
[102] 11(1), 2015

David Hedberg utbildade sig till gymnasielärare i matematik och fysik vid Linköpings universitet. Artikeln är en del av 
Davids examensarbete som han utförde vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet, där 
Fredrik Jeppsson arbetar som postdoktor. Jesper Haglund är postdoktor vid Institutionen för fysik och astronomi vid 
Uppsala universitet.

DAVID HEDBERG
Realgymnasiet Norrköping, Sverige
david.hedberg@realgymnasiet.se 

JESPER HAGLUND
Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, Sverige
jesper.haglund@physics.uu.se

FREDRIK JEPPSSON
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet, Sverige
fredrik.jeppsson@liu.se

Metaforer och analogier inom termodynamik i 
kemiläroböcker för gymnasiet
Abstract
Science education research has long taken an interest in how we may make full use of analogies and 
metaphors in science teaching. Further, more recently, the role of implicit, conceptual metaphors in 
connecting abstract conceptual knowledge to concrete embodied experiences has been recognised. 
The textbook plays a central role in upper secondary teaching, as it is, together with the teacher, a 
source of knowledge for the students. We have analysed the use of analogies, and explicit and implicit 
metaphors in two Swedish upper secondary chemistry textbook, and interviewed two of the authors 
of the textbooks. Abstract states and processes were found to be construed by means of the Object-
Event and Location-Event Structure metaphors. Explicit metaphors and analogies were presented, but 
the comparisons were not always elaborated sufficiently in order to guide the students’ interpreta-
tions and avoid possible misunderstandings.

Inledning
En stor del av den dagliga nyhetsrapporteringen innefattar frågor som berör diskussionen om ett 
hållbart samhälle. Termodynamiken – med sitt fokus på energiomvandlingar – är en viktig del för att 
bättre kunna förstå och sätta sig in i dessa frågor, framför allt rörande den globala uppvärmningen. 
Vidare involverar termodynamiken många abstrakta begrepp, såsom just energi, vilket skapar sär-
skilda utmaningar för undervisningen och elevers lärande.

Läroboken har typiskt en central roll i undervisningen, direkt då elever läser den, såväl som indirekt 
genom att lärare gärna utgår från dess struktur och innehåll. Dynamiken mellan lärobokens skriftliga 
språk och lärarens muntliga språk kan bli avgörande för elevernas lärande. Det naturvetenskapliga 
språket kännetecknas av att det är abstrakt och med ett stort inslag av termer, ord med en specifik 
innebörd, som ibland används parallellt i vardagsspråket med delvis andra, vagare betydelser. En 
central ansats i naturvetenskapsundervisningen för att introducera sådana abstrakta termer är att 
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utnyttja analogier och metaforer, jämförelser med det mer bekanta och konkreta. Naturvetenskaps-
didaktiken har dels kommit att intressera sig för hur analogier och metaforer kan användas medve-
tet för att stärka undervisningen (t.ex. Aubusson, Harrison, & Ritchie, 2006; Duit, 1991; Haglund & 
Jeppsson, 2012; Jeppsson & Haglund, 2013), och dels hur begreppsliga metaforer (Lakoff & Johnson, 
1980, 1999) till stor del omedvetet ligger till grund för det naturvetenskapliga språket (Amin, 2009; 
Amin, Jeppsson, Haglund, & Strömdahl, 2012; Brookes & Etkina, 2007; Jeppsson, Haglund, Amin, 
& Strömdahl, 2013).

Analogier och metaforer
Analogi är ett begrepp som huvudsakligen används inom den kognitiva psykologin. Enligt Gentner 
(1983) innebär analogier och analogiskt tänkande att man jämför två kunskapsområden eller domä-
ner, vilka består av en uppsättning objekt, dessa objekts attribut eller egenskaper, samt relationer 
mellan objekten. Objekt, attribut och relationer från en konkret och bekant källdomän förs över till en 
mer abstrakt och obekant måldomän. För analogier ligger fokus på att jämföra objektens relationer 
och finna en strukturell likhet, medan objektens attribut mycket väl kan skilja sig mellan domänerna. 
Ett exempel är Bohrs analogi mellan atomens struktur och ett solsystem. Domänerna har den ge-
mensamma strukturen att mindre objekt, elektroner respektive planeter, kretsar i banor kring större 
objekt, atomkärnan respektive solen. Däremot skiljer sig attributen åt mellan objekten i domänerna: 
solen är, i motsats till atomkärnan, varm och gul.

En metafor är ett exempel på bildligt, figurativt språk, där ett ord eller en fras som bokstavligt be-
tecknar en sak används för att beteckna en annan. Liksom analogier vilar metaforer, enligt Gentner 
(1983), på jämförelser mellan domäner, men där analogier alltså fokuserar på strukturella likheter 
kan metaforer även inrymma jämförelser som bygger på ytlikhet. Vidare är analogier typiskt explicit 
uttryckta, där relationerna mellan objekt i de respektive domänerna pekas ut, medan metaforer är 
mer implicita och därigenom lämnar avsevärt mer för egen tolkning. Språkfilosofin har ofta sett styv-
moderligt på metaforer, då det är svårt att tolka dem som entydigt sanna eller falska, och betraktar 
dem som ett retoriskt stilgrepp eller ornament. Black (1962) menar istället att metaforer framhäver 
annars dolda likheter mellan domäner och får dem att samspela, genom att lyfta fram vissa aspekter 
och tona ner andra. Till exempel, i ’Fotboll är det gröna fältets schack’ lyfts aspekter som strategi 
och rumslig koordination fram, samtidigt som man ignorerar saker som att en boll används eller att 
planen är grön. 

Sedan slutet av 1970-talet har kognitiv lingvistik utvecklats som ett fält, utifrån tanken att vårt språk 
och vår förståelse av abstrakta begrepp är förankrat i konkreta kroppsliga sinnesintryck och person-
liga erfarenheter. Utifrån detta perspektiv kan metaforer inte bara ses som ett litterärt stilgrepp, utan 
utgör en nödvändig grund för språk, tanke och handling, genom begreppsliga metaforer (’conceptual 
metaphor’) (Lakoff & Johnson, 1980, 1999). Johnson (1987) har vidare föreslagit föreställningssche-
man (’image schemata’) som en förklaringsmodell för hur sådana intryck och erfarenheter struktu-
reras, samt hur de kan överföras till mer abstrakta domäner. Låt oss studera två meningar som ett 
exempel på användningen av ett specifikt föreställningsschema:

Harry är i köket.
Harry är i knipa.

I första meningen kan vi tänka oss att Harry faktiskt är i köket; en bokstavlig tolkning. I den andra 
meningen ser vi emellertid ett exempel på en begreppslig metafor. I uttrycket ’Harry är i knipa’ talar 
man om Harrys olyckliga belägenhet genom en metaforisk användning av prepositionen i som om att 
han är innesluten i en trång och obekväm behållare (knipa). I båda fallen används ett ’behållarsch-
ema’, där vi talar om att Harry befinner sig i något utrymme, bokstavligt, respektive metaforiskt i ett 
mentalt tillstånd.
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Lakoff och Johnson (1999) har identifierat två vanligt förekommande sätt att uttrycka händelser me-
taforiskt: platsfokuserad händelsestruktur (’location event-structure metaphor’) och objektfokuse-
rad händelsestruktur (’object event-structure metaphor’). En metaforisk användning av den platsfo-
kuserade händelsestrukturen inkluderar exempelvis uttryck där abstrakta tillstånd uttrycks i termer 
av platser (t.ex. ’Harry är i knipa’) och där förändringar konstrueras som rörelser till och från platser 
(t.ex. ’jag har tagit mig ur min depression’). Med en objektfokuserad händelsestruktur konstrueras 
istället tillstånd metaforiskt i termer av objekt eller ägodelar (t.ex. ’Harry har problem’, eller ’han 
har fått en förkylning’). Som vi ser i exemplen ’Harry är i knipa’ och ’Harry har problem’ kan samma 
händelse ofta framställas med hjälp av båda strukturer, och övergångar kan ske mellan dem genom 
byte av perspektiv i termer av vad som är figur, respektive bakgrund.

Många av de exempel vi har sett på uttryck som grundas i begreppsliga metaforer ger ett alldagligt 
intryck och betraktas ofta vid en första anblick som icke-figurativa, helt utan poetiska ambitioner. 
Fokus ligger just på att påvisa vardagsspråkets metaforiska förankring. Intressant nog kan en sådan 
metaforisk struktur även spåras för språket i en av våra mest abstrakta domäner, matematiken (La-
koff & Núñez, 2000). Se till exempel följande mening:

Antag att (an)∞ är en växande och uppåt begränsad följd av reella tal. Då existerar limn→∞ an som 
ett ändligt tal (Forsling & Neymark, 2011).

Här uttrycks något mycket abstrakt, en talföljd, i termer av att den är ”växande och uppåt begränsad”, 
utifrån förutsättningar och förändring i det fysiska rummet. Som vi ska se gäller detta även för det 
naturvetenskapliga språket. 

Metaforer och analogier i naturvetenskapsdidaktiken och termodynamiken
Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande bygger vi vår kunskap om nya saker vi möter 
utifrån det vi redan vet. Med detta synsätt är analogier och metaforer kraftfulla verktyg i naturveten-
skapsundervisningen, genom att ny information kan göras mer konkret genom liknelser med redan 
bekanta fenomen (Aubusson m.fl., 2006; Duit, 1991). Emellertid har den didaktiska forskningen även 
visat att om elever har begränsad förståelse av de två jämförda domänerna och i vilken bemärkelse de 
ses som lika, kan missförstånd lätt uppstå; analogier och metaforer är därigenom ett ’tveeggat svärd’ 
(Glynn, 1989). För att om möjligt undvika sådana missförstånd föreslår Glynn följande modell för 
användning av analogier i undervisningen:

1. Introducera måldomänen.
2. Introducera och presentera källdomänen.
3. Identifiera viktiga egenskaper hos båda domänerna.
4. Kartlägg likheter mellan käll- och måldomänerna.
5. Dra slutsatser.
6. Identifiera var analogin bryter samman.

På detta sätt gör läraren eleverna uppmärksamma på sin tolkning av domänerna, på vilket sätt de 
är lika varandra, samt – inte minst – hur långt analogin bär. Vid någon punkt bryter alla analogier 
samman, så att källdomänen inte längre är en fruktbar modell eller representation av det studerade 
fenomenet. Elever behöver hjälp med att finna den punkten.  

Vid sidan av sådana medvetet använda analogier, involverar det naturvetenskapliga språket, inte 
minst i undervisningen, implicita begreppsliga metaforer (Amin, 2009; Amin m.fl., 2012; Brookes 
& Etkina, 2007; Jeppsson m.fl., 2013). Till exempel kan vi tala om att ’en elektron befinner sig i sitt 
grundtillstånd’ (Brookes & Etkina, 2007). Liksom i ’Harry är i knipa’ och för talföljden framställs här 
en elektrons grundtillstånd – ett abstrakt tillstånd – som om det vore en fysisk plats; en användning 
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av en platsfokuserad händelsestruktur. På liknande sätt kan vi tala om energi – ett matematiskt ut-
tryck för ett systems tillstånd – genom att se den som ett föremål eller en substans som kan manipu-
leras på olika sätt, utifrån en objektfokuserad händelsestruktur (Amin, 2009).

Termodynamiken är ett tvärvetenskapligt naturvetenskapligt fält som involverar många abstrakta 
begrepp, förutom energi även t.ex. entropi och värme, vilka kan närmas med hjälp av metaforer och 
analogier. En vanligt förekommande metafor är ’entropi är oordning’, ofta exemplifierat med en mer 
utarbetad analogi där ett termodynamiskt system jämförs med ett städat, ordnat rum med låg en-
tropi, respektive ett stökigt, oordnat rum med hög entropi, där det senare är mer sannolikt, eftersom 
det finns fler möjliga ostädade konfigurationer. Kjellander (2013) pekar dock på att metaforen inte 
förmedlar dynamiken i att t.ex. partiklarna i en gas ständigt rör sig, medan de utplacerade föremålen i 
ett rum ligger där de ligger, samt att fokus läggs på partiklars plats i rummet, snarare än fördelningen 
av energi mellan dem; metaforen bryter här samman.

En annan analogi introducerades av Carnot vid början av 1800-talet då han undersökte den teo-
retiskt optimala verkningsgraden för värmemaskiner. Genom att jämföra värmemaskinen med ett 
vattenfall, där höjden på vattenfallet motsvarar temperaturskillnaden mellan två objekt och vatten-
mängden motsvarar värmeflödet, framställde han värme som en substans, ’kalorik’ (Gentner & Je-
ziorski, 1993). Detta exempel på användning av en objektsfokuserad händelsestruktur i relation till 
värme kom sedan att överges av vetenskapen då den moderna termodynamiken växte fram under 
mitten av 1800-talet, men lever kvar i vardagsspråket, där vi kan tala om värme som en substans som 
finns i varma föremål. Ett annat sätt att utnyttja vattenfallsanalogin är att tolka det som motsvarar 
vattenmängden i värmemaskinen som den mängd entropi som överförs mellan objekten. En sådan 
substanssyn på entropi i undervisning föreslås av bland andra Herrmann (2000). Varken värme el-
ler entropi är emellertid konstanta, så kallade bevarade storheter; vid den punkten bryter alltså även 
jämförelsen med en substans samman.

Nordholm (1997) föreslår att en annan möjlig ansats – för att introducera entropi, energi och tempe-
ratur – inom termodynamiken skulle vara att se energi som förmögenhet, kinetisk energi som pengar, 
potentiell energi som ägodelar och slutligen entropi som frihet. På så sätt kan man tillämpa termody-
namiken på människors vardag: precis som naturen strävar mot en ökad entropi strävar människan 
efter att få ökad frihet. 

Metaforer och analogier i naturvetenskapliga läroböcker
Analogier och metaforer används ofta i läroböcker vid introduktioner av begrepp som betraktas som 
svåra eller abstrakta (Harrison, 2001). Thiele, Tregust och kollegor har i ett forskningsprogram un-
dersökt användningen av analogier i läroböcker och undervisning i Australien, främst med fokus på 
kemiämnet. I sin analys av analogier i 10 kemiläroböcker för motsvarande gymnasienivån fann Thiele 
och Treagust (1994b) att 47 % av de 93 identifierade analogierna representerades med bilder, medan 
45 % av dem bedömdes vara enkla analogier, och alltså inte utvecklades i detalj. Inga av böckerna för-
klarade mer generellt hur analogier kan användas och de fann endast åtta tillfällen där de specifika ana-
logiernas begränsningar togs upp. Analysen av läroböckerna kompletterades med intervjuer med sju 
av de deltagande läromedelsförfattarna (Thiele & Treagust, 1992). Författarna menade att det är svårt 
att föra över analogier man använder vid muntliga genomgångar till textformat, och man behöver som 
lärare diskutera dem med eleverna, till exempel vad som motsvarar vad och var analogin bryter samman.

I en observationsstudie av sju australiensiska lärare i naturvetenskapliga ämnen på motsvarande 
gymnasienivå, fann emellertid Treagust, Duit, Lindauer och Joslin (1989) att de använde få analogier 
i sin undervisning. När analogier väl användes, förklarade lärarna dem i regel inte i särskilt stor detalj. 
Arbetet att tolka när de bryter samman lämnades till eleverna. Som kontrast fann Thiele och Treagust 
(1994a) att fyra erfarna kemilärare använde analogier på ett mer genomtänkt sätt i sin undervisning. 

Metaforer och analogier inom termodynamik i kemiläroböcker för gymnasiet
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De använde många fler analogier än lärarna i studien av Treagust m.fl. (1989), och gjorde det framför 
allt oförberett för att förklara något närmare där eleverna hade visat att de inte hade förstått. Graden 
av utveckling av analogierna berodde på hur kraftfulla de var enligt lärarna, och två av dem jobbade 
aktivt med att peka ut analogiernas begränsningar.

I en senare australiensisk studie analyserade Harrison (2001) användningen av modeller och ana-
logier i läroböcker i kemi, biologi och fysik på motsvarande gymnasienivå och intervjuade lärare i 
kemi, biologi och fysik kring hur de använde sig av modeller och analogier i undervisningen. Han 
fann att läroböckerna sällan introducerade vad modeller och analogier är, och hur de relaterar till 
representerade fenomen, eller diskuterade deras eventuella begränsningar. En intressant upptäckt 
som han gjorde var att de två lärarna som undervisade i kemi nämnde få modeller de använde i un-
dervisningen och var omedvetna om att det mesta av ämnesinnehållet som behandlades förmedlas 
genom analogier och modeller.

Sammantaget tyder dessa studier på att analogier ofta används i undervisning och i läromedel, men 
ibland på ett ogenomtänkt sätt som inte ligger i linje med Glynns (1989) föreslagna upplägg. Konse-
kvensen är att det finns risk för att eleverna inte alltid tar till sig analogierna och metaforerna på det 
sätt som lärarna och läromedelsförfattarna har tänkt sig.

Med fokus på energibegreppet genomförde Amin (2009) en läroboksanalys där han identifierade 
begreppsliga metaforer (Lakoff & Johnson, 1980, 1999) i The Feynman Lectures on Physics (Feyn-
man, Leighton, & Sands, 1963). I studien fann han bland annat att energibegreppet beskrevs i termer 
av olika metaforiska konstruktioner som exempelvis ett objekt man kan äga/förlora: ”when we put 
energy into the gas its molecules move faster and so the gas gets heavier” (Feynman m.fl., 1963, 1-6-
8) eller energiomvandlingar i termer av en resa med given start och slutpunkt. Vi har vidare utfört en 
studie där vi undersökte hur metaforer och analogier användes i universitetsläroböcker med fokus på 
entropibegreppet (Amin m.fl., 2012). Vi fann både explicita och implicita metaforer i det undersökta 
materialet. De implicita metaforerna kunde delas in i platsfokuserade och objektfokuserade händel-
sestrukturer (Lakoff & Johnson, 1999), där de platsfokuserade metaforerna var vanligast förekom-
mande.

Syfte och forskningsfrågor
Som vi har sett har det genomförts studier med fokus på användningen av analogier i kemiläroböcker 
(t.ex. Thiele & Treagust, 1994b). Emellertid rör denna forskning engelskspråkig litteratur, medan två 
svenska kemiläromedel står i förgrunden i föreliggande studie. Vidare genomfördes grundläggande 
forskning om analogier i läroböcker för tjugo år sedan och mer. Det är därför av intresse att se om 
resultaten från forskningen och dess rekommendationer för undervisningspraktiken har fått genom-
slag i dagens läromedel. En annan aspekt är att tidigare forskning huvudsakligen har fokuserat på 
explicita analogier och metaforer, medan vi även har undersökt implicita begreppsliga metaforer i 
läroböckernas språk. Vi utgår i denna studie därför ifrån följande forskningsfråga:

• Hur används explicita och implicita metaforer, samt analogier för termodynamik i svenska ke-
miläroböcker på gymnasiet?

Metod
I linje med Thiele och Treagust (1992) bygger detta arbete dels på analyser av två kemiläroböcker för 
gymnasiet och dels på kompletterande intervjuer av författare till läroböckerna, rörande avsnitten om 
termodynamik. Läroböckerna som analyserades var: Gymnasiekemi A (Andersson, Sonesson, Svahn, 
& Tullberg, 2007) och Modell och verklighet. Kemi B (Lüning, Nordlund, Norrby, & Peterson, 2009). 
Båda dessa läroböcker är tagna från bokserier som är flitigt använda i den svenska gymnasiekemin. I 
följande två avsnitt redogör vi för hur analysen av läroböckerna och intervjuerna genomfördes.
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Analys och bearbetning av läromedel
Vi har analyserat de två valda läromedlen utifrån en kvalitativ deduktiv innehållsanalys (Bergström 
& Boréus, 2005) för att identifiera och kategorisera förekommande explicita analogier och metaforer, 
samt implicita begreppsliga metaforer i texterna.

För att få en känsla för texten som helhet genomfördes en systematisk närläsning av avsnitten som 
berör termodynamik upprepade gånger. I ett första skede identifierades och analyserades explicita 
metaforer och analogier, dvs. sådana konstruktioner som markeras av författarna på något sätt, ofta 
genom att inleda resonemanget med ord som ’kan ses som’, ’en liknelse’, ’precis som’, ’på samma sätt’, 
kursivering, eller citattecken. Efter att ha identifierat explicita metaforer fokuserades analysen på att 
urskilja implicita metaforer, utifrån metoden ’metaphor identification procedure’ (MIP), utvecklad 
av Pragglejaz Group (2007). Analysen av varje mening genomgår två steg. I det första steget analy-
seras de ingående orden i meningen i dess kontext. I det andra steget undersöker man om det finns 
alternativa betydelser av de ingående orden. Om det finns en mer sanktionerad, bokstavlig betydelse i 
en annan kontext av något av orden kommer meningen att tolkas metaforiskt. Vidare har de metafo-
riska uttrycken rörande händelser och tillstånd kategoriserats utifrån om de bygger på en objekt- eller
platsfokuserad händelsestruktur. I resultatet redogörs för samtliga identifierade analogier och meta-
forer i de analyserade texterna.

Låt oss beskriva analysen med några exempel. Lüning m.fl. (2009, s. 48) skriver: ”Om du ska gå från 
stugan uppe i skogen ner till byn, väljer du förstås den blå vägen. Den är lättare att gå och går snab-
bare. Precis likadant är det med en kemisk reaktion”. I denna mening markerar orden ”precis lika-
dant” att vi pratar om något (val av väg att gå) och gör en liknelse med en kemisk reaktion. Således 
kodas meningen som explicit metaforisk. Som kontrast framstår följande mening inte som särskilt 
metaforisk vid en första anblick: ”I det här kapitlet kommer vi att ge svar på hur långt en kemisk 
reaktion går” (Lüning m.fl., 2009, s. 52). Emellertid identifierade vi med hjälp av en analys enligt 
MIP en implicit metafor. I exemplet är det innebörden av att en reaktion går någonstans som väcker 
uppmärksamhet. Meningen är tänkt att tolkas som vad som krävs för att en reaktion ska fortsätta, 
men det uttrycks utifrån ”hur långt” något ”går”, mer bokstavligt tolkat i rummet. I detta fall bygger 
den metaforiska konstruktionen En kemisk reaktion är en rörelse på en av de två huvudkategorierna 
för analysen av implicita begreppsliga metaforer: en platsfokuserad händelsestruktur. Slutligen, låt 
oss studera ett exempel som representerar den andra huvudkategorin, en objektfokuserad händel-
sestruktur: ”Där har energin producerats och sedan överförts till jorden” (Andersson m.fl., 2007, s. 
230). I exemplet ser vi hur energin, egentligen en abstrakt tillståndsfunktion, konstrueras i termer av 
ett objektliknande föremål som skapas och förflyttas.

Vid sidan av att identifiera vilka metaforer och analogier som användes i böckerna analyserade vi 
även hur de presenterades, genom att jämföra med Glynns (1989) föreslagna modell för användning 
av analogier i undervisningen.

Analys och bearbetning av intervjuerna med läroboksförfattarna
För att få en fördjupad insyn i hur analogierna och metaforerna var tänkta att användas intervjuade 
vi två av författarna till de två läroböckerna. Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär där vi 
som forskare i förväg hade bestämt olika teman med underliggande frågor som vi ville diskutera med 
författarna, utifrån de kapitel som berörde termodynamik i böckerna (se Appendix A för ett av inter-
vjuunderlagen). Liksom läroboksanalysen var även analysen av intervjuerna av deduktiv karaktär, då 
vi utgick ifrån tidigare forskning om användningen av analogier och metaforer i NV-undervisningen 
generellt (Glynn, 1989) och specifikt i termodynamik (t.ex. Amin m.fl., 2012). Genom att utgå ifrån 
teman som författarna själva var väl förtrogna med utgick intervjuerna ifrån en gemensam referens-
ram. Den första intervjun genomfördes med en av författarna (I1) till Modell och verklighet. Kemi 
B av två av de medverkande författarna till denna studie (F2 och F3). Vid det andra intervjutillfället 
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intervjuades en av författarna (I2) till Gymnasiekemi A av F2. Ljudupptagningar togs av intervjuerna 
och allt material från intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån användningen av analo-
gier och metaforer.

Resultat
Resultatet presenteras i fyra separata delar. Först redovisar vi de explicita metaforerna i respektive 
lärobok, sedan de implicita metaforerna, och därefter analogierna, som samtliga återges jämte bilder 
i Lüning m.fl. (2009). Slutligen redovisar vi analysen från intervjuerna där vi fokuserar på att koppla 
samman intressanta teman från läroboksanalysen med motsvarande utsagor från intervjuerna.

Explicita metaforer
I Tabell 1 listas de explicita metaforiska konstruktioner som identifierades i de två böckerna, med 
exempelmeningar för varje kategori.    

Tabell 1. Översikt av identifierade explicita metaforer i Gymnasiekemi A och Modell och verklighet. 
Kemi B.

Metaforisk konstruktion Exempel

Energi är pengar När ”energirika” ämnen (t.ex. kol och väte) reagerar med syre, 
bildas ”energifattiga” ämnen (koldioxid och vatten) (Anders-
son m.fl., 2007, s. 236).

Entalpi i en process är som 
lägesenergin i en bergsvandring

Ändringen i lägesenergi är bara beroende på skillnaden i slut-
tillstånd och begynnelsetillstånd. Det är precis likadant med 
entalpi (Lüning m.fl., 2009, s. 13).

Kemiska reaktioner är lata Om du ska gå från stugan uppe i skogen ner till byn, väljer du 
förstås den blå vägen. Den är lättare att gå och går snabbare. 
Precis likadant är det med en kemisk reaktion (Lüning m.fl., 
2009, s. 48).

Övriga metaforer Kol som brinner oxideras av luftens syre och koldioxid bildas. 
Precis på samma sätt är det i vår kropp, när födan förbränns 
och koldioxid bildas (Lüning m.fl., 2009, s. 15).

Energi är pengar
Konstruktionen Energi är pengar identifierades i Andersson m.fl. (2007) som både explicit och im-
plicit metafor. Konstruktionen utmärktes explicit genom användandet av citationstecken vid orden 
energirika och energifattiga och syftar då på hur mycket energi som frigörs som värme vid förbrän-
ning. Om det frigörs mycket värme är ämnet rikt på energi och vice versa. Författarna presenterar nå-
gra slutsatser som kan dras utifrån konstruktionen energi är pengar. Dessutom förklarar författarna 
vad som menas med ett energirikt ämne. Ordet pengar nämns dock aldrig, det är en konstruktion 
som vi har skapat utifrån användandet av orden rik och fattig. Nedan detaljeras hur konstruktionen 
energi är pengar även används implicit.

Entalpi i en process är som lägesenergin i en bergsvandring och Kemiska reaktioner är lata
Entalpi är ett abstrakt begrepp inom termodynamiken som elever sannolikt möter för första gången 
i gymnasiekemin. Liksom många andra fysikaliska storheter, såsom lägesenergi och temperatur, är 
entalpi en tillståndsfunktion, vilket innebär att dess värde vid en viss tidpunkt enbart beror på syste-
mets tillstånd, och att man inte behöver veta något om processen före och efteråt. Lüning m.fl. (2009) 
väljer att introducera entalpiförändring för en kemisk process med hjälp av en explicit jämförelse 
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med förändring i lägesenergi då man ska bestiga en bergstopp. Skillnaden i lägesenergi beror enbart 
på start- och slutpunkt och vägen däremellan spelar ingen roll. I sin tur vilar idén att skillnaden i lä-
gesenergi endast beror på start- och slutpunkt på en platsfokuserad händelsestruktur, där abstrakta 
tillstånd motsvarar platser i rummet, och förändringsprocesser en färd mellan platser. Jämförelsen 
mellan kemiska processer och en bergsvandring används även för att diskutera fall då processen, 
respektive vägen, faktiskt har betydelse, då begrepp som aktiveringsenergi och reaktionshastighet 
introduceras.

Implicita metaforer
De implicita metaforerna identifierades enligt den tidigare beskrivna MIP-ansatsen, därefter bestäm-
des den underliggande begreppsliga metaforen. Vidare delar vi in de olika metaforiska konstruktio-
nerna under platsfokuserad eller objektfokuserad händelsestruktur i Tabell 2.  

Tabell 2. Sammanfattning av identifierade begreppsliga metaforer (implicita metaforer) i Gymna-
siekemi A och Modell och verklighet, Kemi B, uppdelade efter plats- och objektfokuserade händel-
sestrukturer.  

Begreppslig metafor Exempel

Entropi är oordning Entropi är ett mått på ett partikelsystems grad av oordning 
(Lüning m.fl., 2009, s. 16).  
Ett systems entropi, S, är ett mått på oordningen i systemet 
(Andersson m.fl., 2007, s. 249). 

Platsfokuserad händelsestruktur
Förändringar i en process är en 
rörelse
En kemisk reaktion är en rörelse

… efter processen eller reaktionen har systemet kommit till 
lägre energi (Lüning m.fl., 2009, s. 6).
I det här kapitlet kommer vi att ge svar på hur långt en kemisk 
reaktion går (Lüning m.fl., 2009, s. 52).
Hur långt går en reaktion (Lüning m.fl., 2009, s. 52)?  

Objektfokuserad händelsestruktur
Energi är pengar

Energi är en produkt

En kemisk reaktion är en behållare 
för energi
En kemisk bindning är en behållare 
för energi

Vid varje ”normal” omvandling förlorar energin i värde (An-
dersson m.fl., 2007, s. 232).
Där har energin producerats och sedan överförts till jorden 
(Andersson m.fl., 2007, s. 230).
Värmet som avges eller upptas i en kemisk reaktion kallas 
entalpiändring... (Lüning m.fl., 2009, s. 11).
Ett ämnes energi är inbyggd i de kemiska bindningarna (An-
dersson m.fl., 2007, s. 235).

Den mest återkommande av de implicita metaforerna är Entropi som oordning. I stort sett varje 
gång som böckerna nämner entropi används även begreppet oordning som förklaring och närmast 
en definition, utan markering att det är metaforisk tolkning. Oordningsetaforen används flitigt som 
förklaring på vad entropi är för något, men som vi ska se längre fram i analysen av intervjuerna med 
författarna hade de olika syn på hur den bör användas och tolkas i undervisningen.
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Platsfokuserad händelsestruktur
Till skillnad från i vår studie av universitetsläroböcker på området (Amin m.fl., 2012), fann vi be-
gränsad användning av den metaforiska konstruktionen platsfokuserad händelsestruktur. De två 
exemplen på platsfokuserad händelsestruktur vi identifierade var Förändringar i en process är 
en rörelse och En kemisk reaktion är en rörelse i Lüning m.fl. (2009), vilka väl motsvarar bokens 
genomgående användning även av den explicita metaforen Entalpi i en process är som lägesenergin 
i en bergsvandring.

Objektfokuserad händelsestruktur
Inom ramen för den objektfokuserade händelsestrukturen identifierade vi flera fristående metaforis-
ka konstruktioner (se Tabell 2) utan tydligt samband mellan dem. Enligt Lakoff och Johnson (1999) 
innebär den objektfokuserade händelsestrukturen att tillstånd och attribut förklaras med hjälp av 
objektlikande konstruktioner och ägande, där förändringar av tillstånd beskrivas som överföringar 
av objekt.

Den implicita metaforen Energi är pengar har tidigare diskuterats av Nordholm (1997) men då med 
utgångspunkten att energi är förmögenhet. Den metaforiska konstruktionen som Andersson m.fl. 
(2007) väljer ligger i linje med Amins (2009) studie av The Feynman Lectures on Physics, där energi 
beskrivs som ett objekt man kan äga/förlora. Här syftas på den kemiskt bundna energin och hur den 
ändras genom olika reaktioner. Exempelvis, vid en oxidering måste reaktanterna betala (i form av 
värme) för att kunna bli produkterna i reaktionen. En utmaning i konstruktionen ligger i att inlemma 
en tolkning även av entropi. I Nordholms (1997) beskrivning motsvarar entropi frihet, mer förmö-
genhet ger ökad frihet. Med uttrycket ’förlorar energin i värde’ fångar Andersson m.fl. dock en viktig 
aspekt i termodynamikens andra lag: Även om energin, enligt termodynamikens första huvudsats, 
är konstant, tenderar den att spridas ut och bli allt mindre användbar för praktiska ändamål, vilket 
uttrycks just med att den har förlorat i värde. Metaforen används, som vi såg, även explicit i Anders-
son m.fl. (2007), vilket är ett tecken på att författarna är medvetna om användningen av metaforen. 

Med den implicita metaforen energi är en produkt betraktas energin som en substans eller ett objekt-
liknande föremål (jmf. Duit, 1991; Herrmann, 2000), som skapas genom någon process. Man bör här 
poängtera att energin som produkt inte kommer ur tomma intet, vilket skulle vara en direkt motsä-
gelse mot termodynamikens första huvudsats, utan resultatet av omvandling från en energiform till 
en annan eller överföring mellan olika föremål.

En kemisk reaktion är en behållare för energi och En kemisk bindning är en behållare för energi 
delar samma källdomän, en användning av behållarschemat (Johnson, 1987), men har olika mål-
domäner. Tankefiguren är att energi är någonting som kan tas ur en kemisk reaktion eller en bind-
ning. Detta stämmer ganska väl överens med att energi frigörs vid exoterma reaktioner. Det som 
inte framgår av konstruktionen är emellertid att det åtgår energi för att bryta upp bindningar. Det 
kan även tilläggas att dessa två konstruktioner även kan tolkas utifrån den platsfokuserade händel-
sestrukturen, beroende på vad det är som utgör figur respektive bakgrund. Denna dualitet ses i me-
ningen ”Ett ämnes energi är inbyggd i de kemiska bindningarna”. Genom att identifiera ett ämnes 
energi som inbyggd utgör bindningarna fokus med en objektfokuserad händelsestruktur. De kemiska 
bindningarna kan emellertid även ses som en plats i vilken energin befinner sig, dvs. utifrån en plats-
fokuserad händelsestruktur. 

Analogier illustrerade med bilder
Nedan redogör vi för analysen av de mer genomarbetade analogier som beskrivs i Lüning m.fl. (2009) 
och åtföljs av bilder som illustration. Motsvarande analogier och illustrationer förekom inte i Anders-
son m.fl. (2007).
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Det stora äppelkriget
Lüning m.fl. (2009) använde en analogi med ett äppelkrig för att visa att en jämvikt kan ses som dy-
namisk, alternativt statisk. Ett äppelträd står på gränsen mellan en äldre mans och en pojkes tomter. 
På marken ligger det fullt med äpplen på båda sidor och pojken bestämmer sig för att kasta över alla 
äpplen till gubbens sida. Gubben börjar kasta tillbaka äpplena men han rör sig betydligt långsammare 
än pojken. Efter ett tag har gubben fler äpplen på sin tomt än pojken, men eftersom pojken får allt län-
gre avstånd mellan sina äpplen hinner gubben vid ett läge kasta över lika många äpplen som pojken 
vilket gör att koncentrationen av äpplen håller sig konstant på båda sidor trots det dynamiska utbytet 
av äpplen. En kemisk reaktion fungerar på samma sätt, där en blandning av olika reaktiva föreningar 
typiskt uppnår en dynamisk kemisk jämvikt efter en tid. Analogin går även att utveckla på flera sätt: 
om ytterligare en pojke hjälper till att kasta över äpplen kommer äpplena att kastas över ännu snab-
bare till en början men till slut landar man ändå i ett läge där lika många äpplen åker över från gubben 
som till gubben, det kommer dock att finnas fler äpplen hos gubben än tidigare.

Det stökiga rummet
Lüning m.fl. (2009) uttrycker den implicita metaforen Entropi är oordning även med hjälp av en 
explicit jämförelse med och bild av ett stökigt rum där kläder och föremål ligger spritt över golvet. 
Entropi introduceras med bildtexten: ”en sån här hög grad av oordning visar på hög entropi” (Lüning 
m.fl., 2009, s. 18). Analogin problematiseras dock inte, och till skillnad från i exemplet med äppelkri-
get lyfts inte den dynamiska karaktären hos termodynamiska system fram.

Vattenfallsanalogi
För att introducera energi och energiomvandlingar används i Lüning m.fl. (2009) en illustration av 
ett vattenfall med ett vattenkraftverk. Vid sidan om vattnet finns även en stad med pilar dragna upp 
mot himlen. Bildtexten återger energiprincipen och uppmanar läsaren att finna fler omvandlingar 
utöver hur lägesenergi blir rörelseenergi. I anknytning till bilden introduceras begreppet potential, 
där vattnets fallhöjd är ett exempel. Senare i löptexten introduceras även entropi och temperatur, 
vilka relateras till varandra genom begreppet värmemängd: ”Precis som alla andra energiformer be-
står värmeenergi av två delar. Den ena är temperaturen, som är bekant för alla. Den andra delen kal-
las entropi och är kanske inte lika välkänd” (Lüning m.fl., 2009, s. 9). Sambandet mellan entropi och 
temperatur kvantifieras med uttrycket TS, men parallellen till vattenfallet utvecklas inte explicit. Vi 
återkommer nedan till hur analogin motiveras i intervjun med en av författarna.

Bergsvandringen
Som vi har sett använder Lüning m.fl. (2009) flitigt analogin mellan kemiska processer och en bergs- 
vandring, bland annat för att visa att reaktioner går snabbare om det finns en reaktionsväg med låg 
aktiveringsenergi. Detta illustreras med två vägar från en bergsstuga ner till en by i dalgången. Två 
vägar är utritade, en som går över en stor kulle och en som går över en mindre kulle. Bildtexten kom-
pletterar med att konstatera att om man ska gå promenaden nerför väljer man vägen som går över en 
mindre kulle. Reaktionen går snabbare om den inte behöver ”klättra så högt”, något en av författarna 
återkom till i intervjun nedan.

Intervju med läroboksförfattare
Entropi är oordning
Metaforen Entropi är oordning används i båda läroböckerna utan att uttryckligt nämna att det är just 
en metafor. Vi fann det därför av intresse att ta reda på hur författarna resonerar kring metaforen. 

I intervjun med I1, en av författarna i konstellationen Lüning m.fl. (2009), framgår att de själva menar 
att entropi bokstavligen är oordning, vilket t.ex. förklarar att den inte har markerats som explicit me-
taforisk i texten:
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F3: Om man säger, den metaforen, entropi är oordning, har stött på en del kritik i...
I1: Ja, men det är ingen metafor, det är, det har ju Boltzmann bevisat, att det är ett mått på oord-
ningen. I statistiska mekaniken, statistiska termodynamiken, så visar man ju att det är så. 
F3: Och om vi då går tillbaka till den kritik som finns inom didaktikvärlden för... och jag vill ändå 
hävda, att i och med att det är en tolkning, det är två domäner vi pratar om, det är termodyna-
mikvärlden som har entropibegreppet, och det är kanske en domän av mänsklig aktivitet eller 
materia...
I1: Det är som att extrapolera metaforer till någonting utanför ett partikulärt system. Jag säger, 
jag tillämpar detta i molekylernas och elektronernas och atomernas värld. Och den, styrkan i 
Boltzmanns beskrivning är ju att Avogadros tal är så himla stort, så att de statistiska lagarna blir 
ju verkligen fulländade där.
F3: Det är snarare, det vi är ute efter det är ordet oordning som sådant, som har setts som pro-
blematiskt.
I1: Varför skulle det vara problematiskt, det kan jag inte förstå. Är det någon som inte skulle förstå 
vad oordning är?  (...) Däremot är jag tveksam att allmänt extrapolera entropibegreppet till oord-
ning i största allmänhet alltså, där tycker jag kanske att metaforen tappar i bärkraft. (...) Men om 
du tittar till exempel på min yngste sons sovrum, då är det inte tillräckligt många objekt för att 
den där analogin ska hålla. Alltså det går inte att göra någon matematik längre då.

I1 anser alltså till en början att Entropi som oordning inte är en metafor utan en vetenskaplig san-
ning. När författaren blir presenterad för en mer vardaglig tillämpning av oordning håller denne dock 
med om att analogin inte längre håller, men främst på grund av att antalet föremål i ett rum är så 
mycket mindre än antalet molekyler i ett termodynamiskt system, så att matematiken inte längre är 
tillämpbar.

När I2, en representant för Andersson m.fl. (2007), fick motsvarande frågor kring introduktionen av 
entropibegreppet är han istället medveten om problemen kring entropi som oordning och associatio-
nen till oordningen i ett rum, men metaforen finns trots detta ändå med i boken: 

I2: Entropin överhuvudtaget när du läser den, så ser du här t.ex. att det står såna här tråkiga gre-
jer som oordning och sådant som är riktigt trist, men...
F2: Framför allt tycker jag att det fångar bara en dimension eller...
I2: Ja, det fångar fel dimension. För det kan ju aldrig handla om oordning på det sättet. Man tar 
ju ofta metaforen att det är oordning i ett rum, men där har ju inte partiklarna... dom bär ju inte 
på någon energi, så det kan aldrig leda till en större oordning så länge det är statiska prylar som 
bara ligger där. Det beskriver bara ett möjligt tillstånd. (...) Det får inte vara oordning frikopplat 
från energi. Man måste ha en rörelse kopplad till partiklar för att man ska få börja prata oordning. 
Och då går det inte bra att börja med det oordnade, ostädade rummet.
F2: Men ni har dock inte något ostädat rum med. (...)
I2: Nej, visst inga ostädade rum, det tror jag vi… det fick jag med också att vi inte skulle ha några 
ostädade rum.

I2 visar här, i våra ögon, en förståelse för vilka begränsningar oordningsmetaforen har, t.ex. fokus 
på föremål som ligger still, och man har aktivt valt att inte belysa metaforen med det annars vanligt 
förekommande stökiga rummet.  

Vattenfallsanalogin
Liksom förslaget av Herrmann (2000) introduceras i Modell och verklighet. Kemi B. entropibegrep-
pet i analogi med ett vattenfall. I intervjun utvecklar I1 hur temperaturskillnaden utgör en poten-
tialskillnad, liksom vattenfallets höjd eller spänningen i en elektrisk krets. Genom att multiplicera 
potentialskillnader med ett flöde, av vatten eller en elektisk ström, respektive, kan energin beräknas:
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I1: Det är nämligen så här, att potentialbegreppet är ju fundamentalt i fysiken. Och den... alla 
människor känner till elektrisk spänning, och att det är potential, 220 volt och så vidare. Och lä-
gesenergi känner de också till ifrån skolans mekanikkurs. Och då har jag bara skrivit så här. Okej, 
ta nu höjden x gravitationskonstanten, de två som jag har satt inom parentes, det blir gravita-
tionspotential, och det är höjdskillnaden i praktiken, men det är produkten där som driver vattnet 
nerför ett vattenfall och så vidare, och så massan. (...) Och för elektrisk energi, är det elektrisk 
spänning gånger elektrisk laddning.

Med samma tankegång fortsätter författaren kring relationen mellan termodynamiska storheter som 
temperatur, värme och entropi:

I1: Men så säger jag, värme, vad är det för någonting. Ja, alla barn vet vad temperatur är, oj, vad 
varmt det är. Och temperaturen stiger, säger man. Det är klart, men när man tillför värme. Och 
då säger jag, men vad är det för faktor som ska stå där. Och det vet ingen någonting om. Men det 
är entropi. (…) 
Vad är det man ska multiplicera temperatur med för att få värmeenergi? (…) Jag säger, alla energi-
former, utan undantag… det finns inte någon yttring av energi där du inte har en potentialstorhet 
och en... alltså en extensiv och en intensiv storhet.

Författarens tankar kring hur analogin kan användas för att jämföra ett värmeflöde med vattenfal-
let blir tydliga i intervjun. I bokens bild av vattenfallet framställs det dock som ett exempel på olika 
energiformer och energiomvandlingar. Att temperatur är en potential skrivs inte fram, liksom inte 
heller vilken typ av storhet som motsvarar entropin i vattenfallet. Sett ur modellen som Glynn (1989) 
presenterar missar författarna dels kartläggningen av de olika likheterna av domänerna men även en 
del av presentationen av källdomänen.

Bergsvandringen
Analogin mellan en kemisk process och bergsvandringen användes på två olika ställen i Modell och 
verklighet. Kemi B, dels som en explicit metafor för att beskriva entalpi och dels tillsammans med 
en bild på ett berg med utritade vägar för att beskriva kemiska reaktioner. Under intervjun med I1 
diskuterades hur resonemanget kring analogin hade gått:

F3: Hur långt bär den analogin, har du resonerat, funderat kring det? 
I1: Ja, alltså att man kan säga att, ibland har jag ritat och själv... och då till exempel har jag ritat 
en student och en lektor på toppen av en slalombacke, och så säger jag, att den här puckelpist- 
åkaren… rakt ner, men jag som inte har förstått det åker en annan väg. (...) Gravitationsfältet är 
detsamma, och gravitationspotentialen är densamma, men jag väljer en annan väg. Och speciellt 
när man ska klättra upp naturligtvis, om det är vinter och det inte finns några liftar, så är... enligt 
Newton så är ju arbetet detsamma, men det är klart... Jo, men svaret är, [R3], att analogin håller 
väldigt väl, folk förstår det där.

Författaren börjar resonemanget med att reda ut källdomänen och att konstatera att analogin håller 
väl, enligt erfarenheten. Enligt Glynn (1989) är presentationen av källdomänen en av de punkter som 
behöver behandlas vid användandet av analogier inom undervisning, och författaren genomför detta 
utförligt både i läroboken och här i intervjun. Även om analogin verkar fungera bra kommer författa-
ren emellertid på ett avvikande exempel där analogin inte höll hela vägen:

I1: Men jag ska berätta en rolig sak, där man visade att jag hade förbisett en sak, och det var på 
den här, där jag använder det här med dalgången. Här. Jag säger så här, att om en kemisk reak-
tion börjar där och ska gå till ett tillstånd, då går, om man går den längre vägen, så tar den längre 
tid, och då blir det en långsammare kemisk reaktion. Men då var det någon elev som sade, varför 
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går du inte rakt ner till sjön, och går längs stranden. (…) Det vore ju smartare att gå rakt ner och 
sedan knalla längs stranden. Ja, men, sade jag, då blir det inget bra kinetikexempel. Så där haltade 
mina... Men det här har i alla fall folk förstått, att de ska gå därifrån och dit, så går man inte en 
onödig omväg över högsta ryggen. Och det gör ingen orienterare heller. Så att svaret är att den 
här analogin funkar bra, tycker jag. Och likheten mellan kemisk energi och lägesenergi blir också 
uppenbar då.

 
När författaren berättar om det enda dilemmat som mötts vid användandet av analogin utvecklas 
egenskaperna hos måldomänen, det studerade fenomenet.

Diskussion
I en avslutande diskussion drar vi slutsatser från studien genom att återvända till forskningsfrågan, 
samt reflekterar kring vilka implikationer som kan göras för naturvetenskapsundervisningen.

Hur används explicita och implicita metaforer, samt analogier för termodynamik i svenska 
kemiläroböcker på gymnasiet?
Detta arbete påvisar att metaforer används i stor utsträckning för att presentera termodynamik i två 
svenska gymnasieläroböcker i kemi. De flesta konstruktionerna var implicita, vilket rimmar väl med 
Lakoff och Johnsons (1980) syn att begreppsliga metaforer utgör en stor del av språket och Amin 
(2009) som argumenterar för att metaforer och då särskilt begreppsliga metaforer är ett oundvikligt 
verktyg inom naturvetenskapen och dess undervisning. Till skillnad från vår studie av metaforer i 
universitetsläromedel (Amin m.fl., 2012), fann vi emellertid här fler exempel på begreppsliga meta-
forer som bygger på en objektfokuserad händelsestruktur. Båda läroböckerna använde även oord-
ningsmetaforen implicit, i Lüning m.fl. (2009) utvecklat som en analogi med ett stökigt rum. Studien 
visar även att de två läromedlen skiljer sig åt i det att Lüning m.fl. (2009) använde illustrationer för 
att förklara analogier, medan detta inte förkom i Andersson m.fl. (2007), och att de utgår ifrån delvis 
skilda metaforer för att tala om centrala begrepp.

Om man jämför hur analogier och metaforer framställs i de två läroböcker som undersökts med 
Glynns (1989) rekommendationer kan man dra slutsatsen att få av de sex punkterna i Glynns modell 
typiskt ingår i de olika beskrivningarna. Ofta pekas endast mål- och källdomänen ut och sedan pre-
senteras de slutsatser som man kan dra utifrån metaforen eller analogin. I vissa fall är endast slut-
satserna dragna och man får själv komma på vilken metaforisk konstruktion som det hela bygger på. 
Den explicita metaforen Energi är pengar är ett sådant exempel där endast slutsatserna presenteras 
genom att konstatera att energifattiga ämnen bildas när energirika ämnen reagerar med syre. Överlag 
användes inte så många explicita metaforer utan de flesta konstruktioner som identifierades var inte 
utmärkta i texten på något sätt och behandlades därför som implicita. Som Glynn (1989) poängterar 
finns det ett behov av metaforer och analogier när abstrakta begrepp ska förklaras, men för att und-
vika missuppfattningar behöver man behandla dem på ett sätt som tydliggör när konstruktionerna 
bryter ihop. I de två analyserade läroböckerna görs dock sällan det, inte heller i Lünings m.fl. (2009) 
mer utarbetade och illustrerade analogier. Samtidigt framkommer det i intervjuerna att författarna 
ofta är medvetna om och gärna beskriver begränsningarna. Liksom de författare som intervjuades av 
Thiele och Treagust (1992), uttrycker de här att det är svårt att föra över alla de resonemang en lärare 
skulle behöva ta upp i sin undervisning i lärobokens textformat.

Implikationer för NV-undervisning
Mot bakgrund av att de analogier och metaforer som presenteras i de två läroböckerna typiskt endast 
involverar få av stegen i Glynns (1989) modell, är det frestande att ropa på andra och bättre lärome-
del. Det skulle vara önskvärt att de behandlade mer generellt hur modeller, analogier och metaforer 
förhåller sig till de fenomen de representerar (att detta är problematiskt antyds av titeln till en av de 
analyserade böckerna: Modell och verklighet), samt specifikt hur långt varje enskild metafor/analogi 
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bär, med exempel där de inte fungerar längre. Författarna här, liksom de som intervjuats av Thiele 
och Treagust (1992), vittnar dock om utmaningen. Det är principiellt svårt att paketera undervisning 
i en lärobok och man möter snart i praktiken praktiska begränsningar t.ex. i sidantal.

Slutsatsen blir istället att läraren är central för att samtliga steg i Glynns (1989) modell behandlas i 
undervisningen då en viss metafor eller analogi introduceras. Att läraren är insatt i de olika metafo-
rerna och analogierna är alltså avgörande för huruvida användningen av dem i undervisningen ska bli 
lyckad eller inte. Om ingen kan redogöra för mål- och källdomän för eleverna missas den viktigaste 
poängen i användandet av analogier – att förstå det okända med hjälp av det bekanta. Samtidigt visar 
forskningen stor spridning i detaljgraden i kemilärares förklararingar i undervisningen med hjälp av 
analogier och metaforer (Thiele & Treagust, 1994a; Treagust m.fl., 1989). Vid sidan av den personliga 
erfarenhet som varje lärare bygger upp kan lärarutbildningen här spela en viktig roll, t.ex. genom att 
introducera Glynns (1989) rekommendationer.

Att analysera de modeller och det språk som används kan vidare vara avgörande vid val av lärobok. 
Lüning m.fl. (2009) utnyttjade ett tydligt substanstänkande och bergsvandringen som en flitigt före-
kommande analogi inom termodynamiken, vilket man som läsare eller lärare bör vara medveten 
om. På samma sätt såg författaren till Andersson m.fl. (2007) de potentiella falluckorna med oord-
ningsmetaforen för entropi, vilket rimligen påverkar en elevs tolkning. Att identifiera dessa grund-
metaforer kan därmed ses som en viktig del i val och användande av lärobok. Om man som lärare 
identifierar den mest grundläggande metaforen i boken kan man sedan bemöta och fylla i de luckor 
som läroboken lämnar åt läsaren.
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Appendix A. Intervjuunderlag – Modell och Verklighet

• Bakgrund
• Förhållande till undervisning
• Hur involverades du i Involvering i Modell och Verklighet?
• Syn på kemi/termokemi i skolan

o Grundskola/gymnasium
o Utveckling över tid/läroplaner

• Ansats till Modell och Verklighet?
o Kursmål Kemi A/Kemi B
o Ska texten stå för sig själv eller är det fördjupning av Kemi A?
o Förhållande till andra ämnen

 Naturkunskap (syn på energikvalitet)
 Fysik
 Biologi
 Miljökunskap/samhällskunskap

• Vad ville du få med i boken?
o Vilket stoff?

 Kriterier för prioritering?
o Hur kan det presenteras?

 Metaforer/analogier
 Matematisk formalism
 Bilder
 Laborationer
 Historiska paralleller

• Bokens upplägg
o Introduktion av värme/värmemängd/värmeenergi som substans.
o Introduktion av entropi som extensiv komponent i värmemängd.

 Entropi är ett abstrakt begrepp. Hur hanterar man det?
o Mikroskopisk tolkning av entropi som oordning

 Analogin ”stökigt rum”. Hur långt bär den?
o Kebnekaise-analogin för tillståndsfunktioner

 Hur långt bär den?
o Gibbs fria energi.

 Förhållande till total entropi för system + omgivning?
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