration 
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till 70 % av källan till detta.”.  Komponenten kommer i detta fall vara bild på en turbin. På 

det sista kortet kommer det stå ”Kan leda till att fiskarnas vandringsvägar stoppas.”. 

För information om handledning se Bilaga 6 Finn tre rätt Årskurs 7-9. 

3.1.7 SOLCELL ÅRSKURS 7-9 

Solceller kommer att användas i allt större utsträckning, både direkt för hushållsel och för att 

driva olika typer av komponenter och system. I läroplanen för geografi står det att förnybara 

energikällor som solenergi ska behandlas. Läroplanen för teknik behandlar grundläggande 

elektronik och elektriska komponenter. (Skolverket, 2011)  

 

Eleverna ska koppla en lysdiod till en solcell på 

2 V, se Figur 24. Lysdioderna har olika 

framspänning och eleverna behöver därför 

förstå att de behöver seriekoppla fler solceller 

för att få en högre spänning så alla lysdioder 

kan lysa. De ska sedan diskutera kring 

solcellsutvecklingen i Sverige.  

För information om handledning se Bilaga 7 

Solcell Årskurs 7-9. 

 

Information och siffror för laborationen är 

hämtad från: (Energimyndigheten, 2013; Lindahl, 2015) 

3.1.8 EFFEKTMÄTARE ÅRSKURS 7-9 

I framtiden kommer mer elektricitet att användas i hemmen samtidigt som befolkningen blir 

mer medvetna om miljökonsekvenserna av olika val i vardagen. Denna laboration kommer 

att behandla elanvändningen i hemmet och vad man kan tänka på för att ändra den. 

Eleverna ska även få ökad förståelse för begreppen effekt och energi samt hur ekonomin 

påverkas av dessa. I läroplanen för teknik ska konsekvenser för olika teknikval värderas och 

hur dessa påverkar ekonomi och hållbar utveckling. (Skolverket, 2011)  

Eleverna ska i denna laboration använda sig av en effektmätare för att jämföra olika 

energimärkningsklasser, detta sker genom att de testar olika lampor. De ska sedan jämföra 

driftkostnader för de olika lamporna och diskutera tillhörande frågor.  

För information om handledning se Bilaga 8 Effektmätare Årskurs 7-9.  

Information och siffror för laborationen är hämtad från: (E.ON, 2014; Energimyndigheten, 

2015) 

  

Figur 24 Solceller tillsammans med kopplingsplatta och lysdiod för 

denna laboration 
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3.1.9 BRÄNSLECELLSBIL ÅRSKURS 7-9 

Transportsektorn står för majoriteten av utsläppen i Sverige och därför behövs annan teknik. 

Flera alternativ till bensin och 

dieselbilar kommer, men här väljs 

bränslecell som laboration. 

Laborationen ska ge viss 

förståelse för hur en bränslecell 

fungerar och att det finns 

alternativ till dagens drivmedel. I 

fysik ska undervisningen ta upp 

tänkbara 

energiförsörjningsmöjligheter för 

framtiden. (Skolverket, 2011)   

Eleverna ska i denna laboration få 

en liten bränslecellsbil att köra. 

De ska använda sig av en befintlig liten bränslecellsbil som laddas upp av en solcell. De får 

sedan diskutera frågor kring dagens och framtidens transporter och transportsystem.  

 

För information om handledning se Bilaga 9 Bränslecellsbil Årskurs 7-9. 

Information och siffror för laborationen är hämtad från: (Cederlund, 2015; Vätgas Sverige) 

3.1.10 NYARE TEKNIKER KRING ENERGI ÅRSKURS 7-9 

Inom energibranschen är det en stor teknikutveckling och det kan vara svårt för lärare att 

hänga med i denna utveckling och hålla sig uppdaterade. Dagens barn och ungdomar 

kommer att se denna utveckling och kanske även själva vidareutveckla och jobba kring dem.  

Ämnet fysik ska enligt läroplanen ta upp potentiella framtida energikällor och dess 

sannolikhet att bli en betydande del av energisystemet. (Skolverket, 2011) 

Denna laboration är teoretisk för att eleverna ska få kunskap och nyfikenhet kring nyare 

tekniker inom energibranschen. De ska läsa artiklar om några nyare tekniker och svara på 

frågor/diskutera kring dessa.  

Artiklar som ingår i denna laboration kommer att finnas utskriva för eleverna att läsa och är: 

 (Här skakas det fram vindkraft) 

 (Sportbil som drivs på saltvatten kommer till Europa) 

 (Vindkraft till gas) 

 (Cowi forskar om alger som nästa förnybara råvara) 

 (Fakta om havsenergi). 

 

För information om handledning se Bilaga 10 Nya tekniker kring energi Årskurs 7-9. 

Figur 25 Bränslecellsbilen under laddning med solcell som ska användas i denna 

laboration 



39 
 

4 FORTSATTA STUDIER OCH UTVECKLINGSPOTENTIAL FÖR LABORATIONSLÅDORNA 

Fortsatta studier av utbildningsmaterialet är att utföra tester av laborationerna på elever 

och lärare. Även studier kring utformning av handledning för den person som håller i 

undervisningen kan genomföras för utveckling av utbildningsmaterialet.  

För att laborationslådorna ska få en större spridning och kunna utvecklas är vissa 

samarbeten med företag möjliga. En av dessa är att lådorna inte kommer vara i den fysiska 

form de är i nu, de kan istället genom samarbete med Creative Tools göras om till 3D-filer. 

Laborationerna kommer troligen att utvecklas från vad de är idag. Laborationshandledningar 

och eventuell personlig handeldning kommer fortfarande att ske av personer som har 

kunskap inom förnybar energi och hållbar utveckling.  

En annan möjlig utveckling av lådorna är i samarbete med HEM (Halmstad energi och miljö) 

som ska öppna ett kunskapscenter om förnybar energi och miljö. I detta fall kan 

laborationslådorna vara en förlängning av deras verksamhet. Efter att skolklasser har varit på 

kunskapscentret och fått en grund så kan de få låna med sig lådorna till klassrummet och 

fortsätta arbeta med temat.  
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5 DISKUSSION  

I framtiden kommer energisystemet behöva genomgå en omställning, detta för att behovet 

av energi kommer att ändras och för en mer hållbar energiproduktion. De som ska ta hand 

om denna omställning, utveckling och skötsel av detta system behöver ha ett intresse och en 

förståelse för varför en omställning måste ske. En omställning kräver tid, inte bara den 

tekniska utvecklingen utan framförallt beteendeändringen hos befolkningen. Därför känns 

det extra viktigt att ge barn och ungdomar grunden i hållbart tänkande.  

Hur energisystemet kommer att se ut i framtiden är svårt att bedöma men ett scenario är en 

större blandning av olika energikällor och mer egenproducerad energi. För att lyckas nå 

detta behövs bland annat olika typer av styrmedel. Ett styrmedel för att nå en ökad 

egenproduktion av el är solcellsstödet. Gällande värme för bostäder kommer värmepumpar, 

kanske i kombination med solenergi, vara det mesta använda i villor. Där fjärrvärme finns 

idag kommer denna att fortsätta vara dominerande, dock kommer fjärrvärmen inte att 

byggas ut i stor utsträckning.  

De tekniker som finns idag, som till exempel vindkraft och solceller, kommer att utvecklas 

och placeras på mer effektiva platser. Solceller kommer att placeras på fönster, fasader och 

gator och vara en del av städers arkitektur. Idag finns det platser som inte utnyttjas för 

energiproduktion i större utsträckning som till exempel haven. Här forskas det på en rad 

olika typer av tekniker som till exempel vågkraft och tidvattenkraft, som kan ta en allt större 

del av energiproduktionen framöver.  

Den största boven gällande växthusgasutsläpp är transportsektorn. Här måste en stor 

omställning ske, både tekniskt och hur människor transporterar sig. Även i denna sektor 

kommer en blandning mellan olika tekniker och bränslen att finnas. Blandningen kan bestå 

av hybridfordon, fordon drivna på biodrivmedel och vätgasfordon. Att ha denna blandning är 

viktigt för att inte en teknik ska ta för stor del av marknaden och därigenom överbelasta en 

råvara som till exempel raps. För att kunna konkurera med dagens fossila bränslen krävs 

omställning av infrastrukturen för att enklare distribuera och öka tillgängligheten för 

förnybara bränslen. Det är även viktigt att effektivisera förflyttningen mellan olika 

transportslag för att spara på klimatet. För att denna omställning ska skyndas på behövs 

styrmedel och förebilder. Dessa styrmedel behöver inte bara vara ekonomiska utan också 

fördelaktiga genom till exempel att få köra fritt i bussfiler.  

Utöver nämnda tekniker kommer det troligen nya uppfinningar inom energiområdet som är 

helt otänkbara i dagsläget, som kanske utvinna energi ur yttre rymden.  

Denna omställning av energisystemet kräver som tidigare nämnts ett intresse, för att ge alla 

barn och ungdomar samma chans att få utveckla denna sida behöver undervisning om 

förnybar energi ske i skolan. Det vi själva kommer ihåg mest från grundskolan är 

laborationerna och den uppfattningen vi fått från barn och ungdomar idag är att de också 

tycker om denna utbildningsdel. Det är viktigt att de får chans att vara praktiska och arbeta 

tillsammans i grupp. Eleverna i mellanstadiet ska få en grundförståelse och nyfikenhet kring 

energi men framförallt förnybar energi. Eleverna på högstadiet som redan är intresserande 
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av energi ska få mer kunskap och de som ännu inte hittat intresset ska få möjlighet att se en 

annan sida av ämnet. Att det i laborationslådan för högstadiet finns nyare tekniker som 

bränsleceller och artiklar om ännu inte är helt utvecklade tekniker ska visa att det finns 

flertalet projekt inom energiområdet, men att dessa kan skilja sig åt.  
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6 SLUTSATS 

För att lära ut om förnybar energi är laborationer ett bra alternativ. Här får eleverna testa sig 

fram praktiskt och arbeta tillsammans och diskutera. Att laborationerna känns relevanta och 

att en koppling till vardagen finns underlättar för inlärningen.  

I de laborationer vi tagit fram är framtidens energisystem grunden, eleverna ska få en grund 

att bygga vidare på för att hjälpa till med omställningen mot en mer hållbar utveckling. 

Eleverna vill lära sig mer om förnybar energi och lärarna efterfrågar ett praktiskt hjälpmedel 

och en del av lärarna tycker det är svårt att hänga med i det som händer inom 

energiområde.  

Ett exempel på hur framtidens energisystem görs överskådligt i laborationerna, är genom att 

ta upp solenergi både i mellanstadiet och högstadiet. I mellanstadiet behandlas solfångare 

medan det i högstadiet tas upp om solceller. Att denna uppdelning är gjord, är för att en 

utveckling i förståelse kring solenergi ska ske hos eleverna. I laborationen om solfångare får 

de en förståelse för att det finns energi i solen som vi kan utnyttja. I laborationen om 

solceller fås en mer teknisk förståelse. På samma vis är spelet i högstadielådan en 

vidareutveckling av Memoryt i mellanstadielådan. Denna utveckling gäller även 

laborationerna med effektmätare.  

I mellanstadiets låda tas även vindkraft och vattenkraft upp. Detta då det är en av grunderna 

i Sveriges energisystem och förhållandevis lätt att ta till sig och de flesta elever har sett dessa 

energislag. I högstadiets låda tas det utöver solceller, spel och effektmätare upp 

bränsleceller och nyare tekniker. Dessa två laborationer finns med här för att väcka intresset 

och göra det lite mer utmanande för eleverna.  

Vi önskar att en förlängning av laborationerna ska vara att fler söker sig till 

naturvetenskapliga program på gymnasiet och högskolan, så att samhället får fler 

energiingenjörer i framtiden. Även de som inte har det direkta intresset av förnybar energi 

ska ha fått en förståelse varför vi måste ta hand om vår miljö och leva mer hållbart.  

Vi vill att elever och vuxna i deras omgivning börjar pratar om förnybar energi och hållbar 

utveckling. Att samhällsdebatten och förståelsen kring dessa ämnen ökar samt att beteendet 

för detta börjar ändras.   

Det är dags att vi satsar på barns och ungdomars utbildning för att ge alla en hållbar och bra 

framtid!  
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BILAGA 1 MEMORY ÅRSKURS 4-6 

MEMORY 

 

Syfte:  Få kunskap om olika energikällor. 

 Förstå skillnaden mellan förnybar energi och fossil energi. 

 Kommunicera och ta ställning i frågor kring energi och miljö. 

Material:  Inplastade kort och frågeformulär. 

Genomförande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Blanda korten. 

2. Lägg ut korten med bilder och text uppåt. 

3. Para ihop rätt textkort med bild på rätt energislag och med 

rätt symbol. 

4. Diskutera och besvara frågorna. 

  

Termodynamikens första huvudsats: 

Energi kan inte förstöras eller nyskapas; 

den kan bara omvandlas mellan 

energiformer 

Förnybar energi: Energikällor 

som förnyas i samma takt som 

de används. 

Fossil energi: Energi som lagrats 

i jorden under miljontals år. 



 
 

Resultat: 

Vilken energikälla får vi mest 
energi ifrån i Sverige? 

Svar: 

Varför är det bättre att använda 
förnybara energikällor än fossila 

energikällor? 

Svar: 

Rangordna de tre bästa förnybara 
energikällorna enligt er och 

motivera varför. 

Svar: 

Rangordna de tre bästa fossila 
energikällorna enligt er och 

motivera varför. 

Svar: 

  



 
 

BILAGA 2 SOLFÅNGARE ÅRSKURS 4-6 

SOLFÅNGARE 

Syfte:  Få förståelse för hur solen kan användas som energikälla. 

 Förstå hur solenergi kan användas till uppvärmning av byggnader. 

Material: Solfångare 

 Termometer 

 Vatten 

 Provrör 

 Tändstickor 

 Stoppur 

 

Genomförande: 

1. Placera solfångaren i direkt solljus.  

Del 1 

2. Häll vatten till markeringen på provröret. 

3. Sätt fast provröret i hållaren på solfångaren. 

4. Stoppa ner termometern i vattnet och håll den så att den inte rör 

provrörsglaset. 

5. Fyll i tid och temperatur. 

Del 2 

2. Håll en tändsticka ovanför solfångaren och vänta för att se vad 

som händer.  

  

Solfångare: Omvandlar solens energi till värme och denna värme förflyttas 

med hjälp av gas eller vätska från solfångare till behållare. Från behållaren 

används värmen till att värma upp byggnaderna och till varmvatten.  

I Sverige år 2012 fanns 1500 solvärmesystem. 



 
 

Resultat: 

Tid Temperatur 

  

  

  

  

 

Hur många solvärmesystem fanns 
i Sverige år 2012? 

Svar: 

Varför finns det inte mer solvärme 
i Sverige? 

Svar: 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markera ut orden på rätt ställe på värmekombisystemet ovan. 

 Radiator (Element)  

 Varmvatten 

 Kallvatten 

 Panna 

 Ackumulatortank (Vattenbehållare)  

 Solfångare 

 Pump 

 Elpatron (Värmegivare som drivs av el) 

 

 

  

3. 

1. 

5. 

2. 4. 

6. 

7. 

8. 



 
 

BILAGA 3 EFFEKTMÄTARE ÅRSKURS 4-6 

EFFEKTMÄTARE 

Syfte:  Få en uppfattning om hur mycket el olika apparater använder. 

 Varför elandvändningen skiljer sig åt mellan olika apparater. 

  Förstå sambandet mellan elanvändning och kostnad. 

Material: Effektmätare 

Lampa 

Lampfot  

Radio 

USB-kontakt 

USB-lampa 

USB-sladd 

Övriga elapparater ni kan hitta i omgivningen 

Genomförande: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sätt effektmätaren i ett eluttag. 

2. Se till att effektmätaren står på W och cost, se bild ovan. 

3. Sätt i olika apparater i effektmätaren. 

4. Läs av vilken effekt (W) apparaten använder och fyll i papperet. 

5. Testa fler apparater, minst fem stycken. 

Olika apparater använder olika mycket el på grund av vilken effekt de har.  

Desto mer watt någonting har desto mer el använder den, W blir till Wh som blir 

till en kostnad.  

I Sverige används cirka 5 000 kWh hushållsel i villor och cirka 3 000 kWh 

hushållsel i lägenheter.  

Energi:  

Det finns olika typer av energi men alla 

handlar om att flytta någon typ av kraft. 

Energi mäts i enheten Wattimme (Wh).  

Effekt:  

Så mycket energi som omvandlas 

från en typ av energi till en 

annan, under en viss tid. Effekt 

mäts i enheten Watt (W).  



 
 

Resultat: 

Fyll här i uppgifter från labben: 

Apparat Watt Pris 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

För att få fram hur mycket det kostar per år att ha igång en apparat använd 

denna formel: 

Antalet Watt apparaten använder  Antalet timmar den är igång på ett år  

Elpriset (0,0013 kr/Wh) =  

Exempel på olika apparater och dess kostnad.  

Apparat Effekt (W) 
Användning 

(tim./år) 
Årskostnad (kr) 

Elvisp 150 5 1 
Mikrovågsugn 1500 40 78 

Tvättmaskin 1250 208 338 

TV 140 2920 531 

En lågenergilampa 11 1095 16 
  



 
 

BILAGA 4 VINDKRAFTVERK ÅRSKURS 4-6 

VINDKRAFTVERK 

Syfte: Få förståelse för hur vinden kan användas för att skapa elektricitet. 

 Förstå i enkla drag hur ett vindkraftverk fungerar.  

Material: Vindkraftverk 

Hårfön 

Kartongpapper 

Sax 

Provpåsklämmor 

Genomförande: 

 

 

  

1. Välj antal blad ni vill ha och sätt fast bladen.  

2. Använd hårfönen för att få verket att snurra.  

3. Kan ni få lampan att lysa? 

4. Testa med egentillverkade blad och olika antal blad och se vad 

som händer.  

5. Diskutera sedan frågorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

När vinden blåser tar vindkraftverket upp energin i vinden. Rörelsen som då 

skapas i vindkraftverket driver en generator som skapar elektricitet.  



 
 

Diskussion:  

Vilket antal blad fungerade bäst? 
Varför? 

 

Svar: 

Vad händer om det blåser för 
mycket eller för lite? 

 

Svar: 

Vart tror ni är bästa platsen att 
sätta upp vindkraftverk på? 

 

Svar: 

Tror ni att det kommer finnas 
vindkraftverk i framtiden och 

kommer de att se annorlunda ut 
mot idag? 

 

Svar: 

 

 

  



 
 

BILAGA 5 VATTENHJUL ÅRSKURS 4-6 

VATTENHJUL 

Syfte: Förstå att vattnets rörelse kan skapa elektricitet.   

Material: Vattenhjul 

 Vattenkran 

 LED-slinga 

 Slang 

Genomförande: 

 

 

 

 

 

 

1. Koppla in LED-slingan.  

 

2.  Starta vattnet försiktigt, öka 

sedan flödet lite i taget tills 

lamporna börjar lysa.  

 

3. Stäng av vattnet. 

 

4. Diskutera frågorna. 

I Sverige kommer cirka 45 % av all 

el från vattenkraftverk vilket är 

runt 67 000 000 kWh. Det finns 

nästan 1 800 vattenkraftverk i 

Sverige.   

Då vatten rinner från en högre plats till 

en lägre åker det igenom en turbin. 

Denna turbin börjar då att snurra och 

skapar elektricitet.  



 
 

Diskussion: 

 

Vart tror ni att det finns flest 
vattenkraftverk i Sverige och 

varför? 
 

Svar: 

Varför tror ni att vi har mer 
vattenkraftverk i Sverige än vad 

Danmark har? 
 

Svar: 

Hur fungerar ett vattenkraftverk? 
 

Svar: 

 

 



 
 

  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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BILAGA 6 FINN TRE RÄTT ÅRSKURS 7-9 

FINN TRE RÄTT 

Syfte: Få förståelse för hur energisystemet fungerar. 

 Få kunskap om olika distributionssystem. 

  

Material:  Inplastade kort i tre kategorier   

Genomförande:  

1. Blanda korten i varje kategori och dela ut lika många av varje till 

alla spelare. 

2. Ni ska nu hitta de tre korten som hör ihop. 

3. Börja med att en spelare läser ett faktakort och försök 

tillsammans lista ut vilka delar som hör till.  

  
Såhär kan det se ut där fjärrvärmen kommer in i en byggnad. 



 
 

Resultat: 

Faktarutan nr: Komponent Distribution/Klimat/Miljö 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

 

  



 
 

BILAGA 7 SOLCELL ÅRSKURS 7-9 

SOLCELL 

Syfte: Få förståelse för hur en solcell fungerar och hur mycket energi den 

kan ge. 

Få förståelse i vilka sammanhang solceller kan användas. 

Material: Solceller 

 Lysdioder 

 Kopplingsplatta 

 Kablar 

 Ficklampa 

 Voltmeter 

Genomförande: 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Solceller: Omvandlar solljuset till elektricitet. 

När solljuset träffar solcellens framsida blir denna negativt laddad och 

baksidan positivt laddad alltså skapas det en elektrisk spänning. För att få 

ut strömmen kopplas det en ledning mellan framsidan och baksidan. 

Solceller kan bland annat kopplas till batterier som lagrar energin eller så 

kopplar man upp dem till elnätet och säljer elen. 

Under år 2014 gav solceller cirka 0,06 % av den totala elanvändningen i 

Sverige. 

 



 
 

 Del 1 

1. Koppla en av solcellerna till kopplingsplattan.  

  

  

 

2. Placera solcellerna i solen alternativt använd ficklampan. 

3. Sätt i lysdiod 1 och se om den lyser. 

4. Byt till lysdiod 2 och upprepa tills alla lysdioderna testats.  

5. Ställ in voltmetern på V och kontrollera spänningen.  

 

  

  

  

  

  

  

Del 2 

1. Seriekoppla solcellerna och koppla till kopplingsplattan.  

 

2. Om det var några lysdioder som inte lös under Del 1 sätt en i 

taget i kopplingsplattan och se om den lyser nu. 

3. Kontrollera spänningen med voltmetern. 



 
 

Resultat: 

Del 1 

Lysdiod Lös/Lös inte 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Hur stor var spänningen från solcellen?  

Del 2 

Lysdiod Lös/Lös inte 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Hur stor var spänningen från solcellerna?  

Diskussion: 

 Hur kommer det sig att olika antal lysdioder och lysdioder med 

olika effekt fungerar beroende på antal solceller? 

 Tror ni solceller kommer att öka i Sverige? Varför/Varför inte? 

 Var kan man använda solceller? 

 

  



 
 

BILAGA 8 EFFEKTMÄTARE ÅRSKURS 7-9 

EFFEKTMÄTARE 

Syfte: Känna igen olika energimärkningar och dess betydelse för 

energianvändningen och miljön.  

Förstå hur ekonomin påverkas av vilka energival som görs. 

Material: Effektmätare 

 Lampfot 

 Lampor i olika energimärkningsklasser 

Genomförande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi:  

Det finns olika typer av energi 

men alla handlar om att flytta 

någon typ av kraft. Energi mäts i 

enheten Wattimme (Wh).  

 

Effekt:  

Så mycket energi som 

omvandlas från en typ av energi 

till en annan, under en viss tid. 

Effekt mäts i enheten Watt (W).  

 

I Sverige används cirka 5 000 kWh 

hushållsel i villor och cirka 3 000 kWh 

hushållsel i lägenheter. Hushållselens 

fördelning varierar men i en villa ser 

fördelningen ungefär ut så här: tvätt, 

kyl/frys och belysning använder cirka 

1 000 kWh vardera. Matlagning cirka 

800 kWh, disk 350 kWh och elektriska 

apparater använder cirka 850 kWh. 

Energimärkning (se bild) 

är ett beslut som tagits 

av EU som är till för att 

konsumenter ska välja 

energismarta produkter. 

På bilden är A+++ det 

bästa alternativet. 



 
 

1. Placera effektmätaren i ett vägguttag och ställ in den på W och 

cost, se bild nedan.  

2. Sätt i lampan märkt E i lampfoten. 

3. Koppla i lampan i effektmätaren och läs av och fyll i värdet i 

tabellen. 

4. För att få fram Pris per dag räkna med att lampan är tänd 4 

timmar per dag och att priset för elen är 0,0013 kr/Wh.  

5. Byt sedan lampa en efter en och gör om punkt 3 och 4. Var 

försiktig då lampan kan vara varm.  

6. Diskutera och svara sedan på frågorna. 

  



 
 

Resultat: 

Energimärkningsklass Effekt Pris per dag 

E 
  

D 
  

C 
  

B 
  

A 
  

A+ 
  

A++ 
  

 

Diskussion: 

 Vilken lampa hade ni valt att använda och varför? 

 Hur många kronor skiljer det mellan den bästa och den 

sämsta lampan under ett år? 

 Varför ska vi använda de lampor som använder minst energi? 

 De gamla glödlamporna som slutade tillverkas år 2012 hade 

en effekt på t.ex. 60 W. Varför har man valt att ta bort dessa 

och hur tror ni lamporna kommer att utvecklas i framtiden? 

 

  



 
 

BILAGA 9 BRÄNSLECELLSBIL ÅRSKURS 7-9 

BRÄNSLECELLSBIL 

Syfte:  Ge kunskap om alternativa bränsletekniker. 

 Förstå varför alternativ till dagens bränsle måste tas fram.  

 Förstå i stora drag hur en bränslecell fungerar. 

Material:  Bränslecellsbil 

 Destillerat vatten 

 Solcell 

 Ficklampa 

Genomförande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränslecell 

En bränslecell består av ett laddat ämne som kan leda ström. Detta ämne är 

omgivet av en positiv och en negativ sida. Väte förs in på den negativa sidan 

och syre(luft) på den positiva sidan. En katalysator delar väteatomerna som då 

delas upp i protoner och elektroner. Elektronerna tvingas ta en väg där de 

plockas ut som elektricitet medan protonerna tar en annan väg. Protonerna 

förenas med syre och elektroner som gör att det bildas vatten.  

Verkningsgraden på en förbränningsmotor är omkring 35 % medan en 

bränslecell har en verkningsgrad på upp till 70 %.   



 
 

Transportsystem 

I Sverige står transportsektorn för 

cirka 25 % av den totala 

energianvändningen.  

Utsläpp från denna sektor år 2013 

var 18 504 tusen ton 

koldioxidekvivalenter.  

EU har som mål att andelen 

biobränslen i transportsektorn ska 

öka till 10 % till år 2020 och att 

utsläppen av växthusgaser ska 

minska med 40 % till år 2030. 

1. Fyll på H2-behållaren med destillerat 

vatten upp till 0.  

2. Koppla solcellen (batteri vid dåligt 

väder) till bränslecellen och låt den 

ladda upp i 15 minuter. Fundera på vad 

som händer. 

3. Koppla bort solcellen och sladdarna till 

denna.  

4. Koppla i sladdarna från motorn i 

bränslecellen. 

5. Kör försiktigt!  

6. Diskutera frågorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Diskussion: 

1. Tror ni att bilarna i framtiden kommer att drivas av bränsleceller? 

2. Hur ska vi tillsammans nå EU:s mål? 

3. Om ni ska ta er till Stockholm, hur tar ni er dit? Hur borde ni ta er dit 

(tänk på miljön)?  

4. Hur tror du att vi kommer förflytta oss i framtiden? 

5. Vilka utmaningar finns i samhället för att vi ska kunna använda mer 

kollektivtrafik, elbilar och bränslecellsbilar? 

 

 

 

  



 
 

BILAGA 10 NYA TEKNIKER KRING ENERGI ÅRSKURS 7-9 

NYA TEKNIKER KRING ENERGI 

Syfte: Få kunskap om nyare tekniker kring förnybar energi. 

 Bli nyfiken på framtida tekniker.  

  

Material: Artiklar 

 Frågor 

Genomförande: 

1. Välj ut minst två artiklar och läs dessa. 

2. Svara på tillhörande frågor. 

3. Om något var lite extra spännande så kan du ju kolla upp mer om detta 

själv   

Frågor till artiklarna: 

Fakta om havsenergi: 

1. Var är bra med tidvattenkraft? 

2. Vart ligger det första saltkraftverket i världen? 

3. Vad är utmaningarna med vågkraft? 

Cowi forskar om alger som nästa förnybara råvara: 

1. Vad kan algerna användas till? 

2. Vilka fördelar finns med att använda alger som förnybar råvara? 

Vindkraft till gas: 

1. Hur mycket mer biogas kan man få ut från samma mängd biomassa med 

hjälp av vätgas? 

2. Vad får man ut av Power to Gas? 

3. Är Power to Gas bra? Varför/Varför inte? 

  



 
 

Sportbil som drivs på saltvatten kommer till Europa: 

1. Vad är fördelen med saltvattenbilar? 

2. Hur mycket bättre är bilens system än ett litium-jon batteri, enligt 

tillverkaren? 

Här skakas det fram vindkraft: 

1. Vad är fördelarna med denna typ av vindkraft? 

2. Hur omvandlas rörelseenergin till elektricitet? 

3. I vilka delar av världen är det tänkt att de ska finnas till att börja med? 
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