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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks hur fem aktuella fysikläromedel avsedda för Fysik A i 
gymnasieskolan gör kopplingar mellan vardagsfenomen och fysik. Syftet med uppsatsen är 
att försöka ge exempel på hur läromedlens vardagskopplingar kan förbättras. I 
undersökningen har en komparativ textanalys gjorts för att se vilka vardagskopplingar 
läromedlen gör. Kopplingarna har kategoriserats i vardagskopplingar, dvs. händelser, 
skeenden och föremål vi stöter på flera gånger under våra liv, och direktvardagskopplingar, 
dvs. fenomen en person stöter på i princip dagligen eller åtminstone kontinuerligt. 
Direktvardagskopplingar ska personen kunna uppleva direkt med sina sinnen. Läromedlen 
gör relativt många vardagskopplingar, men det finns utrymme för fler och framförallt då fler 
direktvardagskopplingar. 
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1 Inledning  
Eftersom fysiken är ett verktyg för förståelse av naturfenomen så är det väldigt viktigt att 
kunna göra kopplingar till vardagen, annars vänder man sig bort från vad ämnet egentligen 
handlar om, att förstå sin omvärld. Därför inriktar sig detta arbete på att undersöka hur de 
läromedel som används i fysikundervisningen gör kopplingen mellan fysik och vardag.  
 
Läromedlen utgör ofta en central roll i fysikundervisningen. De har rollen både som 
informationskälla och övningsbok för eleverna utanför lektionstid. Därför är det viktigt att 
kritiskt granska dem och försöka se hur väl de uppfyller sina roller. Uppsatsen inriktar sig på 
läromedel som används i fysik A på gymnasiet (FY1201) och som är vanligt förekommande 
inom undervisningen idag. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att försöka ge exempel på hur läromedlens vardagskopplingar 
kan förbättras. Detta främst genom att peka på läromedlens egna vardagskopplingar, men 
även genom att ge exempel från andra källor. Författarens förhoppning är att resultatet 
kommer att vara till nytta för både lärare, lärarstuderande och läromedelsförfattare. 
 

1.2 Bakgrund 
Enligt kursplanen för fysik A ska eleven efter avslutad kurs ”kunna beskriva och analysera 
några vardagliga företeelser och skeenden med hjälp av fysikaliska begrepp och modeller” 
(Skolverket 2000). Idag består fysikundervisningen i gymnasieskolan till stor del av s.k. 
problemlösning. Eleverna arbetar med tilldelade uppgifter som de försöker lösa med hjälp av 
formler och tabeller. Uppgifterna går ofta att lösa utan någon större förståelse och om en 
elev kopplar ihop ett begrepp med en formel så kan eleven oftast klara av uppgiften. Eleven 
löser alltså i det här fallet uppgiften utan att ha någon förståelse för det fysikaliska fenomen 
som uppgiften bygger på. Om eleven här kan knyta an uppgiften till något som denne stött 
på i vardagen så menar Helldén m.fl. (2005) att inlärningen underlättas och förståelsen för 
problemet ökar.  
 

1.3 Frågeställningar 
i. Vilka kopplingar gör läromedlen mellan vardagen och fysiken? 
ii. Hur kan det göras bättre? 
 

2 Varför är det bra med vardagskopplingar? 

2.1 Definition  
För att kunna undersöka förekomsten av vardagsfenomen i läromedlen måste en definition 
av vardagsfenomen upprättas. Händelser, skeenden och föremål som vi stöter på flera 
gånger under våra liv kommer här att definieras som vardagsfenomen. En person kommer i 
kontakt med olika tekniska apparater, vi kanske passerar ett vattenkraftverk, vi idrottar, 
lagar mat och läser. Alla ovanstående exempel kan kopplas ihop med fysikaliska fenomen. Vi 
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kan se på t.ex. vattenkraftverket ur energisynpunkt, idrotten kan kopplas ihop med bl.a. 
kraft och rörelse och läsningen med optik. Hur ofta olika personer kommer i kontakt med 
dessa fenomen varierar självklart. En person kanske lagar mat på en spis flera gånger i 
veckan, men ser ett vattenkraftverk bara några gånger på en livstid.  De är båda 
vardagsfenomen, men förekommer inte lika ofta. Dessa vardagsfenomen är också olika i 
fråga om hur tekniskt komplicerade de är. I och med att båda är vardagsfenomen men ändå 
är så olika så kommer de att indelas i två olika kategorier: Vardag och direkt vardag. Med 
vardag menas alla vardagsfenomen, dvs. händelser, skeenden och föremål vi stöter på flera 
gånger under våra liv. Det som kommer att kallas direkt vardag är vardagsfenomen en 
person stöter på i princip dagligen eller åtminstone kontinuerligt. Dessa fenomen ska 
personen kunna uppleva direkt med sina sinnen. Här kommer alltså tonvikten att läggas på 
vardagsfenomenets tekniska nivå. Exempelvis är en vätsketermometer en del av den direkta 
vardagen. Funktionen hos en sådan kan upplevas utan att personen i fråga behöver vara 
påläst om fenomenet innan. Om ett fysikaliskt fenomen eller begrepp kopplas samman med 
t.ex. ett kylskåp, så vet de flesta inte hur ett sådant fungerar. De flesta elever stöter på ett 
kylskåp dagligen, men kylskåpets funktion är för dem okänd. Därför kommer det då inte att 
klassas som direkt vardag, utan endast som vardag. En viktig fråga som tillhör den direkta 
vardagen är också vems vardag som avses? Om vardagsfenomenet stöts på i princip 
dagligen, vem är det då som stöter på det? Eftersom detta arbete kommer att avhandla 
läromedel på gymnasienivå så kommer endast vardagsfenomen som personer i 
gymnasieåldern stöter på dagligen räknas till kategorin direkt vardag. 
 

2.2 Styrdokument 
Som tidigare nämnts så säger kursplanen för fysik A att ett av målen som skall uppfyllas efter 
avslutad kurs är att eleven ska ” kunna beskriva och analysera några vardagliga företeelser 
och skeenden med hjälp av fysikaliska begrepp och modeller” och för betyget godkänd ska 
eleven visa ”[…]genom exempel hur fysikaliska begrepp används vid beskrivning av 
vardagliga sammanhang”. Ska eleven tilldelas betyget väl godkänd så är kravet dessutom att 
”Eleven tillämpar fysikaliska begrepp och samband i vardagliga och vetenskapliga 
sammanhang” (Skolverket, 2000). Begreppet vardag finns alltså både i målen och i 
betygkriterierna.  
 

2.3 Didaktiska teorier 
Varför behövs egentligen vardagskopplingar i fysikundervisningen? Dimenäs menar att om 
undervisningen sker på rätt sätt så blir naturvetenskapen ett redskap för att förstå 
omvärlden (Dimenäs, 2007). Fysiken presenteras traditionellt som ett ämne fyllt med 
formler och lagar, utan utrymme för diskussion eller spekulation. Detta stämmer inte 
eftersom fysiken existerar överallt runt omkring oss och förståelse för fysik avslöjar hur 
världen runt oss fungerar (Whitelegg & Parry, 1999). Det har visats att när elever ägnar sig åt 
problemlösning, som är vanligt förekommande i undervisningen, så ger det inte 
nödvändigtvis kunskap och förståelse kring fysikaliska fenomen (Helldén m.fl., 2005). 
Eleverna uppfattar formler som rena algoritmer och ser inte ”fysiken” bakom formlerna. 
Formlerna är ju inget som är taget ur luften utan de är, som Ekstig säger, en beskrivning av 
samband (Ekstig, 2002a). 
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2.3.1 Att utgå från elevers vardag 
Elevers perspektiv på ämnet är något som en del ideologier anser ska vara utgångspunkten 
för lärares undervisning. De perspektiv en elev har på fysikämnet är oftast hämtat från 
vardagliga situationer. T.ex. Vygotskij ansåg att undervisningens innehåll ska problematiseras 
efter elevens egen erfarenhet (Dimenäs, 2001). För att förbättra undervisningen så anses här 
alltså att lärare ska utgå från eleven och dennes vardag. Detta är ett nytt perspektiv i 
kontrast till dagens problemlösningsinriktade undervisning som enligt Mulhall & Gunstone 
antar att eleverna bygger upp en förståelse av fysikaliska fenomen genom att lösa uppgifter 
och laborera (Mulhall & Gunstone, 2008). Att i undervisningen utgå från ett vardagligt 
fenomen kan dock vara en fara om inte flera olika typer av vardagsfenomen används. Enligt 
Whitelegg och Parry finns kritiker som menar att om förståelse för ett begrepp bildats 
endast inom ramarna för en viss kontext så kan eleven ha svårt att relatera begreppet till 
något utanför den kontexten (Whitelegg & Parry, 1999).  
 

2.3.2 Läromedlens roll 
Läromedlen kan vara mer eller mindre påverkande i en lärares upplägg av undervisning. 
Läromedlets roll är central för både lärare och elever och i många fall utgår läraren från 
läromedlet vid planerandet av sin undervisning (Dimenäs, 2007). Detta kan, beroende på val 
av läromedel, vara ett problem. Sträng & Dimenäs skriver: ”Allt för ofta planeras och 
genomförs undervisning utifrån val av organisation och metod utan hänsyn till att innehållet 
upplevs som relevant för eleven eller syftet i fråga” (Sträng & Dimenäs, 2000, s. 31).  
Eftersom flera undersökningar som gjorts visar att det är positivt för inlärningen om de 
problem eleverna stöter på kan relateras till deras egen vardag (Helldén m.fl., 2005), så är 
det väldigt viktigt att läromedlen visar på dessa kopplingar. Enligt en undersökning av 
skolverket upplevde eleverna att många av ”[…] läromedlen i No - undervisningen är 
otillräckliga, otidsenliga och/eller bristfälliga” (NOT, 1994, s. 8).  Hur detta stämmer överens 
med dagens uppfattning av läromedlen får förbli osagt. 
 

2.3.3 Elevers vardagsföreställningar 
Elever har, oavsett ålder, föreställningar om hur saker och ting i dess omvärld förhåller sig 
(Thorén, 1999). De är redan påverkade av existerande tankar och idéer (Dimenäs, 2007). Alla 
dessa föreställningar, tankar och idéer stämmer dock inte överens med hur det verkligen 
ligger till. Ekstig uttrycker det så här: ”Naturligt tänkande, vardagligt tänkande eller sunt 
förnuft leder inte alltid till en förståelse av naturvetenskaplig karaktär” (Ekstig, 2002b, s 214). 
Elevernas föreställningar grundar sig i deras egna vardagserfarenheter. Dessa 
vardagserfarenheter är enligt Ekstig grunden för vårt tänkande, vårt sunda förnuft (Ekstig, 
2002b). När eleven blir introducerad för ett begrepp inom t.ex. fysikundervisningen är det 
alltså möjligt att denne redan har en uppfattning om vad detta begrepp är och kanske också 
hur det fungerar. Dessa uppfattningar är ofta icke-vetenskapliga (Sjöberg, 2000) och 
stämmer då inte överens med förklaringsmodellen som läraren ger. Läraren försöker 
förmedla ”naturvetenskaplig” kunskap. Skapandet av sådan kunskap sker, enligt Ekstig, i 
flera processer. En av dessa processer kan jämföras med vetenskapshistorien. Nya 
föreställningar och begrepp träder fram, vissa falsifieras, vissa kan avvaras och vissa behövs 
för att vi ska kunna ta till oss ny kunskap (Ekstig, 2002b). Om elevens vardagsföreställningar 
blir utmanade av en vetenskaplig föreställning finns chansen att eleven falsifierar 
vardagsföreställningen och ersätter den med en ny, vetenskaplig föreställning, vilket är det 
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som eftersträvas. Tyvärr är elevernas vardagsföreställningar ofta djupt rotade. Thorén 
beskriver elevers omställning från vardagsföreställning till naturvetenskaplig föreställning 
som en lång och svår process (Thorén, 1999). Där får han medhåll av Sjöberg som menar att 
eleverna har bearbetat sin uppfattning i många år och ett sådant stort jobb är inget som 
eleven överger bara för att det kommer en lärare och säger att det förhåller sig annorlunda. 
Särskilt inte om läraren inte gör det på ett engagerande och övertygande sätt. För att få bukt 
med dessa vardagsföreställningar menar Sjöberg att det är viktigt, både för 
läromedelsförfattare och för lärare, att ha kunskap om vilka vardagsföreställningar som är 
vanliga hos elever så de kan bli en utgångspunkt för deras arbete (Sjöberg, 2000). 
 

2.4 Teorin om bearbetningsnivåer1

Teorin om bearbetningsnivåer menar att hur väl någon minns något beror på hur 
informationen inkodas. När information inkodas skiljer teorin på djupt bearbetande och 
grunt bearbetande. Djupt bearbetande innebär fokus på informationens betydelse och 
koppling av informationen till något annat för att skapa mening. Att relatera ett nytt begrepp 
till ett redan känt begrepp eller en känd situation är ett exempel på djupt bearbetande. 
Grunt bearbetande fokuserar däremot på ren repetition, dvs. upprepning av informationen 
som ska läras in, och väldigt lite på informationens betydelse. Här relateras inte 
informationen till redan kända begrepp eller situationer. Att koda in information med djupt 
bearbetande tar i regel längre tid än med grunt bearbetande, men det ger ett bättre resultat 
ur inlärningssynpunkt (Goldstein, 2005). 
 

 

De redan kända begreppen eller situationerna som den nya informationen relateras till i det 
djupa bearbetandet kommer även att fungera som cues2

3 Metod 

 för återhämtandet av den nya 
informationen från långtidsminnet. De kommer alltså att fungera som en hjälp för att plocka 
fram informationen vid senare tillfällen (ibid.).  
  
Att koppla ny information som ska läras in till redan kända begrepp eller situationer, s.k. 
djupt bearbetande, kommer alltså att leda till djupare inlärning samt fungera som en hjälp 
för att återhämta den inkodade informationen vid senare tillfällen, alltså att minnas. (ibid.). 
 

3. 1 Urval och avgränsning 
De läromedel som studerats är Ergo, Heureka, Nexus, Orbit och Quanta. Samtliga böcker är 
av senaste upplagan. Detta för att jämförelsen mellan dem ska vara aktuell och inte behöva 
innehålla någon historisk aspekt (Johansson & Svedner, 2006). Dessa böcker har valts därför 
att de är de nyaste svenska böckerna för fysikundervisning på marknaden och de används 
frekvent i undervisningssammanhang. Genom att dela in böckerna i likvärdiga delar, enligt 
tabell 1, gjordes en översikt för vilka delar av böckerna som skulle studeras. På grund av 
böckernas omfattning begränsades studien till tre kapitel. Dessa är rörelse, optik och värme. 
Dessa kapitel valdes därför att de skiljer sig från varandra ganska mycket i fråga om 

                                                       
1 Levels of processing – theory. 
2 Stimuli som underlättar återhämtning av minnen. 
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abstraktionsnivå samtidigt som de är relativt lätta att koppla till vardagen. 
Vardagskopplingar har endast studerats i text och bild. Därmed har exempel och 
räkneuppgifter utelämnats. Orsaken till detta är att exemplen och räkneuppgifterna oftast är 
tillämpningar på de fysikaliska fenomen och begrepp som avhandlas i kapitlen och därför blir 
dessa väldigt svåra att klassificera och analysera som vardagskopplingar.  
 
De granskade kapitlen är markerade med färger. Röd för rörelse, blå för optik och gul för 
värme. 
 
Tabell 1 

Nexus Ergo Heureka Quanta Orbit 
          
1. Vad är fysik? 1. Fysikens värld 1. Fysik Kosmos 1. Vad är 

fysik? 
2. Fysikaliska enheter 2. Fysikerns sätt att 

se 
2. Optik Optik 2. Energi 

3. Rörelse 3. Rörelse 3. Krafter Mekanik* 3. Kropp och 
rörelse 

4. Newtons kraftlagar 4. Newtons lagar 4. Densitet och 
tryck 

Energi** 4. Väder och 
vind* 

5. Energi 5. Energi 5. Rörelse 
längs en bana 

Elektricitet 5. Elektricitet 

6. Tryck 6. Termofysik* 6. Energi Atomen 6. 
Materialfysik 

7. Värme och 
temperatur 

7. Elektricitet 7. Värme   7. 
Elektrostatik 

8. Elektricitet 8. Ljus 8. Laddningar   8. Stråloptik 

9. Optik 9. Makrokosmos och 
mikrokosmos 

9. Elektriska 
kretsar 

  9. Kinematik 

10. Mikrokosmos och 
makrokosmos 

  10. De fyra 
krafterna 

  10. Dynamik 

    11. Krafter åt 
alla håll 

  11. Energi och 
arbete 

    12. Kraft och 
rörelse 

    

          

 *Innefattar tryck, som inte kommer att 
granskas 

*Innefattar rörelse *Innefattar 
temperatur 

   **Innefattar värme  

 
3.2 Insamlingsmetod 
För att besvara frågeställningarna användes en komparativ textanalys av läromedlen. 
Eftersom det intressanta för detta arbete endast är hur läromedlen kopplar fysiken till 
vardagsfenomenen så finns ingen färdig metod för hur analysen ska genomföras. Metoden 
som användes är alltså en egen metod. Idén till att använda den komparativa analysformen 
är tagen från Hellspong (2001).   
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3.3 Procedur 
När avgränsningen var gjord så startades analysen med kapitlet rörelse. Detta kapitel 
granskades bok för bok i ordningen Nexus, Ergo, Heureka, Quanta och Orbit. Kapitlet lästes 
från början till slut och under tiden antecknades varje vardagskoppling som hittades. Den 
information som antecknades var vilket avsnitt i boken kopplingen hittades, sidnumret, hur 
kopplingen gjordes (text och/eller bild) samt till vilket specifikt vardagsfenomen det 
fysikaliska begreppet kopplades. En preliminär klassificering angående om 
vardagskopplingen var vardag eller direkt vardag gjordes också. På samma sätt granskades 
också kapitlen optik och värme. 
 
Därefter ordnades anteckningarna i tabeller, en tabell per kapitel och bok. I dessa tabeller 
framgår sidnummer, typ, fysikaliskt begrepp, vardagsfenomen och om kopplingen kan 
klassas som vardags- eller direktvardagskoppling. Innehållet i tabellerna ordnades sedan 
alfabetiskt efter fysikaliskt fenomen/begrepp.  
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4. Resultat 
Resultatet redovisas i ordningen optik, rörelse och sist värme. Inom vart och ett av dessa 
avsnitt redovisas böckerna i ordningen Nexus, Ergo, Heureka, Quanta och Orbit. Kolumnen 
Fenomen/begrepp är i alla tabeller ordnad alfabetiskt för att förenkla för läsaren om denne 
önskar göra egna jämförelser. I början av varje avsnitt sammanfattas resultaten och de 
vanligast förekommande vardagskopplingarna diskuteras. 
 

4.1 Optik 
De kopplingar till vardagen som böckerna gör inom optikkapitlet görs under någorlunda 
liknande avsnitt. De avsnitt som alla böcker har med samt gör vardagskopplingar till är 
buktiga speglar, dispersion, reflektion och totalreflektion. 
 
Alla böcker utom Heureka relaterar den buktiga spegeln till en sked. En annan vanlig 
koppling är sminkspeglar och ytterbackspeglar vilket görs i alla böcker utom Nexus. I alla 
böcker kopplas dispersionen ihop med regnbågen och alla böcker utom Ergo går ganska 
djupt in på hur regnbågen uppkommer. I Ergo relateras den bara till fenomenet dispersion.  
Fenomenet reflektion har alla böcker utom Ergo kopplat till den vanliga väggspegeln. Ergo 
gör dock kopplingen till en vanlig glasruta, något som också görs i avsnittet om brytning. 
Andra kopplingar är solkatt och spegelblank sjö.  
 
När det kommer till totalreflektion så gör alla böcker kopplingen till fiberoptik och dess 
funktion. Heureka gör även en koppling till reflexer och i Quanta och Orbit ges många 
praktiska exempel på fiberoptikens användningsområden.  
 
Till fenomenet brytning görs kopplingar till att en åra kan se avbruten ut i vattnet och så 
även ett sugrör i ett vattenglas. Ergo och Orbit gör kopplingar till en lådbil som åker från 
asfalt till gräs och ändrar riktning i övergången. I de böcker som kopplar ljusets utbredning 
till vardagsfenomen så tar alla utom Ergo och Orbit upp hur ljuset bildar skuggor och 
Heureka använder detta exempel för att visa på ljusets rätlinjiga rörelse. I Quanta kopplas 
ljusets rätlinjiga rörelse i stället till en laser.  
 
Alla böcker har en del av kapitlet avsatt till optiska instrument. Där tar alla upp kikaren, 
kameran, ögat och luppen. I Orbit skiljs även Galileikikaren från Kepplerkikaren. Andra 
optiska instrument som behandlas är diaprojektorn, förstoringsglaset och mikroskopet. 
 
Tabell 2 

    Nexus     

Sida Typ Fenomen/Begrepp Vardagskoppling DV/V 

208 Text Buktig spegel Sked DV 
229 Text Dioptrier Optiker V 
218 - 
219 

Text + bild Dispersion Himlens färgskiftning V 

220 - 
221 

Text + bild Dispersion Regnbågen DV 

218 Text IR-ljus Kokplatta som glömts på DV 
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Tabell 3 

 
Tabell 4 

    Heureka     

Sida Typ Fenomen/Begrepp Vardagskoppling DV/V 

26 - 
27 

Text + bild Brytning Sugrör i vattenglas DV 

60 Text Buktiga speglar 
Spegelteleskop och satelliters 
radiovågsuppsamling 

V 

205 Text Ljusets utbredning Olika lampors ljusutbredning DV 
205 Text + bild Ljusets utbredning Lampa som lyser på mynt (skuggor) DV 
204 Text + bild Ljusets utbredning Lysande lampa DV 
231 - 
234 

Text + bild Optiska instrument Kameran, ögat V 

236 - 
239 

Text + bild Optiska instrument Lupp, kikare och mikroskop V 

206 Text + bild Reflektion Väggspegel DV 
220 Bild Spektrum Saker ser ut att ha olika färg beroende på ljuset DV 
215 Text Totalreflektion Fiberoptik V 

218 Text UV-ljus Solbränna DV 

    Ergo     

Sida Typ Fenomen/Begrepp Vardagskoppling DV/V 

269 Text Brytning Fönsterruta DV 
269 Text Brytning Kikare, mikroskop och glasögon V 
269 Text + bild Brytning Leksaksbil som rullar från asfalt till gräs V 
272 Text + bild Brytning Fiskare med juster om hur han ser fisken V 

266 Text + bild Buktig spegel 
Trafikspeglar, makeupspeglar och 
övervakningsspeglar 

DV 

267 Text + bild Buktig spegel Sked DV 
268 Text Buktig spegel Jmf med parabolantenn och billyktor DV 
286 Text Dioptrier Optiker V 
275 Text Dispersion Regnbågen DV 
279 Text Linser Glasögon, kameror och ögon V 
279 Text Linser Mikroskop och kikare V 
283 Bild Linser Glasögon, kameror och ögon V 
264 Text Ljusets utbredning Lysande ficklampa/strålkastare DV 
287 - 
290 

Text + bild Optiska instrument Ögat och kameran V 

291 - 
293 

Text + bild Optiska instrument Luppen och kikaren  V 

264 Text Reflektion Fönsterruta DV 
265 Text + bild Reflektion Väggspegel DV 

273 Text Totalreflektion 
Hur du ibland ser ner i vatten och ibland inte gör 
det 

DV 

274 text + bild Totalreflektion Fiberoptik V 
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60 Text Buktiga speglar Spotlights och makeupspeglar DV 
61 Bild Buktiga speglar Teleskopspegel V 
62 Text Buktiga speglar Trafikspeglar och ytterbackspeglar på bilar V 
62 Bild Buktiga speglar Ytterbackspegel V 
52 Text + bild Dispersion Regnbågen DV 
53 Text Färgaddition Tv V 
53 Text Färgsubtraktion Målning V 
37 Text Linser Brännglas V 
44 Text Linser Diabilder och projektor V 
20 Bild Ljusets utbredning Skugga av en cyklist DV 
20 Text Ljusets utbredning Skuggor i ett solbelyst rum DV 
22 Bild Ljusets utbredning Glödlampa DV 
20 Text Ljuskällor Stjärnor, glödlampa, tv-skärm, laser DV 
48 - 
52 

Text + bild Optiska instrument Kameran och ögat V 

54 - 
59 

Text + bild Optiska instrument Lupp, mikroskop och kikare V 

23 Text Reflektion Väggspegel DV 
34 Text + bild Totalreflektion Reflexer DV 
34 - 
35 

Text + bild Totalreflektion Fiberoptik V 

 
Tabell 5 

   Quanta      

Sida Typ Fenomen/Begrepp Vardagskoppling DV/V 

31 Text Brytning Åra i vatten ser avbruten ut DV 
27 Text Buktiga speglar Sked DV 
27 Bild Buktiga speglar Ytterbackspegel på bil DV 
40 Text + bild Dispersion Regnbågen DV 

41 Text Dispersion 
Himlen är blå, solen uppfattas ibland som röd vid 
nedgång 

DV 

41 Bild Dispersion Solnedgång där solen uppfattas som röd DV 
42 Text Färgsystem TV V 
43 Text Färgsystem Färgtryck V 
43 Text Linser Brännpunkt V 
22 Text Ljusets utbredning Laser V 
22 Bild Ljusets utbredning Skuggbildning av solljus DV 
22 Text Ljusets utbredning Skuggor DV 
41 Text + bild Ljusets utbredning Ljusstrålar syns i dammiga rum DV  
49 Text + bild Optiska instrument Kamera V 
50 - 
51 

Text + bild Optiska instrument Projektor V 

52 - 
55 

Text + bild Optiska instrument Ögat, glasögon och linser V 

55 - 
56 

Text + bild Optiska instrument Förstoringsglas och lupp V 
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57 - 
59 

Text + bild Optiska instrument Kikaren V 

60 Text + bild Optiska instrument Mikroskopet V 
22 Text Reflektion Solkatter DV 
27 Text Reflektion Väggspegel DV 
37 Text Totalreflektion Reflexer DV 
37 Text Totalreflektion Fiberoptik V 

38 Text + bild Totalreflektion Fiberoptik V 

 
Tabell 6 

    Orbit     

Sida Typ Fenomen/Begrepp Vardagskoppling DV/V 

185 Text + bild Brytning Lådbil som åker från asfalt till gräs V 

184 Text Buktiga speglar 
Rakspeglar, sminkspeglar, ytterbackspeglar och 
sked 

DV 

194 Text Dioptrier Optiker V 
191 Text + bild Dispersion Regnbåge DV 
193 Bild Linser Glasögon V 
193 Text Linser Ögat och glasögon V 
195 Text Linser Diabilder V 
200 - 
203 

Text + bild Optiska instrument Ögat och kameran  V 

203 - 
205 

Text + bild Optiska instrument Diaprojektorn och luppen V 

205 - 
208 

Text + bild Optiska instrument Kikaren(Galilei och Kepper) V 

182 Bild Reflektion Spegelblank sjö DV 
190 Text + bild Totalreflektion Optisk fiber, ljusledare, endoskop V 

190 Text Totalreflektion 
Medicinsk utrustning samt data- och 
telekommunikation 

V 

 

4.2 Rörelse 
I kapitlen som handlar om rörelse är endast hastighet det fenomen/begrepp som alla böcker 
har med och gör vardagskopplingar till. För att göra vardagskopplingen till hastighet 
använder sig böckerna av hastighetsmätare, löpare, motorcyklar, tåg, bilar, cyklar, 
utförsåkare, kanonkulor och fåglar. Den vanligast förekommande kopplingen är till tåg, som 
görs i Quanta och Heureka, samt löpare som görs i Orbit och Quanta.  
 
Ergo, Nexus och Orbit gör kopplingar till acceleration, men endast Ergo gör en 
vardagskoppling till retardation. Här finns ingen vanligt förekommande koppling utan 
böckerna använder sig av ganska olika kopplingar. Det finns dock ett samband mellan Ergo 
och Orbit som båda tar upp startande luftfarkoster.   
 
Där begreppet luftmotstånd avhandlas tar Ergo upp skillnaden mellan att släppa en 
hoptryckt och en ej hoptryckt bomullstuss, Heureka beskriver luftens påverkan på 
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fallskärmshoppare och Nexus relaterar till tävlingscyklisters åtsittande kläder.  I de böcker 
där det fria fallet tas upp är en vanlig koppling personer som släpper eller kastar upp stenar i 
luften. I Orbit ges exempel på när en blomkruka välter och ramlar ner från en balkong och i 
Heureka tas fallskärmshopparen upp. Fallskärmshopparen tas i Heureka även upp i avsnittet 
luftmotstånd och i Orbit tillsammans med begreppet acceleration. I Ergo görs inga 
vardagskopplingar till fritt fall i rörelsekapitlet och i Quanta tas det inte upp över huvudtaget. 
 
Tabell 7 

 
Tabell 8 

   Ergo      

Sida Typ Fenomen/Begrepp Vardagskoppling DV/V 
48 Text Acceleration Jetplan startar V 
48 Text Acceleration Bil bromsar DV 
48 Bild Acceleration Tävlingsmotorcykel med förare V 
54 Text Luftmotstånd Bomullstuss som släpps V 

46 Text Hastighet 
Hastighetsmätare i bilar, cyklar och 
andra fordon 

DV 

47 Bild Hastighet Utförsåkare V 

          

 
Tabell 9 

    Heureka     

Sida Typ Fenomen/Begrepp Vardagskoppling DV/V 
134 Bild Fritt fall Fallskärmshoppare V 
134 Text Fritt fall Kasta upp en sten i luften V 
135 Text Luftmotstånd Fallskärmshoppare och regndroppe V 

127 
Text + bild 
(diagram) 

Hastighet Tågfärd V   

129 
Text + bild 
(diagram) 

Hastighet Cykeltur DV 

120 Text + bild Lägesbeskrivning GPS V 
121 Text Hastighet Hasighetsmätare i bilar DV 
121 - 
122 

Text + bild 
(diagram) 

Sträcka Cykeltur DV 

    Nexus     

Sida Typ Fenomen/Begrepp Vardagskoppling DV/V 
33 Bild Acceleration Tävlingslöpare V 
34 Bild Fritt fall Person släpper sten nedför stup V 
28 Text + bild Hastighet Fågel som flyger i motvind V 
40 Bild Hastighet Kanon skjuter ut en kanonkula V 
45 Text + bild Luftmotstånd Tävlingscyklist DV 
30 Bild(diagram) Sträcka Promenad till skolan DV 
31 Bild(diagram) Sträcka Acceleration hos en Jaguar XJ12 V 
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Tabell 10 

    Quanta     

Sida Typ Fenomen/Begrepp Vardagskoppling DV/V 
82 Text Fart och hastighet Skiljs ej åt i vardagligt tal   

83 Text Hastighet 
Hastigheter i vardagen, bil, promenad, 
ljus, ljud 

V 

83 Text Hastighet Hundrameterslöpare V 
85 Bild Hastighet Japanskt höghastighetståg V 

89 
Text + bild 
(diagram) 

Hastighet Bil som färdas mellan två trafikljus DV 

         

 
Tabell 11 

    Orbit     

Sida Typ Fenomen/Begrepp Vardagskoppling DV/V 
221 Bild Acceleration Rymdfärja i startögonblicket V 

222 Bild (tabell) Acceleration 
Exempel på accelerationer hos bil, 
motorcykel 

DV 

 222 Bild (tabell)  Acceleration  
flygplan, gevärskula och fritt fallande 
objekt 

V 

217 Text Fart och hastighet Flygplan som färdas i olika riktningar V 
221 Text Fritt fall Blomkruka som ramlar ner för balkong DV 
223 Bild Hastighet Löpare DV 

216 
Text + bild 
(diagram) 

Hastighet Motorcykelfärd DV 

222 Bild + text Acceleration Fallskärmshoppare V 
223 Bild (diagram) Acceleration Fallskärmshoppare V 
218 Text Hastighet Hastighetsmätare på motorcykel DV 
214 Text Rörelse Vi går, cyklar, springer till bussen etc. DV 
214 Text Rörelse En studsande boll, ett gungande barn,   
   en accelererande bil etc. DV 
214 Text Rätlinjig rörelse Bil som kör efter en rak, plan väg DV 

          

 

4.3 Värme 
Den del av kapitlet värme som finns i alla böcker och som det görs vardagskopplingar till är 
endast temperatur.  De kopplingar som görs till vardagen i temperaturavsnittet är, i Nexus 
och Ergo, hur olika material känns olika varma fastän de har samma temperatur. Detta 
fenomen är något som också tas upp i avsnittet om värmeledning i Nexus, Quanta och Orbit. 
Ergo gör en liknande koppling i avsnittet om specifik värmekapacitet. Nexus, Quanta och 
Orbit tar upp vätsketermometern som vardagskoppling till temperatur och Quanta 
avhandlar den även i avsnittet om utvidgning vid uppvärmning.  
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Alla böcker utom Quanta tar upp begreppet värmemaskiner och till det relaterar de 
kylskåpet. Ergo, Heureka och Orbit avhandlar här också värmepumpen, medan Nexus 
kopplar till cykelpumpen.  
 
Fenomenet ångbildning relateras till kokning i Ergo, Heureka och Quanta. Indirekt görs 
samma koppling i Orbit där vatten som hälls ur en tekanna tas upp. Nexus gör här ingen 
vardagskoppling. I avsnitten om värmeledning görs, i alla böcker utom Heureka, ett antal 
vardagskopplingar.  Exempel på vardagskopplingar till värmeledning är spisplattor och 
kastruller.  
 
I de böcker som kopplar specifik värmekapacitet till vardagen är det vanligt med 
metrologiska vardagskopplingar. Förklaringar till varför vi får olika klimat vid kusten och 
inlandet samt hur golfströmmen fungerar är exempel på hur böckerna gör dessa kopplingar.  
Vardagskopplingar till värmestrålning görs i alla böcker utom Heureka. De tar upp 
exempelvis solen, elden, spisplattan, brödrosten, du och jag. 
 
Tabell 12 

    Nexus     

Sida Typ Fenomen/Begrepp Vardagskoppling DV/V 

143 Text Avdunstning 
Vattnets avdunstning från kroppen efter 
duschning 

DV 

145 Text Avdunstning Tvätten torkar fortare om det blåser DV 

145 
Text 
+bild 

Avdunstning Svettning DV 

139 Text Temperatur 
Plåtens temperatur avgör om du för över 
värme till plåten 

 DV 

      
eller om plåten överför värme till dig när du 
tar den ur ugnen 

 

149 Text Värmeledning 
Olika saker i ugnen bränner vi oss olika 
mycket på 

DV 

149 Text Värmeledning Vi kan sitta i en bastu i 110 grader celsius DV 

152 
Text + 
bild 

Värmemaskiner Kylskåp V 

152 Text Värmemaskiner Cykelpump DV 
151 Text Värmestrålning Solen och varmspisplatta (synlig) DV 
151 Text Värmestrålning Du och jag (osynlig) DV 
151 Text Värmestrålning Ljuskänsliga termometrar V 
148 Text Värmeströmning Hur våra kläder håller oss varma DV 

150 Text Värmeströmning 
Vattenånga från ugn, vädring och 
bastuaggregat 

DV 

150 Text Värmeströmning Golfströmmen V 
150 Bild Värmeströmning Bastubadare DV 
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Tabell 13 

    Ergo     

Sida Typ Fenomen/Begrepp Vardagskoppling DV/V 
189 Text Energiomvandling Bilmotorer, tvättmaskiner och pumpar V 
189 Text Energiomvandling Ved till värme DV 
189 Text Energivärde (högt) Båt som åker och rinnande vatten i älv DV 
190 Text Energivärde (högt) Elektrisk ström V 
190 Text Energivärde (lågt) Degblandare DV 
187 Text Smältning Kyla läsk med isbitar DV 

182 
Text + 
bild 

Specifik värmekapacitet 
Om du äter en pizza bränner du dig på 
tomaten 

DV 

182 Text Specifik värmekapacitet Golfströmmen V 
168 Text Temperatur Bad- och lufttemperatur DV 

168 Text Temperatur 
Cellplastskiva känns inte lika kall som 
metallstång 

V 

168 Text Temperatur Termometer DV 

168 Text Temperatur 
Mat i ugnen får samma temperatur som 
ugnen 

DV 

168 Bild Temperatur Kakor som sätts in i ugnen DV 

180 
Text + 
bild 

Värmeledning och 
värmeströmning 

Spisplatta och kastrull DV 

192 
Text + 
bild 

Värmemaskiner Värmepump V 

192 Text Värmemaskiner 
Ångmaskin, ångturbin, bensinmotor, 
dieselmotor, 

V  

      jetmotor och raketmotor  
192 Text Värmemaskiner Kylskåp V 

180 
Bild + 
text 

Värmestrålning Eld DV 

180 Text Värmestrålning Solen och människan strålar DV 
190 Text Termofysikens andra lag Kylskåp V 
187 Text Ångbildning Glömma en kastrull med vatten på spisen V 
188 Text Ångbildning Kylskåpets kylfunktion V 
          
 
Tabell 14 

    Heureka     

Sida Typ Fenomen/Begrepp Vardagskoppling DV/V 

193 Text Energikällor  
Olja, kol, naturgas, ved, torv, vattenfall, 
vind och havsvågor 

V 

189 Text Energiproduktion Vattenkraft och fjärrvärmeverk V 
179 Text Inre energi Cykelpump DV 

186 Text 
Kokpunktens 
tryckberoende 

Ångpanna och Mount Everest V 

184 
Text + 
bild 

Specifik värmekapacitet Skillnad på kust- och inlandsklimat V 
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179 Text Temperatur Kastrull ställs på spisplatta (ökning) DV 
180 Bild Temperatur Glasblåsare V 
189 Text Termofysikens andra lag Gevärskula som bromsas av sandsäck V 
189 Bild Termofysikens andra lag Sandsäcksbarriär V 
190 Text Värmeströmning Bilmotor V 
192 Text Värmemaskiner Kyl och frys V 

192 
Text + 
bild 

Värmemaskiner Värmepump V 

185 Text Ångbildning och smältning Vatten kan frysa till is och kokas bort DV 
          
 
Tabell 15 

    Quanta     

Sida Typ Fenomen/Begrepp Vardagskoppling DV/V 

161 
Text + 
bild 

Avdunstning Vattnets kretslopp V 

161 Text Avdunstning Vi blir avkylda när vi kliver ur duschen och DV  
      svettas för att kroppen ska svalkas  

172 
Text + 
bild 

Energiomvandling Ångmaskin V 

166 Text 
Gasers expansion vid 
temp.ökning 

Blås på handen så känns det kallt DV 

166 - 
167 

Text + 
bild 

Gasers expansion vid 
temp.ökning 

Väder V 

160 Text Specifik värmekapacitet 
Golfströmmen, transportmedium i 
fjärrvärmesystem 

V 

162 Text Sublimering Snö till vattenånga V 

158 Text Temperatur 
Vi känner att kaffet är varmt och mjölken 
kall 

DV 

158 Text Temperatur Vätsketermometern V 

167 
Text + 
bild 

Termisk utvidgning av 
vatten 

Is flyter på vatten V 

165 Bild 
Utvidgning vid 
uppvärmning 

Tågräls som förstörts av solens 
uppvärmning  

 V 

 165 Text  
Utvidgning vid 
uppvärmning  

Vätsketermometer DV 

165 - 
166 

Text 
Utvidgning vid 
uppvärmning 

Brokonstruktion och bilmetalltermometer  V 

166 Text 
Utvidgning vid 
uppvärmning 

Sjöbris och landbris V 

169 Text Värmeledning 
Du kan hålla brinnande tändsticka, men ej 
spik i eld. 

DV 

169 Text Värmeledning Plasthandtag på kastruller DV 

169 
Text + 
bild 

Värmeledning Olika golv känns olika kalla i samma rum DV 

169 - 
170 

Text Värmestrålning Solen och glödlampa DV 

170 Text Värmestrålning Föremål av rumstemperatur V 
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170 Bild Värmestrålning Brödrost DV 

169 
Text + 
bild 

Värmeströmning Element DV 

161 Text Ångbildning Kokning - matlagning DV 
          
 
Tabell 16 

    Orbit     

Sida Typ Fenomen/Begrepp Vardagskoppling DV/V 
48 Text Energibevarande Termos DV 
54 Bild Energiförluster Kokning av vatten i kastrull DV 
281 - 
283 

Text + 
bild 

Energiomvandling Kraftverk V 

285 - 
288 

Text + 
bild 

Energiomvandling Kärnkraftverk V 

44 
Text + 
bild 

Inre energi Vattenkokare ökar inre energin V 

50 Bild Smältning Isbitar i ett glas med dryck DV 
46 Text Specifik värmekapacitet Skillnad på kust och inlandsklimat V 

46 
Text + 
bild 

Specifik värmekapacitet Blandning av vatten med olika temperatur DV 

86 Text Temperatur Vätsketermometer DV 
44 Text Värmedefinition Vatten värms i kastrull på spisen DV 
44 Text Värmeledning Kopparkastruller DV 

44 Text Värmeledning 
Silversked i kaffekopp och träslev i gryta 
känns olika varma även fast temperaturen 

 DV 

      är den samma  

72 
Text + 
bild 

Värmemaskiner Kroppen DV 

290 - 
292 

Text + 
bild 

Värmemaskiner Värmepump och kylskåp V 

86 Text Värmestrålning Temperatur mäts i skuggan DV 
50 Bild Ångbildning Vatten hälls ur tekanna DV 
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5. Diskussion 

5.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten för undersökningen i detta arbete kan i stort sett endast falla på urvalet av 
läromedel. Läromedlen har valts utifrån min egen kännedom och gymnasielärare i fysik har 
tillfrågats om vilka svenska läromedel inom fysik på gymnasienivå de känner till. De 
tillfrågade lärarna har inte hört talas om några andra läromedel än de som tas upp i detta 
arbete och eftersom förlag som kommer ut med nya böcker brukar skicka ut provexemplar 
till skolorna så borde lärarna om några ha vetat vilket utbud som är tillgängligt. Dessutom 
ger en sökning på orden Fysik läromedel gymnasiet i den nationella biblioteksdatabasen 
LIBRIS inga träffar på andra aktuella läromedel.  
 

5.2 Optik 

5.2.1 Text 
Som tidigare konstaterats i resultatet görs vardagskopplingarna relativt lika i alla dessa 
böcker. Alla studerade böcker kopplar den buktiga spegeln till skeden, vilket är ett utmärkt 
exempel på en direktvardagskoppling. Skedar är något som finns i den absoluta majoriteten 
av de svenska hemmen och det är så enkelt att plocka upp en sked ur lådan och sätta sig och 
titta på den. Här blir det väldigt enkelt att, som Goldstein skriver, relatera ett nytt begrepp 
till ett gammalt och redan känt (Goldstein, 2005). Dvs. koppla den buktiga spegeln till 
skeden. En annan koppling till buktiga speglar, som endast en av böckerna tar upp, är 
kopplingen till parabolantennen, en mycket bra koppling. Den uppfyller kraven för att vara 
en direktvardagskoppling och ger ett rakt, synligt exempel på hur den buktiga spegeln finns i 
vår direkta närhet. Inom avsnittet buktiga speglar avhandlas den paraboliska spegeln. Att 
relatera en sådan spegel till en parabolantenn ger inte bara en vardagskoppling till 
fenomenet utan det förstärker även läsarens förståelse för parabolantennens funktion. Även 
om läsaren inte visste hur parabolantennen fungerade innan studierna av optik började, så 
är denna koppling ett enkelt sätt att öka kunskapen inom två områden. Parabolantennen är 
ganska vanligt förekommande i samhället och alla elever bör ha sett hur en sådan ser ut.  
 
Sminkspegeln och ytterbackspegeln var två vanligt förekommande kopplingar till buktiga 
speglar i böckerna. Dessa är båda klassificerade som direktvardagskopplingar, men de kan 
båda vara svåra att se om dem inte studeras närmare. De som använt en sminkspegel vet att 
spegelbilden blir förstorad i den, men den ser inte särskilt buktig ut. Det är samma sak med 
backspegeln.  
 
Regnbågen kopplas ihop med dispersion i alla böcker. Detta är en vardagskoppling som 
samtidigt förklarar regnbågens uppkomst. Att ta upp dispersion utifrån regnbågen i en 
klassrumssituation är ett sätt att utgå från elevens erfarenheter, något som Vygotskij ansåg 
att all undervisning skulle göra (Dimenäs, 2001). De flesta har nog någon gång under sitt liv 
tittat på regnbågen och funderat vad det är för något och i dessa läromedel får de ett svar. 
 
Inom optiken så är nog den mest självklara vardagskopplingen spegeln. Den tas upp i text i 
alla böcker utom Ergo som istället använder glasrutan. Ett mer vardagligt objekt är svårt att 
hitta. Glasrutan kan också användas till vardagskoppling i avsnittet om brytning och något 
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som förekommer så frekvent och som kan användas som koppling till två fenomen borde 
förekomma i alla böckerna.  
 
Ungdomar idag använder sig ofta av fiberoptik när de använder internet etc., men hur 
många ungdomar är medvetna om att de använder just fiberoptik? Självklart är det viktigt 
att elever skapar en förståelse för fiberoptikens funktion eftersom de använder det ofta, 
men detta är inte någon direktvardagskoppling eftersom fenomenets funktion inte direkt 
kan observeras. Alla böcker tar upp fiberoptiken inom avsnittet som avhandlar 
totalreflektion, men endast en bok tar upp reflexen.  Reflexer finns överallt och om en elev 
ända ska lära sig vad totalreflektion är, varför då inte ta upp något som eleven ofta stöter på 
och samtidigt är medveten om det? Reflexen uppfyller kravet för att vara en 
direktvardagskoppling och det är lätt att observera dess funktion. Dimenäs menar ju att 
fysiken kan bli ett redskap att förstå omvärlden, men bara om undervisningen bedrivs på rätt 
sätt (Dimenäs, 2007). ”Rätt” sätt borde väl vara att ta upp ett antal direktvardagskopplingar 
inklusive fiberoptiken istället för att endast ta upp fiberoptiken. Enligt Helldén så är det 
positivt för inlärningen om problemen elever stöter på kan relateras till deras egen vardag 
(Helldén, 2005). Eftersom reflexer finns på cyklar, bilar och promenerande människor så 
stöter elever på dessa dagligen och de är dessutom medvetna om att de gör det. 
 
Som tidigare nämnts kopplar Ergo ihop glasrutan med både reflektion och brytning. När 
glasrutan kopplas till brytning är den kanske inte den mest åskådliggörande 
vardagskopplingen som görs till brytning i böckerna. Direktvardagskopplingar som är 
tydligare är åran som ser avbruten ut i vatten och sugröret som ser avbrutet ut i 
vattenglaset. Dessa är exempel på samma fenomen i olika omgivningar. De flesta har nog 
sett båda fenomenen i båda omgivningarna, men fler har nog sett sugröret i vattnet. De 
båda kopplingarna är väldigt direkta och gör fenomenet mycket lättare att förstå. Eftersom 
sugröret är mer vanligt förekommande är det en mer direkt direktvardagskoppling. Sedan 
kan det diskuteras vilken av dessa kopplingar som är den bästa vardagskopplingen och det är 
nog olika i fall till fall. Det bästa skulle troligen vara att ta med båda dessa kopplingar 
eftersom eleverna då får fler kända objekt att koppla fenomenet till. Detta kan möjligen 
skapa en djupare förståelse. 
 
Alla böcker tar upp och förklarar funktionen hos ett antal optiska instrument, t.ex. kikaren 
och kameran. Som avslutning av optikkapitlet ges en inblick i hur vanliga optiska instrument 
fungerar, eleven får då chansen att se innanför skalet på instrumenten, och dels 
sammanfattar och fördjupar dessa kapitel avsnitten om linser. Här ska påpekas att Quanta är 
ensam om att ta upp OH-apparaten. Denna apparat har alla elever sett, i aktion, säkert ett 
hundratal gånger och därför borde fler böcker förklara dess funktion. Något som saknas hos 
alla böcker utom Quanta är vardagskopplingen till förstoringsglas. Den finns varken i detta 
avsnitt eller i avsnittet om linser. Kopplingen mellan lins och förstoringsglas kan tyckas trivial 
för den insatte, men långt ifrån alla elever gör den kopplingen. Varför kallas fokus också 
brännvidd? Det förklaras lätt om en parallell till förstoringsglaset dras när begreppet 
presenteras.   

5.2.2 Bilder 
Ergo och Orbit försöker att illustrera brytning med hjälp av en lådbil/leksaksbil som rullar 
från asfalt till gräs. För att strålgången ska förtydligas så är bilen ledad mitt i. Denna liknelse 
till brytning fungerar bra som just liknelse, men sedd som en vardagskoppling så känns den 
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krystad. Därför är bilden väldigt svår att klassificera. I övrigt fyller alla bilder kopplade till 
vardagsfenomen sin funktion.  

5.2.3 Vardagskopplingar ur annan litteratur 
Böckerna gör många vardagskopplingar inom optiken och många av dem är 
direktvardagskopplingar. Exempel på andra vardagskopplingar är en förklaring till varför 
snön är vit, havet blått och varför i princip alla sorters skum är vitt? Dessa tre exempel kan 
kopplas till spektrum. En annan koppling till vardagen är den avbländande funktionen hos 
bilars innerbackspeglar som kan kopplas till både reflektion och brytning. Ett annat fenomen 
som skulle kunna tas upp och kopplas till optiken, men även värmeläran, är en förklaring av 
hur dimma uppstår (Hamrin & Norqvist, 2005). Alla ovan nämnda exempel är 
direktvardagskopplingar. 
 

5.3 Rörelse 

5.3.1 Text 
I detta avsnitt skiljer sig böckerna ganska mycket åt när det gäller var de gör 
vardagskopplingar någonstans. I och med att avsnittet behandlar ett så pass konkret 
fenomen som rörelse, så blir vardagskopplingarna också väldigt konkreta. Det är bilar, cyklar 
och flygplan som rör sig på olika sätt. Vardagskopplingarna blir så självklara att de kanske 
inte ens behövs för att öka förståelsen för fenomenen som avhandlas i kapitlet.  
 
I avsnittet om hastighet tar böckerna upp nästan alla vardagliga fortskaffningssätt man kan 
tänka sig. Eftersom hastighet är ett konkret begrepp så tror jag inte det spelar så stor roll hur 
kopplingen till vardagen görs. När något rör sig har det en hastighet och om det är en fågel, 
en bil eller en cyklist som rör sig spelar nog ingen större roll. 
 
Något som är lite märkligt är att det är väldigt dåligt med exempel på skillnaden mellan 
hastighet och fart. Hastighetsmätaren tas upp i flera böcker, men endast Quanta påpekar att 
det egentligen är en fartmätare. Orbit tar upp skillnaden genom en jämförelse av flygplan 
som flyger i olika riktningar, vilket i och för sig är en vardagskoppling, men långt ifrån en 
direktvardagskoppling och som Helldén skriver så är det positivt för inlärningen om 
problemen eleverna stöter på kan relateras till deras egen vardag (Helldén, 2005), vilket 
hastighetsmätaren gör mer än flygplanen. En bra sak som Quanta gör i det här avsnittet är 
att de lägger fram en lista på olika vardagliga hastigheter, t.ex. hur fort en person går. Dessa 
värden på hastighet ger en bra grund för jämförelse för elever när de stöter på olika problem 
som inkluderar hastighet. Om jag som elev vet några vanliga hastigheter kan jag använda 
dem när jag ska avgöra om svaret jag fått i en uppgift är rimligt. 
 
I avsnitten om acceleration görs relevanta vardagskopplingar som t.ex. en bromsande bil och 
en accelererande löpare. Den populäraste kopplingen är dock flygfarkoster. Alla som någon 
gång flugit vet ju att en passagerare påverkas av ganska stora krafter i 
accelerationsögonblicket, något som kanske satt sin spår i personens minne och på så sätt är 
en sådan koppling utmärkt. Flygning är för det flesta inget vanligt förekommande så enligt 
mina definitioner är det inte en direktvardagskoppling. En bil som accelererar eller 
retarderar är nog den mest påtagliga och vanligast förekommande accelerationen en 
människa utsätts för, därför är den kopplingen lämpligast ur direktvardagssynpunkt.  
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Fritt fall och luftmotstånd är två avsnitt som lätt förknippas med varandra och här är det 
svårt att hitta några direktvardagskopplingar. Ergos koppling att släppa en bomullstuss 
hoptryckt och ej hoptryckt är inte något som förekommer i vardagen, därför är det 
egentligen tveksamt om den skall vara med som vardagskoppling i överhuvudtaget. Orsaken 
till att den får vara med är att det ändå är ganska illustrativt för begreppet luftmotstånd, 
samtidigt som det går att testa utan problem. Att som i Nexus koppla luftmotståndet till en 
cyklist känns som en given koppling. De flesta har cyklat väldigt många gånger och har 
troligtvis då upplevt hur vinden kan bli en tuff motståndare i kampen för att cykla fortare. 
Samma princip gäller för fallskärmshopparen som i sig är ett väldigt illustrativt exempel på 
hur luftmotståndet påverkar, men detta kan vara svårt att ta till sig eftersom de flesta elever 
aldrig har upplevt ett fallskärmshopp.  
 
Quantas avsaknad av fritt fall i rörelsekapitlet beror nog på att fritt fall egentligen inte är 
något enskilt område. Det handlar ju egentligen bara om acceleration med en speciell, 
bestämd storlek. De nämner luftmotståndet och dess inverkan på en fallande kropp och 
kanske behövs inte mer än så i detta kapitel? 

5.3.2 Bilder 
I rörelsekapitlet består en stor del av bilder på diagram som åskådliggör olika typer av färder. 
Det är tåg, cyklar, bilar och fallskärmshoppare. Dessa diagram är ju egentligen inga bilder 
hämtade från vardagen, utan endast beskrivningar av vardagliga skeenden, vilket i och för sig 
kan hjälpa till att öka förståelsen. Just dessa bilder är inte direkt de som eftersöks i detta 
arbete men de fyller ändå en pedagogisk funktion och relaterar till vardagskopplingar, så ur 
den synpunkten faller de inom ramarna för arbetet. Övriga bilder i kapitlet t.ex. de på löpare, 
motorcyklar, utförsåkare etc. är sådana bilder som förväntas finnas i ett kapitel om rörelse. 
Ska bilderna granskas ur en vardagskopplingssynpunkt så är det obegripligt varför de ska ha 
med japanska höghastighetståg istället för, säg ett X2000? En Jaguar XJ12 istället för en mer 
vanligt förkommande bil och varför tas rymdfärjan upp i stället för flygplanet? Ska en elev 
lära sig ett nytt begrepp så är det bra om det relateras till redan kända begrepp (Goldstein, 
2005). Då måste det vara bra om dessa begrepp är ”så kända som möjligt” dvs. de ska vara 
så vanligt förekommande som möjligt i den lärande personens vardag. Å andra sidan är 
rörelse ett kapitel med en så pass låg abstraktionsnivå att vardagskopplingarna här inte 
borde vara lika viktiga som i mer abstrakta kapitel. 

5.3.3 Vardagskopplingar ur annan litteratur 
Som tidigare diskuterats så tar böckerna upp ganska få vardagskopplingar som har med 
rörelse att göra. Det finns fler kopplingar att göra än de som görs i böckerna även om dessa 
kanske inte främst är avsedda för ökad förståelse av fenomenen. Inom detta kapitel skulle 
böckerna också kunna omnämna hur det går till att beräkna avståndet till ett åskväder, 
förklara funktionen hos ekolod och GPS (Hamrin & Norqvist, 2005). GPS:en tas upp i Heureka 
men de går inte in särskilt djupt på dess funktion. Ekolod och GPS är två kopplingar som inte 
kan klassas som direkta, men i och med att dessa exempel i alla fall är vardagsexempel så 
kanske en del elever redan har kunskap om dem och enligt teorin om bearbetningsnivåer så 
kommer dessa kopplingar då att underlätta inlärningen för dessa elever (Goldstein, 2005). 
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5.4 Värme 

5.4.1 Text 
I det bredaste avsnittet, temperatur, avhandlar Nexus och Ergo hur olika material känns olika 
varma fast de har samma temperatur. Detta fenomen kan, som i några av de andra 
böckerna, tas upp i olika avsnitt t.ex. värmeledning och specifik värmekapacitet. Oavsett i 
vilka avsnitt de tas upp i är det viktigt att göra en bra koppling till detta konkreta, men ändå 
väldigt abstrakta, fenomen. Elever kan ha svårt att ta in att föremål med samma temperatur 
kan kännas olika varma eftersom det ofta strider mot deras föreställningar. För att 
överbrygga dessa föreställningar är det, som sagt, viktigt att som lärare kunna argumentera 
för sin sak för att på så sätt försöka ändra elevernas tankebanor. I Nexus diskuteras hur det 
är möjligt att sitta i en bastu. En träffande vardagskoppling för alla som har suttit i en bastu 
och upplevt värmen, vilket borde vara tämligen många. 
 
Vardagskopplingarna som görs till värmeledning angående hur golv av olika material känns 
olika kalla fast de ligger i samma rum samt varför du bränner dig olika mycket på olika saker 
placerade i en ugn är också direktvardagskopplingar som de flesta borde ha stött på. 
Kopplingen i Ergo mellan specifik värmekapacitet och hur du bränner dig på tomaten när du 
äter pizza är en utomordentlig direktvardagskoppling. Kan eleven relatera detta till hur hon 
eller han också brukar bränna sig på andra sorters mat, dvs. relatera till andra kända 
situationer och dra en slutsats som bygger på det fysikaliska fenomenet så har en mycket bra 
inlärningssituation uppstått. I Ergo görs en vardagskoppling där de tar upp att en 
cellplastskiva inte känns lika kall som en metallstång om det är kallt ute. Cellplastskiva? Hela 
vitsen med en vardagskoppling är ju att försöka relatera till läsarens vardag. Är det rimligt att 
tro att gymnasieelever ens vet vad en cellplastskiva är för något? Varför inte jämföra t.ex. ett 
plasthandtag med ett metallhandtag så vet man att läsaren åtminstone vet vad föremålen är 
för något?  
 
Alla böcker tar upp olika sorters värmemaskiner. Nexus gör en koppling som är väldigt enkel, 
men genial. De tar upp cykelpumpen. Cykelpumpen är ingen värmemaskin i samma 
avseende som kylskåpet och värmepumpen, som är två ganska avancerade maskiner. Alla 
som har använt en cykelpump eller som kommer att använda en sådan, vilket torde vara de 
flesta, kan känna hur det blir varmt när de pumpar. Detta är en väldigt bra och enkel 
vardagskoppling, som läromedelsförfattarna lätt kan lyfta till en högre nivå genom att 
förklara vad en adiabatisk kompression är för något.  
 
De kopplingar som böckerna gör till metrologiska fenomen utvidgar värmebegreppet och ger 
en inblick i hur väderfenomen fungerar. Det är kanske inte det bästa exemplet på en 
vardagskoppling som har som ambition att öka elevernas förståelse för fenomenet, men 
väldigt bra som en informativ källa till att förstå vardagen. Det jag menar är att vardagen kan 
användas för att förstå ett fysikaliskt fenomen, men det fysikaliska fenomenet kan även 
användas för att förstå vardagen. De metrologiska fenomenen ingår här alltså i den senare 
beskrivningen.  
 
Kapitlet värme har en väldigt stor spännvidd över böckerna. Dvs. de har många olika rubriker 
och tar upp saker ur många olika synvinklar. Ska jag peka på några speciella 
vardagskopplingar som är bra ur direktvardagssynpunkt så gör de i Nexus och Quanta 
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förklaringar till vattens avdunstning från kroppen, en väldigt självklar direktvardagskoppling 
som görs i samband med fenomenet avdunstning.  

5.4.2 Bilder 
Bilderna i detta kapitel är uteslutande bilder som hör till en viss text och som antingen har 
en estetisk funktion eller en förklarande funktion. Alla bilder känns relevanta i det 
sammanhang de är tänkta att fungera.  

5.4.3 Vardagskopplingar ur annan litteratur 
I detta kapitel finns en stor mängd vardagskopplingar, men det finns ytterligare exempel på 
vardagskopplingar som skulle kunna användas. Precis som i avsnittet om optik skulle 
uppkomsten av dimma kunna tas upp. Orsaken till varför vi saltar våra vägar när det har 
snöat, att känns det kallare när det blåser och varför ett stearinljus slocknar när vi blåser på 
det är bara några exempel på andra direktvardagskopplingar som skulle kunna användas i 
böckerna (Hamrin & Norqvist, 2005). 
 

5.5 Slutsats 
Efter att ha granskat böckerna så kan det konstateras att de överlag gör ganska många 
vardagskopplingar, men det finns utrymme för fler och då framförallt fler 
direktvardagskopplingar. Andelen direktvardagskopplingar av det totala antalet 
vardagskopplingar är strax under 50 % i optikkapitlet, 50 % i rörelsekapitlet och strax över  
50 % i värmekapitlet. En fundering är hur vardagskopplingarna i böckerna valts ut. Det skulle 
vara intressant att veta vilka pedagogiska tankar som finns bakom valet av 
vardagskopplingar för som det är nu så är det svårt att se någon metodisk tanke bakom 
valen. 
 

5.6 Att ta med sig 
När den här uppsatsen färdigställts så har jag funderat på hur man skulle kunna ta med sig 
resultaten in i framtiden. Överlag borde läromedelsförfattare fokusera mer på vardagen när 
de gör läromedel. Att ta med direktvardagskopplingar dvs. sådana kopplingar som i princip 
alla elever stöter på regelbundet, är steg ett i processen mot att förbättra 
vardagskopplingarna som görs. Goldstein menar att om ett nytt begrepp relateras till ett 
redan känt begrepp så främjas inlärningsprocessen (Goldstein, 2005). 
Direktvardagskopplingar gör kopplingar till saker, händelser och skeenden som är kända för 
de flesta elever. Eftersom eleverna stöter på direktvardagsfenomen oftare än 
vardagsfenomen så betyder det att eleverna har större kännedom om 
direktvardagsfenomenen. Kopplingen mellan det fysikaliska fenomenet och 
direktvardagsfenomenet kommer i sin tur att öka förståelsen för det fysikaliska fenomenet 
och därmed främja inlärningen. Om det dessutom finns flera vardagskopplingar till ett och 
samma fysikaliska fenomen kommer detta leda till att fenomenet ges djupare mening, vilket 
innebär djupare förståelse och därmed bättre inlärning, enligt teorin om bearbetningsnivåer 
(Goldstein, 2005). Dessutom kommer fenomenet lättare kunna återhämtas vid användning 
av fler kopplingar, dvs. det blir lättare att minnas, eftersom det finns fler cues att tillgå.  
 
Alltså, både vardagskopplingar och direktvardagskopplingar främjar inlärningen, men 
eftersom direktvardagsfenomen är något som elever stöter på oftare och därmed kommer 
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ha större kännedom om så kommer de att främja inlärningen i större utsträckning än 
vardagsfenomenen.  
 
I framtiden kanske vi får digitala läromedel och då kommer det inte, på gott och ont, finnas 
några begränsningar för hur mycket information ett läromedel kan rymma. I ett sådant 
läromedel finns utrymme för olika inriktningar på undervisning. Det skulle kunna inrymma 
flera olika varianter på ett kapitel. En traditionell variant med fokus på beräkningar, en med 
fokus på laborationer och en med fokus på att utgå från vardagen är exempel på några olika 
kapitelvarianter som skulle kunna göras. När jag granskat läromedlen slog det mig att det 
skulle vara mycket informativt med bilder till alla kopplingar böckerna gör till olika fysikaliska 
fenomen och begrepp. Oavsett om dessa kopplingar är vardagskopplingar eller ej. Självklart 
skulle det bli oerhörda mängder information, men med den digitala tekniken så skulle det 
kunna anpassas så det inte blir för betungande för läsaren. 
 
En annan fundering som dykt upp är om ett annat ämnesinnehåll, möjligen mer inriktat på 
vardagen, skulle locka fler att läsa fysik? En annan fråga som följer är hur en sådan 
undervisning skulle gå ihop med undervisningen som bedrivs på högskole- och 
universitetsnivå. Skulle eleverna tappa något som de behöver på den högre nivån? Dessa 
frågor har dykt upp i samband med detta arbete, men svaren på frågorna är omöjliga att 
undersöka inom arbetes ramar. Det skulle kunna vara en inriktning på ett framtida 
examensarbete inom fysik. Förslag på andra inriktningar på ett examensarbete inom detta 
område skulle kunna vara att djupare studera bildernas relevans i läromedlen samt studera 
hur vardagskopplingar görs i exempel och räkneuppgifter. Specifika vardagskopplingar kan 
också testas på elevgrupper och därigenom kan slutsatser dras om vilka vardagskopplingar 
som främjar inlärningen mest. Ur flera sådana undersökningar kan sedan slutsatser dras 
mera generellt om vad som gör att en vardagskoppling främjar inlärningen mer än en annan. 
En sådan undersökning är ett naturligt nästa steg för att utveckla användningen av 
vardagskopplingar som ett pedagogiskt instrument.  
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Bilagor 

Rubrikuppdelning av granskade kapitel 
 
OPTIK     

Nexus Ergo Heureka Quanta Orbit 

Vad är ljus? Reflektion Ljusets utbredning 
Ljusets 
reflektion 

Vad är ljus 

Ljusets hastighet Plan spegel Reflexion Ljusstrålar Reflektion 

Ljusstrålars utbredning Buktiga speglar Regelbunden reflexion 
Reflektion i 
plana speglar 

Plana 
speglar 

Ljusstrålars utbredning 
Konkava 
speglar 

Diffus reflexion 
Reflektion i 
buktiga speglar 

Diffus 
reflektion 

Ljusstrålar och skuggor 
Paraboliska 
speglar 

Ljusknippen 
Avbildning i 
buktiga speglar 

Buktiga 
speglar 

Ljusets reflektion 
Konvexa 
speglar 

Avbildning i plana speglar Ljusets brytning Brytning 

Avbildning i plan spegel Brytning Ljusets brytning Brytningslagen 
Brytningsin
dex 

Buktiga speglar 
Totalreflektion 
fiberoptik 

Brytning i en gränsyta Totalreflektion 
Brytningsla
gen 

Ljusets brytning 
Spektrum av 
synligt ljus 

Brytning vid parallella 
gränsytor 

Ljus och färger 
Totalreflekti
on 

Brytningslagen 
Avbildning 
med linser 

Samband mellan infallsvinkel 
och brytningsvinkel 

Ljusets spridning Dispersion 

Totalreflektion 
Strålkonstrukti
on 

Brytningslagen Linser Linser  

Ljus i genomskinliga 
material 

Optiska 
instrument 

Brytningsindex 
Avbildning i 
linser 

Positiv lins 

Färger  Totalreflexion 
Optiska 
instrument 

Negativ lins 

Ljus som vågrörelse  Något att reflektera över  
Bildkonstru
ktion 

Varför skiftar himlens 
färger under dagen 

 Fiberoptik  Positiv lins 

Spektrum  Linser  Negativ lins 

Regnbågen  Brytning i prisma  
Optiska 
instrument 

Linser  Dispersion   

Strålgångar i linser  Från prisma till lins   

Exempel på strålgångar  Avbildning i positiva linser   

Linsens förstoring  Reella bilder   

Linsformeln  Virtuella bilder   

Kameran och ögat  Linsformeln   

Optiska instrument  Kameran    

  Ögat   

  Stereoseende   

  
Närsynta behöver negativa 
linser 

  

  Översynta behöver positiva   



33 
 

linser 

  Åldersynthet   

  Färgseende   

  Färgaddition   

  Ljus och färg   

  Färgsubtraktion   

  Lupp, mikroskop och kikare   

  Synvinkel och vinkelförstoring   

  Lupp   

  Mikroskop   

  Kikare   

  Mer om kikare   

  Buktiga speglar   

  Konkava speglar   

  
Avbildning med konkava 
sfäriska speglar 

  

  Konvexa speglar   

  
Avbildning med konvexa 
speglar 
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RÖRELSE     

Nexus Ergo Heureka Quanta Orbit 

Föremål i 
rörelse 

Medelhastig
het 

Lägesbeskrivning Medelhastighet Hastighet 

Medelhastigh
et 

Konstant 
hastighet 

Likformig rörelse Konstant hastighet Medelhastighet 

Hastighet 
som vektor 

Momentanh
astighet 

Läge-tid-graf Momentanhastighet Momentanhastighet 

Sträcka-tid-
diagram 

Acceleration 
Momentan- och 
medelhastighet 

Acceleration Acceleration 

Acceleration 
Rörelseforml
erna 

Hastighet-tid-graf 
Galileis experiment 
med fallrörelse 

Tyngdacceleration 

Tyngdacceler
ation 

Fritt fall Acceleration  Momentanacceleration 

Hastighet-
tid-diagram 

 
Medel- och 
momentanacceleration 

 
Rörelse med konstant 
hastighet 

Begynnelseh
astighet 

 Fritt fall  s(t)-grafen 

Sträcka  Tyngdaccelerationen  v(t)-grafen 

Luftmotstånd  Uppåt och nedåt  
Rörelse med konstant 
acceleration 

  Gränshastighet  v(t)-grafen 

  
Formler vid likformigt 
accelererad rörelse 

 a(t)-grafen 

    s(t)-grafen 

    Lutande plan 

    Referensriktning 

    
Samband för likformigt 
accelererad rörelse 
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VÄRME     

Nexus Ergo Heureka Quanta Orbit 

Mysteriet med värme 
och temperatur 

Tryck* 
Inre energi, värme 
och temperatur 

Temperatur 
Temperatur 
och tryck 

Materiens tillstånd Temperatur Inre energi 
Värme och inre 
energi 

Temperatur 

Smältning Absolut temperatur Värme 
Specifik 
värmekapacitet 

Tryck** 

Förångning 
Mikroskopisk modell 
för temperatur* 

Temperatur Tillståndsändring 
Energiomvan
dlingar 

Fast materia 
Tillståndlagen för 
ideala gaser* 

Hur varmt och kallt 
kan det bli 

Smält- och 
ångbildningsvärme 

Effekt** 

Vätska Värme Kelvinskalan 
Utvidgning vid 
temperaturhöjning 

Inre energi 

Gas Inre energi 
Uppvärmning och 
avkylning 

Kalla handen Värme 

Plasma Värmebegreppet Uppvärmning 
Termisk utvidgning 
av vatten 

Specifik 
värmekapacit
et 

Avdunstning ger 
svalka 

Specifik 
värmekapacitet 

Specifik 
värmekapacitet 

Värmetransport 
Energibevara
nde 

Värmeöverföring 
Smält- och 
ångbildingsvärme 

Avsvalning Växthuseffekten 
Aggregations
tillstånd 

Ledning Energikvalitet 
Vattnets specifika 
värmekapacitet 

 
Verkningsgra
d** 

Strömning 
Värmemaskiner och 
värmepumpar 

Följder för klimat 
och miljö 

  

Strålning Energi och samhälle 
Faser och 
fasövergångar 

 
** Har ej 
granskats 
pga.  

Kylmaskiner och 
värmepumpar 

 
Smältning och 
stelning 

 
att innehållet 
kan  

Kylskåp 
* Har ej granskats 
eftersom innehållet  

Förångning och 
kondensation 

 
finnas i andra 
kapitel i  

 
kan finnas i andra 
kapitel i andra böcker 

Kokpunkt och 
lufttryck 

 andra böcker 

  
Termodynamikens 
huvudsatser 

  

  Första huvudsatsen   

  Andra huvudsatsen   

  Värmepumpar   

  Från kallt till varmt   

  
Vår 
energiförsörjning 

  

  Energitillförsel   
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