
Arbete om energislag 
Vi behöver energi och det finns olika sätt att omvandla energi. 
 
Exempel på energislag är: Vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solkraft, geotermisk energi,          
kraftvärmeverk, vågkraft och fusionskraft. 
 
Du ska välja ett energislag och redovisa det med hjälp av en Keynote som du spelar in ljud till.                   
Den ska vara mellan 5-15 minuter lång. 
 
Redovisningen görs individuellt och alla väljer olika energislag. 
 
Följande punkter ska finnas med i din presentation 
 
Historia: När började människan använda energislaget. Vilka tekniska uppfinningar 
har varit nödvändiga för att kunna omvandla energi. Till  exempel, turbin, generator, 
halvledarmaterial. 
 
Var: Vilka länder använder energislaget och varför? Till exempel har Norge mycket 
vattenkraft eftersom Norge har många vattendrag och höga berg. Visa några 
länder som använder mycket av det energislag du presenterar. 
 
Funktion: Beskriv så noga du kan hur energin omvandlas. Använd tekniska bilder 
där du namnger de olika delarna och förklarar hur delarna hänger ihop. 
 
Miljö: All olika energislag påverkar miljön på olika sätt. Är det energislag du 
presenterar förnyelsebart eller icke förnyelsebart. Hur påverkas miljön under drift, 
vid uppbyggnad, blir det avfall, luftföroreningar? 
 
Källor: Vilka källor har du använt. Är källorna trovärdiga? Jämför informationen. 
 
Den 20 februari ska arbetet vara helt färdigt. Sen har ni en vecka på er att kolla på varandras                   
presentationer. Den 6 mars kommer ni ha ett test där jag plockar frågor från alla olika                
presentationer. 
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Historia Du beskriver när och var 
människan började 
använda energislaget 
 
 

Du beskriver hur människans 
användning av energi 
förändrats genom historien och 
hur energislaget utvecklats. 

Du beskriver hur energislaget 
förändrats och vilka tekniska 
innovationer som bidragit till 
utvecklingen. Du gör en analys 
av hur energislaget kan tänkas 
användas i framtiden. 

Var  Du visar om energislaget 
används i Sverige och ger 
exempel på något annat 
land som använder 
energislaget. 

Du du ger flera exempel på 
olika länder som använder 
energislaget och visar andel av 
energi länderna får från det 
energislaget. 
 

Du gör en djupare analys av 
några olika länder som 
använder de energislag du 
beskriver. Varför används det, 
vilka är behoven och 
förutsättningarna. 
 

Funktion Du förklarar enkelt vilka 
energiformer som 
omvandlas. Du visar en 
bild med namn på de olika 
delarna i systemet. 
 

Du beskriver väl hur energin 
omvandlas och hur delarna 
samverkar. 
 

Du visar hur mycket energi ditt 
energislag ger i förhållande till 
andra energislag 
(verkningsgrad). Du förklarar 
också hur energin 
transporteras från energislaget 
till konsumenterna. 

Miljö Du ger något exempel på 
hur miljön påverkas av det 
energislag du redovisar. Du 
vet om energislaget är 
förnyelsebart eller inte. 
 

Du ger flera exempel hur miljön 
påverkas både vid byggandet, 
drift och avveckling. 
 

Du beskriver påverkan av 
miljön i flera steg både lokalt 
och globalt. Du ta ställning till 
vad du tycker med 
naturvetenskaplig saklighet. 
 

Källor Du kan söka, välja ut och 
sammanställa information 
från ett avgränsat urval av 
källor. 
2 källor ej samma bok eller 
hemsida 
Sammanställningen av 
källorna innehåller enkla 
beskrivningar och 
förklaringar. Du visar vilka 
källor du använt och 
förklarar vad eventuella 
förkortningar står för 
 

Du kan söka, välja ut och 
sammanställa information från 
ett relativt varierat urval av 
källor. 
3 källor ej samma bok eller 
hemsida 
Sammanställningarna av 
källorna innehåller 
utvecklade beskrivningar och 
förklaringar. Du förklarar 
vilka källor du använt, 
förkortningar och motiverar 
varför du använt källorna 
och hur trovärdiga dem är. 
 

Du kan söka, välja ut och 
sammanställa information från 
ett varierat urval av källor. 
(4 källor ej samma bok 
eller hemsida) 
sammanställningen av källorna 
innehåller välutvecklade och 
nyanserade beskrivningar och 
förklaringar. 
Du jämför 
källorna du använt och gör 
en analys. 

 
 
 
 


