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Förord
Från forskning till fysikundervisning
Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) arbetar med att sprida forskningsresultat liksom beprövad erfarenhet till fysiklärare med syfte att förändra och
stärka fysikundervisningen i svensk skola (förskola, grundskola och gymnasieskola). Med samma syfte arbetar vi också med att utveckla och sprida forskningsbaserade utvecklingsarbeten. Vårt arbete är en del i att överbrygga gapet mellan
såväl naturvetenskaps-/fysikdidaktisk forskning och skolans praktik, som gapet
mellan aktuell fysikforskning och fysik så som ämnet ofta beskrivs i skolan.
Under 2015 formades tanken på en konferens, som, i linje med det här arbetet, skulle fokusera på att överbrygga gapet mellan forskning och fysikundervisning. Hur kan nv-didaktiska forskningsresultat komma till nytta till exempel i
konkret utveckling av fysikundervisning i skolan? Och hur kan aktuell fysikforskning bli något elever i skolan får ta del av? Vi bestämde oss för att döpa konferensen till ”Från forskning till fysikundervisning”. Fokus för konferensen bestämdes
alltså vara forskningsbaserade utvecklingsarbeten och olika sätt som forskning
kan påverka och utveckla fysikundervisning i skolan. Vi bjöd in fyra huvudtalare:
Professor Anita Roychoudhury från USA, Professor Ellen Karoline Henriksen
från Norge, Professor Peter Heering från Tyskland och Professor Cedric Linder
från Uppsala. Till vår glädje tackade samtliga ja. Huvudtalarna hjälpte oss att
rama in och fokusera på praktiknära aspekter av den nv-/fysikdidaktiska forskningen med tydliga implikationer för undervisning på olika nivåer i skolan. Vi
bjöd även in NATDID som medarrangör.
Konferensens målgrupp var lärare som undervisar i fysik från lågstadiet till
och med gymnasiet, lärarutbildare som utbildar dessa lärargrupper och forskare
i fysikdidaktik1. Vi ville också under konferensen avsätta tid för diskussioner och
erfarenhetsutbyte i olika konstellationer. Vi ville att konferensen skulle fungera
som en mötesplats där till exempel forskare kunde få större inblick i skolans och
lärarnas vardag och problem, och lärare få större inblick i den nv-/fysikdidaktiska
forskning som finns och hur den kan komma till användning i skolan.
Detta var första gången den här typen av konferens som fokuserar på relationen forskning och fysikundervisning anordnades i Sverige och det är alltid svårt
att veta hur stort intresset skulle vara. Vi blev mycket glada över det gensvar vi
fick – både i form av anmälningar och i form av de samtal vi fick vara med om
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Vi valde att inte ha förskollärare som målgrupp för att inte konkurrera med den konferens som nätverket för naturvetenskap i förskolan anordnar årligen.
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under konferensen. Konferensen ägde rum den 13-14 mars 2016 på Malmö museum, med en vetenskapshistorisk utställning som granne, vilket passade väldigt
bra ihop med Peter Heerings föredrag om Storytelling. Totalt hade vi 74 deltagare
från Luleå i norr till Ystad i söder, och därtill våra internationella gäster. Ungefär
hälften av deltagarna var lärare, de flesta på högstadiet eller gymnasiet, men flera
lärare från låg- och mellanstadiet deltog också. Bland övriga deltagare kom de
flesta från olika lärosäten. Det fanns alltså många möjligheter till utbyte mellan
forskare, lärare och lärarutbildare.
Många av konferensens deltagare berättade att de uppskattade konferensen
och det fokus på fysikundervisning den hade. Vi hoppas på att kunna genomföra
en ny liknande konferens om några år. Hoppas vi ses igen då och att vi då kan
vara ännu fler! Under tiden kan vi inspireras av de texter som skrivits med utgångspunkt i några av konferensens presentationer!
Vi vill slutligen tacka NATDID för stöd under konferensen och för att den
här konferensboken blev möjlig!
Lund 10 oktober 2016
Lena Hansson och Ann-Marie Pendrill
Nationellt resurscentrum för fysik

4

Möten mellan lärare och forskare
De möten och samtal mellan forskning och skolans praktik som sker på konferenser som ”Från forskning till fysikundervisning” är viktiga för skolans utveckling på vetenskaplig grund. Vi tror på vikten av att långsiktigt bygga relationer
mellan skolan och forskningen. Denna konferensbok syftar till att sprida de erfarenheter som presenterades vid konferensen i Malmö till fler än de som var närvarande. Som medarrangörer har vi vid Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID) ambitionen att låta fler delta i samtalen
om skolans fysikundervisning.
Bidragen representerar såväl utvecklings- som forskningsarbeten. Författarna kommer från både skolans verksamhet och lärosäten. Genom att lärare rapporterar om sina erfarenheter från skolans verksamhet låter de dels lärarkollegor
få inspiration, dels blir det möjligt för forskare att få veta mer om det viktiga innovationsarbete som pågår i skolans praktik. I denna volym finns två bidrag där
lärare delger pedagogiska resonemang kring sin praktik. Rickard Kristiansson beskriver hur han arbetar med musik som ett redskap i den naturvetenskapliga
undervisningen. Ingela Bursjöö berättar om på vilket sätt de globala hållbarhetsmålen kan integreras i fysikundervisningen.
Flera av bidragen i denna konferensbok visar hur olika former av resurser
kan vara användbara i skolans praktik. Jesper Haglund beskriver hur ny teknik
kan hjälpa elever att se värme, vilket låter ett abstrakt begrepp bli en konkret bild
för eleverna. Marie Fridberg och hennes medförfattare förklarar hur barn i förskolan får använda sig av surfplattor i sitt skapande och lärande om fysikaliska
fenomen såsom avdunstning. I sin text om utomhusfysik beskriver Oleg Popov
ett nytt undervisningsmaterial för att flytta ut fysikundervisningen utanför klassrummet. Ellen Karoline Henriksen och medförfattare beskriver ett forskningsbaserat utvecklingsarbete av ett undervisningsmaterial för kvantfysik och relativitetsteori på gymnasiet i Norge.
Tre av bidragen fokuserar särskilt på hur fysikundervisningen sker i klassrummet genom praktiknära forskningsprojekt. Margareta Enghag beskriver tillsammans med kollegor inom såväl skolan som universitetet en studie om riskbedömning i gymnasiets fysikundervisning. Maria Kouns artikel handlar om det arbete med språkutvecklande arbetssätt hon gjort tillsammans med fysiklärare.
Lena Hansson och medförfattare beskriver ett nystartat forskningsprojekt som
kommer att studera vilken roll matematiken har i fysikundervisningen.
Det finns också initiativ till utvecklingsprojekt som ligger på en högre organisatorisk nivå. Här finns projektet ”Mot nya höjder” presenterat av Katrin Lindwall och medförfattare. Projektet är ett arbete där ett helt län har arbetat med ett
projekt kopplat till ett besök av astronauter. I artikeln framgår också att initiativet
har lett till en fortsättning i andra projekt.
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Vår förhoppning är att dessa samlade texter ska väcka nya tankar och diskussioner bland såväl lärare som forskare. Genom att samla texter som alla berör
skolans fysikundervisning ur olika perspektiv vill vi bidra till samtal som leder till
nya insikter.
Vi vill rikta ett stort tack till alla författare som bidragit till den här konferensboken. Vi vill slutligen tacka NRCF för möjligheten att medarrangera konferensen ”Från forskning till fysikundervisning”.
Karin Stolpe och Gunnar Höst
Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik
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Integrera musik i NO-undervisningen
Richard Kristiansson

Sammanfattning
Mitt namn är Richard Kristiansson och jag arbetar som MaNO-lärare
på en låg- och mellanstadieskola. Jag håller på med något som jag kallar för ”pedagogik med musik”. Att integrera musik i NO-undervisningen upplevs av många elever som lustfyllt. Att det är lustfyllt är en
viktig aspekt av undervisningen som främjar inlärning. I denna artikel
berättar jag om och ger exempel på hur jag integrerar musik i min
undervisning, samt redovisar en enkätundersökning om vad eleverna
tycker om det. Undersökningen visar att många elever upplever att de
med hjälp av sångerna får stöd för minnet och att de kommer ihåg fakta
bättre. Enkätundersökningen visar också att den experimentella delen
av NO-undervisningen är mycket uppskattad.

Det finns flera skäl till att integrera musicerande i sin undervisning. Musik berör
oss alla på något vis och det är en del av våra liv i större eller mindre utsträckning.
Exempelvis är alla våra högtider fyllda med musik och sånger som många av oss
kan och som väcker känslor hos oss. Ett annat exempel är reklaminslag i TV och
radio som även de är fyllda med inslag av musik. Många upplever musik som
lustfyllt och glädjerikt. Just detta, att det är lustfyllt och glädjerikt, är viktigt när
man som lärare och elev håller på med lärande. Att musicera tillsammans med
eleverna ger dessutom en annan ingång till ämnet. Denna ingång gör att man som
lärare når elever som kanske annars inte skulle fattat tycke för NO-undervisningen. I det följande kommer jag att berätta om och ge exempel på hur jag integrerar musik i min undervisning, samt redovisa en undersökning om vad eleverna
tycker om det.

Tio sånger under mellanstadiet
Min undervisning är indelad i tio arbetsområden, där varje arbetsområde har en
egen sång. Tänk dig att du går i fjärde klass och ni ska precis påbörja ett nytt
arbetsområde som kommer att handla om vatten. Den första lektionen startar
såhär: https://youtu.be/kZ6rL3Xk5_w
Länken leder till sången ”Vattnet åker runt”, inspelad under konferensen ”Från
forskning till fysikundervisning” den 15 mars 2016. Sångtexten följer här:
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Vattnet åker runt, runt, runt, runt, runt på en upptäcktsfärd,
genom luft och hav och mark och träd runt hela vår värld.
När vattnet blir varmt så stiger den upp till himmelen.
Där uppe blir det moln med snö och regn som åker ner igen.
När du kokar vatten hemma i ditt kök,
bildas det en massa rök,
som ryker upp i luften för den blir lätt.
Tänk dig en härlig dag
när solen värmer upp ett hav,
då flyger vattnet upp på samma sätt.
Men du ser det inte för det är en gas,
genomskinlig precis som glas.
Det kallas för vattenånga när detta skett.
Vattnet åker runt …
Högt uppe kan gasen inte existera.
Den börjar då att kondensera,
vattnet blir flytandes igen.
Det bildas moln men innan droppar faller,
fryser de och blir iskristaller.
Sen smälter de på färden och blir till regn.
Kanske hamnar de igen i havet eller,
träffar på en person som gnäller.
Kanske träffar de på dig min lille vän.
Vattnet åker runt …
Under mellanstadiet undervisar jag sedan i ytterligare nio stora arbetsområden i
en bestämd ordningsföljd: vatten; luft; fotosyntes; blodomlopp; matspjälkning;
ljud och hörsel; ljus och syn; förbränningsprocessen och brandkunskap; ellära;
atomer och molekyler. Till varje arbetsområde har jag skrivit en sång som handlar
om innehållet i just det området. Ordningen på områdena är inte slumpartad
utan noga utvald, dels med tanke på kopplingar mellan arbetsområdena, och dels
för att det finns en progression mellan dem där tanken är att gå från det mer konkreta till det mer abstrakta, från arbete med vatten till arbete med atomer och
molekyler. Det är naturligtvis möjligt att göra arbetsområdena även i andra sekvenser.

Från det konkreta till det abstrakta inom ett arbetsområde
Även inom arbetsområdena tänker jag mig att det skall finnas en progression från
det mer konkreta mot det mer abstrakta. Jag åskådliggör mina tankar kring detta
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med arbetsområdet ljud och hörsel som exempel. Nedan följer sångtexten till
”Det handlar om ljud” samt en länk till en video där elever framför sången:
https://youtu.be/oobp-9WQnBU

Alla dessa toner som jag kan höra
det är vibrationer som når mitt öra.
Luftens molekyler börjar röra
sig så att delar i mitt öra
börjar vibrera fort och gärna
sen skickas signaler till min hjärna.
Såna signaler gör att du
kan höra mig sjunga nu.
Det handlar om,
Ljud, ljud, ljud – man pratar var dag,
Ljud, ljud, ljud – hör du vad jag sa,
Ljud, ljud, ljud – luften den rör sig, åh ja jag hör dig,
hoppas att du hör mig.
Vi sjunger väl vidare på sången
och släpper ljudet in i hörselgången.
Där inne finns trumhinnan och tre små ben,
hammare och städ och stigbygeln.
Efter det så kommer där en snäcka
och inuti snäckan finns en vätska.
Den rör sig mer än gärna
och gör att celler skickar ljud till hjärnan.
Det handlar om, ljud, ljud, ljud …
Låga mörka, höga ljusa ljud det handlar om frekvens.
Vi kan bara höra ljud inom en viss gräns.
Men styrkan på ljud det mäts i decibel, hög
musik och höga skrik och skäll, hög volym blir många decibel.
Det handlar om, ljud, ljud, ljud …

I början av arbetsområdet gör vi experiment som visar att ljud är vibrationer (Figur 1 A) och att dessa vibrationer måste fortplanta sig i någon
materia, exempelvis i en tråd (Figur 1 B) eller i luften (Figur 1 C).
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Figur 1. Experiment för att undersöka ljuds egenskaper: Ljud är vibrationer (A) som fortplantar sig i olika typer av materia som till exempel en tråd (B) eller luften (C).

Först när denna konkreta förståelse finns tycker jag att det blir meningsfullt att
börja prata med eleverna om abstrakta fenomen som förtätningar och förtunningar av luftens partiklar och om ljudvågor, samt rita modeller för detta (Figur
2). Därefter undervisar jag om hur örat fungerar samt kring fysikaliska fenomen
och begrepp som decibel, frekvens och resonans.

Figur 2. Illustration av ljudvågor som förtätningar och förtunningar av luftens partiklar.

Hur musik kan integreras i undervisningen
Även inom en lektion är det viktigt att följa en tydlig struktur - att ha olika delar
eller faser som återkommer i varje pass. Jag inleder därför alltid med att skriva
upp lektionsmålet på tavlan. Sedan sjunger vi arbetsområdets sång. Därefter har
jag en återkoppling till föregående lektion, en återkoppling som sedan knyter an
till det lektionen skall behandla. Vanligtvis följer ett experiment. Sedan avslutas
lektionen med ett reflektionspass.
I de flesta fall spelar och sjunger vi alltså arbetsområdets sång i inledningen
av en lektion, men det förekommer också ibland att vi avslutar med den. Det kan
hända att vi endast sjunger eller lyssnar på sången en gång medan vi vid andra
12
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tillfällen tränar den flera gånger. Vid vissa lektioner blir det en stund över och då
passar jag på att öva sången lite extra med eleverna. Låten brukar också spelas
vid tillfällen som när experimentmaterial skall plockas fram eller tas undan.
När eleverna kan sången brukar vi spela in den på film och lägga upp den på
YouTube. På så vis kan eleverna repetera sången hemma och visa den för släkt
och vänner, något som brukar vara uppskattat. När vi närmar oss slutet av ett
arbetsområde har eleverna uppskattningsvis hört sången ett femtiotal gånger.
Vid tillfällen där det passar knyter jag an sångtexten till det vi tar upp under
en lektion. Exempelvis när vi pratar om vattnet kretslopp och kring begreppet
kondensering så hänvisar jag till texten ”Högt uppe kan gasen inte existera, den
börjar då att kondensera, vattnet blir flytande igen…”. Ett annat exempel är när
vi till låten ”Jag är ett litet träd” dramatiserar fotosyntesen genom att agera vatten-, koldioxid- och kolhydratmolekyler, samtidigt som vi använder refrängen
”Solenergi och koldioxid och vanligt vatten, gör jag om till socker som jag tycker
om och sen vilar jag på natten”. Ett tredje exempel finns i arbetsområdet om ljud
när vi pratar om begreppet frekvens, då brukar jag hänvisa till raden ”Låga
mörka, höga ljusa ljud det handlar om frekvens…”, och med mörk röst belysa låg
frekvens och med pipig röst hög frekvens. Ofta gör eleverna liknande kopplingar
spontant.

NO-innehållet i fokus när jag skapar musiken
När jag skapar denna typ av låtar är det texterna som är i fokus, det är det naturvetenskapliga innehållet som skall belysas. Personligen kommer jag lättare ihåg
faktatexter som är skrivna på vers, därför försöker jag så mycket som möjligt hitta
ord som rimmar eller som åtminstone låter bra ihop. Ta till exempel vers 1 och 2
till sången ”Matspjälkningsapparaten” (https://youtu.be/OuWUFushtTM):
Frukost, lunch och middag också mellanmål bör man ha två,
tänderna de tuggar och saliven smörjer maten jag åt.
Svaljet sväljer födan till matstrupen som pressar ner,
pressar ner käket till magsäcken är vad som sker.
I säcken däri magen där spjälkas kosten till en mos,
enzym och saltsyra de delar nästan alltihop.
I tolvfingertarmen där spjälkas maten ännu mer.
Bukspott och galla gör den flytande den rinner ner.
Ner till tunntarmen där näring absorberas upp,
och transporteras ut till kroppen via blodet i ditt blodomlopp.
Till tjocktarmen kommer det kroppen inte vill ha kvar
och ändtarmen tömmer avföring varenda dag.
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Det rimmar inte hela tiden men orden passar bra ihop. De elever som lär sig texten har nytta av det bland annat när de skall återberätta matens väg genom kroppen.
Som jag tidigare nämnt tänker jag mig att det skall finnas en progression
genom åren och arbetsområdena. Det sista arbetsområdet och den sista versen
av låten ”Atomer och molekyler” får illustrera detta (jämför med till exempel
”Vattnet åker runt” ovan):
Atomen den innehåller en kärna och elektroner.
Kärnan den består av protoner och neutroner.
Det finns flera slags atomer hundra stycken ungefär.
Varje sort bildar ett grundämne med sin egen karaktär.
Protonerna i kärnan bestämmer vilken typ det är,
beroende av hur många protoner kärnan bär.
När det gäller musiken så är ambitionen att få till melodier som lätt fastnar, som
ger så kallad öronmask. Men jag vill även att låtarna skall vara lättspelade. Musiken består därför oftast av enkelt gitarrkomp med tre eller fyra ackord. Då blir de
lättspelade dels för mig, men även för kollegor och för elever som kan spela något
instrument.

Elever positiva till pedagogik med musik
För att få veta hur elever upplever undervisningen brukar jag genomföra mindre
enkätundersökningar kring deras inställning till NO vid ett par tillfällen per läsår.
Under vårterminen 2016 undervisade jag elever i årskurs 6 som jag haft sedan de
började i fyran. De hade alltså haft musik integrerat i undervisningen i nästan tre
år. Dessutom hade jag förmånen att varje vecka ha en lektion vardera i två klasser
i årskurs 4. De båda fyrorna hade dock precis börjat med integrering av musik i
undervisningen. Därför redovisar jag bara enkätresultat från sexan här.
Vid denna enkätundersökning skedde frågetillfället i början av vårterminen
2016. Eleverna hade tillsammans med mig påbörjat ett arbete om ellära och hade
tre NO-lektioner med mig per vecka. 44 elever besvarade enkäten som utgjordes
av följande frågor (fetmarkerade frågor redovisas i Figur 3 och 4):








Tycker du NO-lektioner är lärorika? (Figur 3 A).
Tycker du NO-lektioner är roliga?
Tycker du om att läsa faktatexter i NO?
Tycker du om att skriva egna faktatexter i NO?
Tycker du om att experimentera på NO-lektionerna? (Figur 3 B).
Tycker du om att skriva experimentbeskrivningar i NO?
Tycker du om att använda sånger på NO-lektionerna? (Figur 4 A)
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När det gäller sångerna på NO-lektionerna. Vad av följande gillar du mest?
[Lista med alternativ]
Har du nytta av sångerna, är de lärorika?
Hjälper sångerna dig att komma ihåg fakta bättre? (Figur 4 B)

I årskurs 6 tyckte 19 % av eleverna att NO-lektionerna är ”mycket lärorika”, och
81 % tycker att de är ”lärorika” (se figur 3 A). Inga elever uppfattar NO-lektionerna som ”inte lärorika” och inte heller som ”lite lärorika”. Figur 3 B visar att en
klar majoritet (86 %) av eleverna i årskurs 6 ”tycker om att experimentera”. Ingen
har svarat att de ”tycker inte alls om det”.

Figur 3. Fördelning av svar på enkätfrågor från 44 elever i årskurs 6: A) ”Tycker du NO-lektioner är lärorika?”,
B) ”Tycker du om att experimentera på NO-lektionerna?”.

Eleverna i årskurs 6 hade som nämnts haft musik integrerat i undervisningen sedan de gick i fyran. Deras svar tyder på att 48 % ”tycker mycket om” att använda
sånger på NO-lektionerna (se figur 4 A). Lika stor andel har svarat att de ”tycker
om det” medan 4 % ”tycker lite om det” och ingen har svarat ”tycker inte alls om
det”. När det gäller deras uppfattning om musiken som stöd för minnet visar figur
4 B att nästan en fjärdedel av eleverna anger att de blir ”mycket” hjälpta av sångerna när det gäller att komma ihåg fakta bättre. 62 % blir hjälpta ”ganska mycket”
och 14 % ”ganska lite”. Ingen har svarat ”lite”.
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Figur 4. Fördelning av svar på enkätfrågor från 44 elever i årskurs 6: A) ” Tycker du om att använda sånger på
NO-lektionerna?”, B) ” Hjälper sångerna dig att komma ihåg fakta bättre?”.

Detta är en liten undersökning, men klart är att dessa elever överlag upplever NOundervisningen som lärorik. Den experimentella delen är uppskattad i hög grad
av eleverna. När det gäller att använda sånger i NO-undervisningen, något eleverna i årskurs 6 gjort sedan de började fyran, upplevs detta också av många som
meningsfullt. Både när det gäller om eleverna ”tycker om det” och när det gäller
om de känner att det hjälper till att ”komma ihåg fakta bättre”.
Som jag nämnt tidigare brukar jag ställa denna typ av frågor till mina klasser
och mina elever. Svaren brukar påminna om svaren ovan. Många upplever det
som roligt och lustfyllt, och känner också att de lättare minns den fakta och de
kunskaper som låtarna och musiken förmedlar.

Varför sjunga som en del av undervisningen?
Som lärare kan det upplevas som svårt eller jobbigt att sjunga inför sina elever.
Man kanske tycker att man inte sjunger tillräckligt bra eller inte spelar tillräckligt
bra. Så kände jag själv i början av min lärarkarriär, särskilt om en kollega närvarade under min lektion. När jag vågade släppa den tanken och ta steget upptäckte
jag att det inte var så ”farligt”. De flesta elever är inte så kräsna utan uppskattar
modet i att man vågar. Man får också snabbt hjälp med sången av de elever som
gillar att musicera, sådana elever har funnits i alla mina klasser. De stämmer
gärna upp i allsång, hittar på egna rörelser till musiken och smittar av sig med
positiv energi.
Förutom att låtarna fungerar som ett stöd åt minnet, vilket från början var
min huvudtanke, så är min erfarenhet att musiken även gör något med gruppdynamiken. Att musicera tillsammans skapar något som är svårt att sätta ord på, en
positiv känsla av gemenskap. En sådan känsla är viktig vid lärandesituationer.
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Richard Kristiansson arbetar som MaNO-lärare på Kungshögsskolan, en låg- och mellanstadieskola som ligger i Oxie strax utanför Malmö.
Där har jag en tjänst som förstelärare i Ma och NO i årskurs 1-6. I min
undervisning håller jag på med något som jag kallar för ”pedagogik med
musik”. Tanken är att eleverna skall lära sig om naturvetenskapliga fenomen och resonemang ungefär som man lärde sig rim och ramsor när man
var liten. Musik används alltså som komplement till experiment och laborativa övningar för att stärka lärandet.
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Fysiklärarens möjligheter att arbeta
med samhällsfrågor och hållbar
utveckling i undervisningen
Ingela Bursjöö

Sammanfattning
Undervisningen i fysik har goda förutsättningar att behandla flera viktiga samhällsfrågor och på så sätt bidra till skolans uppdrag att undervisa för hållbar utveckling. I den här artikeln presenteras flera konkreta
exempel på hur fysiklärare kan använda digitala resurser som stöd för
att arbeta med frågor med anknytning till energi, miljö, klimat och
hälsa. Framför allt visas exempel på hur ämnesövergripande samarbeten är en fruktbar metod när det gäller att uppnå fysikämnets målsättningar såväl som skolsystemets övergripande uppdrag att arbeta
för hållbar utveckling. Ett särskilt intresse läggs vid de internationella
hållbarhetsmål som antogs av FN i september 2015 och hur de kan involveras i undervisningen. För att utbildning för hållbar utveckling ska
kunna genomföras finns det anledning att särskilt fokusera lärarutbildning och lärares kompetensutveckling. Yrkesaktiva fysiklärare såväl
som fysiklärarstudenter är därför viktiga aktörer för att implementera
uppdraget om utbildning för hållbar utveckling. Det finns idag goda
möjligheter att använda ett flertal resurser i omvärlden samt att öka
kontaktytorna mellan skolor, forskningsprojekt, näringsliv och olika
intresseorganisationer. Den stora utmaningen är snarare att i vardagen på skolorna skapa erforderlig tid för kontinuerlig kompetensutveckling och samplanering, och i texten presenteras förslag på hur det
kan genomföras i praktiken.

I mitt arbete som fysiklärare på högstadiet parallellt med lärarutbildning och
forskning om undervisning och lärande tänker jag ofta på hur forskning och
undervisningspraktik möts i vardagen. Jag möter en lång undervisningstradition
i fysikämnet, och jag menar att vi behöver resonera mer om vad nutida och framtida behov är i undervisningen. Vi utgår från våra nationella läroplaner men
glömmer ibland att våra styrdokument är av nationell såväl som internationell
karaktär. Ett aktuellt exempel på internationella styrdokument är FN’s globala
mål om hållbar utveckling som antogs i september 2015 (UNDP Sverige, 2016).
De globala målen innebär en utmaning för fysiklärare i den svenska skolan på
flera sätt, inte minst för att undervisningen i fysik påverkas av dessa mål som
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tydligt riktar sig mot samhällsvetenskapliga frågor och samtidigt kräver djupa naturvetenskapliga kunskaper.
Att fatta avgörande beslut kräver ofta goda naturvetenskapliga kunskaper.
Tänk dig att du är tvungen att fatta ett beslut som påverkar mänskligheten för
lång tid framöver. Valet att utveckla kärnvapen är ett sådant historiskt känt beslut, men även mer vardagsnära beslut om solskydd och mobiltelefonval påverkar
förutsättningar för god livskvalitet, nu och i framtiden. Många sådana frågor kan
behandlas i vår fysikundervisning. Den tid vi lever i har åtskilliga globala utmaningar och det är något som vi vet engagerar unga människor, inte minst från
stora internationella studier som ROSE (2012). Detta engagemang hos ungdomar
ger oss en fantastisk möjlighet att i fysikundervisningen arbeta med allt från
smarta transporter till framtidens energikällor. Lärare som undervisar i fysik behöver idag lägga ner mycket tid och kraft på att hitta spännande och meningsfulla
ingångar och det finns i all undervisningsverksamhet ett ständigt behov av att
utveckla ämnet.
Den här artikeln utgår från skärningsområdet där fysikundervisning, samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll och lärande för hållbar utveckling
möts (figur 1).

Figur 1. I den här texten ligger fokus på skärningsområdet mellan tre fält: fysikundervisning, samhällsfrågor
med naturvetenskapligt innehåll och utbildning för hållbar utveckling.
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Forskning om undervisning som berör samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt innehåll spänner över ett brett spektrum och kännetecknas av att de berör
aktuella samhällsfrågor där det behövs kunskaper i naturvetenskap för att resonera kring lösningar (Ekborg m.fl, 2012). Frågor kopplade till hållbar utveckling
i undervisningen återfinns särskilt tydligt i forskningsfält som i internationella
sammanhang beskrivs med education for sustainable development, det vill säga
“utbildning för hållbar utveckling”. Detta forskningsfält karaktäriseras av att
svara på frågan vad utbildning för hållbar utveckling är och hur det implementeras. Grunden lades under 1980-talet i Brundtlandkommissionens definition som
därefter har nått en bred internationell acceptans utan att för den skull vara fri
från konflikter i tolkning och användning:
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov. (WCED, 1987, s. 48)
Diskussioner om hållbar utveckling är ofta kontroversiella och utan enkla lösningar (Jickling & Wals, 2008). Eftersom det måste anses som relativt nya forskningsfält är det viktigt att lyfta fram hur dessa samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll med hållbarhetsinriktning kan genomföras i undervisningspraktiken. I den här texten kommer jag att belysa dessa med hjälp av några exempel som jag använder i min egen undervisningspraktik.

De globala målen och fysik
Det svenska utbildningssystemet styrs av nationella såväl som internationella
styrdokument. FN’s globala mål om hållbar utveckling som antogs under 2015
berör flera naturvetenskapliga aspekter (UNDP Sverige, 2016). De globala målen
innebär en utmaning för alla, inklusive oss fysiklärare, på flera sätt. De är intressanta som utgångspunkt i min diskussion här, inte minst för att undervisningen
i fysik påverkas av dessa mål som tydligt riktar sig mot samhällsvetenskapliga
frågor.
De globala målen är numrerade från 1 till 17, trots detta är det ingen inbördes prioritering som avses, numreringen är snarare ett sätt att strukturera och
hitta (se figur 2). De 17 målen är utöver att de är fler och mer detaljerade än de
tidigare 8 milleniemålen även mer krävande och konkreta 1. Varje mål beskrivs
noggrant i följetexter och distribueras nu runtom i världen men kan ändå inte
anses vara igenkända, något som till exempel undersökts i telefonintervjuer av
1000 svenskar där det visar sig att bara 3 av 10 svenska känner till de globala
målen (SIFO, 2016).
1

http://www.globalamalen.se/
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Figur 2. De 17 globala målen som ibland även rubriceras Agenda 2030. Bild: http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

Hållbar utveckling i undervisningspraktiken
Skolans alla undervisningsämnen har enligt läroplanens inledande kapitel ett
ansvar att arbeta med frågor som bidrar till en hållbar utveckling:
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt
att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling
(Lgr 11, s.9, Gy11 s.7)
Trots dessa krav i läroplanen konstateras i nationella rapporter att utbildningssystemet ännu inte har nått dithän att lärande för hållbar utveckling kan sägas
vara genomförd i vare sig grund-, gymnasie- eller högskola (Högskoleverket,
2008; Naturskyddsföreningen, 2014). Några av de anledningar som berörs i rapporterna är vilka förutsättningar vi har att arbeta med ett innehåll som syftar till
hållbar utveckling. Dessa förutsättningar handlar om såväl kompetens som organisation, vilket betyder att hela kedjan från lärarutbildning till kontinuerlig kompetensutveckling behöver vara stark. Den enskilda fysikläraren behöver alltså ha
en grundutbildning såväl som en kompetensutveckling inom fältet. Det finns därför anledning att konkretisera fysikämnets innehåll med tydlig riktning mot samhällsfrågor eftersom det annars kan upplevas som vagt och otydligt. Jag kommer
att ta upp fysikämnets kopplingar till fyra huvudstrukturer som jag ser samman-
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länkar fysikämnet med uppdraget att utbilda för hållbar utveckling: energi, klimat, hälsa och miljö. Jag kommer också att visa exempel på lärresurser som vi
fysiklärare kan använda, i första hand fria och öppna digitala resurser utan särskild koppling till läromedelsförlag.

Energi
Det globala målet kopplat till energi uttrycks med “Hållbar energi för alla” (mål
nummer 7). Detta mål är ett påstående med en tydlig etisk aspekt genom att det
står “för alla”. Det som anses som hållbart här kan i en annan del av världen eller
för andra människor vara ohållbart. En sådan vinkling leder i undervisningen till
att det finns samhällsfrågor om rättvis fördelning inbakat i målbeskrivningen. En
klassisk och etablerad ingång för fysikämnet i samhällsfrågor är kunskap om
energi och energiomvandlingar. Genom hela utbildningssystemet behandlas
energiområdet ur en mängd olika perspektiv och med olika svårighetsgrad. Något
som gör energibegreppet extra intressant är att det ur ett lärandeperspektiv är
svårfångat. När till exempel idrottsläraren talar om energi och kondition uppfatttas det annorlunda jämfört med hem- och konsumentkunskapens fokus på energi
och livsmedel eller elräkningar, eller teknikämnets fokus på energikällor. Det som
ytterligare ställer till det för den som ska lära sig fysik är att det finns så många
enheter för energi beroende på i vilket sammanhang det behandlas: joule, kalori,
wattsekund, voltamperesekund, newtonmeter och elektronvolt. Det tar åtskilliga
års undervisning i grund- och gymnasieskola innan alla dessa enheter har behandlats.
Alla dessa olika perspektiv på energi visar att medvetna samplaneringar i
lärarlaget kan gynna förutsättningarna för förståelse hos den lärande. Här finns
det alltså en mycket stor anledning att arbeta ämnesövergripande för fysikläraren
- samhällskunskap, idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap ligger
nära till hands i detta fall. Till lärarnas stöd finns det dessutom flera former av
stödmaterial, till exempel Energifallet som är producerat av Naturskyddsföreningen2. Det är ett tvärvetenskapligt material som är förberett för grundskolans
olika stadier och ämnen.
Det krävs goda kunskaper i energiomvandlingar och termodynamik för att
förstå sammanhanget runt ”hållbar energi för alla” i sin helhet, vilket i praktiken
betyder att det blir nödvändigt med mycket goda ämneskunskaper i fysik för att
kunna skapa välgrundade argument. På så sätt är fysikämnets ansvar stort för att
kunna uppnå det globala målet med hållbar energi för alla. Utan en förståelse för
energiprincipen och energikvalitet kommer mänskligheten sakna tillräckligt
skarpa verktyg för att lösa framtidens energibehov.

2

Se http://www.energifallet.se
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Klimatfrågor
En stor framtidsfråga med relevans för fysikundervisning är vetenskapen om meteorologi och klimatfrågor. Ett av de nya globala målen uttrycks som “Bekämpa
klimatförändringar”(Mål nummer 13). Läroplanens formulering för åk 7-9 är
bland annat:
Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
En sådan formulering har en tydlig koppling till samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. Min erfarenhet är att fysiklärarens uppdrag relaterat till undervisning om väder kan utvidgas till större frågor om klimat och klimatförändringar, inte minst för att formuleringen ”väderfenomen och deras orsaker” anknyter till läroplanens skrivningar om hållbar utveckling. Även här behöver fysikläraren samarbeta med andra lärare - i detta fall är flera uppdrag gemensamma
med geografiämnet. Undervisningsmaterial, ofta webbaserat, finns tillgängligt
hos trovärdiga källor som till exempel SMHI 3, men även de internationella källorna som finns på IPCC:s hemsida erbjuder mycket undervisningsmaterial4. Ett
område som klimatförändringar är ofta representerat i media och kan därför illustreras med tidningsartiklar, nyhetsklipp och annat dagsaktuellt material.

Hälsa
Det globala målet relaterat till hälsa formuleras “Hälsa och välbefinnande för
alla” (Mål 3). Historiskt vet vi att vetenskapliga upptäckter inom fysikområdet
har påverkat och fortfarande påverkar människans hälsa och levnadsvillkor, något som i läroplanen formuleras med att det i fysikämnet ska undervisas om
“Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor” (Lgr11, s. 58). Ett fysikområde jag anser fungerar väl i undervisningen och
som har en tydlig koppling till hälsa är strålningsfysik. Dels finns det riskanalyser
i relation till joniserande strålning, men det finns även medicinsk tillämpning av
magnetresonanskamera och PET-scanner. De sistnämnda metoderna måste räknas till de mer moderna metoderna, vilket gör att det ibland råder begreppsförvirring och osäkerhet om hur de fungerar. För att reda ut begreppen finns det
många bra digitala resurser via bland annat CERN och på senare tid även de nya
anläggningarna ESS och MaxLabIV i Lund 5. Det finns goda möjligheter för oss
fysiklärare att delta i studiebesök på dessa anläggningar, något som bör gagna

3

http://www.smhi.se/klimat
Se http://www.ipcc.ch
5
http://www.lu.se/forskning/starka-forskningsmiljoer/max-iv-och-ess användning av
PET scanner beskrivs i undervisningsmoduler på http://project-physicsteaching.web.cern.ch/project-physicsteaching/swedish/lectures htm
4
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elevernas lärande. Dessutom sker de naturvetenskapliga förändringarna i snabb
takt och det behövs omfattande kompetensutveckling för fysiklärare.
Magnetresonanskameran är även en bra konkretisering för att visa tidsrymden mellan en upptäckt och dess medicinska applikation. Forskningen kring
kärnmagnetisk resonans (NMR) får ett genombrott strax innan 1940, varpå upptäckten leder till nobelpris i fysik 12 år senare. 40 år efter upptäckten får metoden
ett kliniskt genombrott och 63 år efter är det dags för nästa nobelpris, denna gång
i medicin. Denna koppling mellan fysik och medicin syns nu tydligt även i fysikutbildningen på högskolan i form av att en stor andel av studenterna nu väljer
ingångar som sjukhusfysiker och biofysik, ett fenomen som även visat sig leda till
en jämnare könsfördelning.
Fysikämnets koppling till hälsa är i läroplanen tydligast kopplat till undervisning relaterad till akustik, elektromagnetisk strålning och kärnfysik. Ytterligare medicinska fysiktillämpningar som lockar eleverna är diskussioner om antimateria. Det har dels en koppling till kulturella genrer som film och litteratur,
men erbjuder även ingångar till att diskutera universums uppkomst och framtid,
filosofi och fiktion. Antimateria produceras rutinmässigt i partikelfysiklaboratorier såsom CERN och används för analys i positronemissionstomografi (PET). På
så sätt är antimateria en viktig del av den medicinska utvecklingen i analys och
behandling av bland annat cancer. Positronen var den första antimateria som
upptäcktes och det skedde 1932 i en dimkammare byggd av Carl Anderson. Det
fotografi där han visade spåren av positronen räknas nu som en milstolpe i vetenskapens samhällspåverkan6. En enkel dimkammare kan vi till och med tillverka
själva på en skola och det går att urskilja spåren av till exempel alfasönderfall. Ett
sådant experiment gör att eleverna får en handfast och begriplig erfarenhet av
fysikens kunskapstillväxt (se figur 3).

6

http://urskola.se/Produkter/182057-Bilderna-som-forandrade-vetenskapen-Positronenupptacks
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Figur 3. Antimateriafabriken på CERN (vänstra bilden) samt en egentillverkad dimkammare (högra bilden).
Foto: Ingela Bursjöö, november 2015

Det finns alltså många kopplingar mellan modern fysik och hälsa. Men även den
mer klassiska fysikundervisningen om ljud och akustik har tydlig koppling till
hälsa och välbefinnande. I grundskolans kursplan i fysik nämns till exempel “Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan” (Lgr 11, s. 57). Här finns
svenska studier som visar att elevernas förståelse kan vara svagt utvecklad när
det gäller ljudmiljö, vilket ger anledning att lyfta fram sådan undervisning (West,
2012). Jag har under mina 30 år som fysiklärare sett att undervisningen alltmer
kopplar arbetsmiljön på skolan till undervisningsinnehåll om ljud och akustik,
vilket gör att samhällsfrågor kopplat till oönskat ljud, buller och tinnitus får utrymme på ett bredare plan. Min erfarenhet är därför att den naturliga ämnesintegreringen mellan fysik/ljud och biologi/hörsel vinner på att kopplas till arbetsmiljöfrågor. Ljudvandringar i skolan såväl som i närmiljön där elever samlar in
data via Arbetsmiljöverkets bullerapp7 ger till exempel bra underlag för diskussioner.

Miljöfysik
Flera av de globala hållbarhetsmålen är konkretiseringar av olika miljöaspekter:
Rent vatten och sanitet (Mål 6), Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
(Mål 9), Hållbara städer och samhällen (Mål 11) samt Hållbar produktion och
konsumtion (Mål 12). Rubriceringen miljöfysik för dessa aspekter är därför ett
bra samlingsnamn på forskningens tillämpningar inom ovanstående målbeskrivningar och erbjuder många vetenskapligt förankrade undervisningsingångar.
Inom miljöfysik kan så vitt skilda forskningsområden som växelströmsfält och
exergi rymmas, vilket gör att det representerar bredd såväl som djup. På senare

7

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/mat-buller-med-din-mobiltelefon/
26

Fysiklärarens möjligheter att arbeta med samhällsfrågor och hållbar utveckling i undervisningen

år har priserna dessutom sjunkit så de flesta skolor kan köpa in värmekamera för
att undersöka till exempel energiförluster i skolbyggnaden, enkelt utfört av eleverna själva.
Ett flertal digitala verktyg kopplat till miljöfysik ger tillgång till fysikresurser
från hela världen. En resurs som jag gärna använder är PhET8 från Colorado University, grundad av Carl Wieman, med interaktiva simuleringar i naturvetenskap.
Där finns en del miljöfysiktillämpningar, bland annat kring växthusgaser och betasönderfall. Sådana simuleringar ger underlag för att resonera kring processer
som annars kan vara svåra att se för att de är komplexa. En förenkling erbjuder
då tydlighet och framför allt möjlighet att repetera och pröva sig fram. Min erfarenhet är att dessa simuleringar leder till god förståelse och är en nödvändighet
när undervisningen handlar om till exempel joniserande strålning där hälsoriskerna hindrar annan praktisk träning. Resonemang kring andra abstrakta globala
fenomen kan konkretiseras av att vi kan visa nya metoder inom fjärranalys med
hjälp av satelliter och det datornätverk som är knutet till CERN. Deras data ger
bland annat underlag för att snabbt bedöma till exempel översvämningskatastrofer9. Med snabb bearbetning av satellitdata kan prognoser utfärdas om hur översvämningar utvecklar sig och vilka områden som behöver evakueras.
Läroplanens centrala innehåll säger bland annat att eleven ska utveckla sin
förmåga att “granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör
energi, teknik, miljö och samhälle” (Lgr11, s. 53). Det finns stora möjligheter att
med denna skrivning som grund arbeta aktivt med närsamhället och miljöfysik.
Många städer har till exempel mätstationer som levererar data i realtid om buller
samt utsläpp av gaser och partiklar. Dessa realtidsdata fungerar bra som fysikundervisning kring luftkvalitet. Även om det inte finns egna mätstationer i närheten
att besöka går det att använda databaserna var man än bor 10. Jag ser hur elevernas engagemang ökar när de vet att mätstationerna sitter där de bor eller där skolan är, så ökade samarbeten med de som driver mätstationerna är ytterst värdefullt.
I praktiken innebär en miljöfysikingång att en gedigen undervisning i fysikens grunder krävs, då det annars inte blir möjligt att på saklig bas granska och
ta ställning till komplexa miljöfrågor. Eftersom det inom miljöfysik behandlas en
rad tillämpningar inom atmosfärfysik, energikällor, strålningsbalans, elektromagnetiska fält, atomfysik med mera så har det en tvärvetenskaplig karaktär. Det
ingår i princip något från de flesta fysikområden såtillvida att det leder till en miljöpåverkan (Areskoug, 2006). Samhällsfrågorna knutna till miljöfysik är dessutom oftast mycket vardagsnära för ungdomar: oro för skadlig UV-strålning på
8

https://phet.colorado.edu/
Se t.ex. http://alien.web.cern.ch/
10
Realtidsdata finns på bl.a. http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-AO/partiklar-pm10-realtidsdata/
9
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grund av ozonförtunning, oro för klimatförändringar på grund av ökad växthuseffekt, förhoppningar på till exempel solceller och vindkraftverk som tekniska
lösningar på nutida miljöproblem, och teknikutveckling i form av elbilar och
snabbare datorer. Miljöfysik är ett område som erbjuder en undervisning där eleverna kan upptäcka att de har omedelbar nytta av fysikkunskaper.

Källkritisk granskning
Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna
skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden (Lgr 11, s.53).
Källkritik är alltid viktigt i urvalet av undervisningsmaterial, och kontroversiella
områden erbjuder särskilt fruktbara underlag när lärare och elever ska bedöma
källors trovärdighet. Ett område som till exempel klimatförändringar ger upphov
till en mängd mer eller mindre trovärdiga träffar vid en sökning på nätet. Frågor
som dessutom har starka ideologiska kopplingar leder ofta till diskussioner i
undervisningen om hur ett naturvetenskapligt sätt att beskriva världen kan skilja
sig från politiska eller religiösa sätt att beskriva världen. I kunskapskraven för E
framgår det bland annat att eleven ska kunna skilja fakta från värderingar (Lgr
11, s.59). Det är en svår uppgift för eleven som ändå kan utvecklas i områden
kopplade till klimat, energi, hälsa och miljö med sina ofta kontroversiella framtoningar i debatten. Bedömningsfrågor kan då inte avgöras baserat på om eleven
har “rätt” ståndpunkter eller ej. Däremot kan vi bedöma begreppsförståelse utifrån kvaliteten på förklaringar av naturvetenskapliga begrepp samt utifrån beskrivningar av processer och sammanhang. De kontroversiella frågorna erbjuder
bra underlag för diskussioner där eleverna tränas i god argumentation.

Livet som samhällsintresserad fysiklärare
Det borde framgå tydligt i min text att fysikundervisningspraktiken är fylld av
värdeladdade samhällsfrågor. Lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen behöver därför hantera såväl kunskaps- som värdefrågor (Bursjöö, 2014). Ett
sådant förhållningssätt lyfter fram naturvetenskapens emotionella och affektiva
värden samt vetenskapens konsekvenser. Kommentarmaterialet för fysikämnets
kursplan berör detta genom att beskriva följande (s.6):
Sammanhangen är komplexa även i den meningen att de berör
frågor med etiska och estetiska dimensioner. Vi behöver alla hantera frågeställningar om hållbar produktion och konsumtion av
energi samt ta ansvar, både på individ- och samhällsnivå, för hur
vårt sätt att leva påverkar naturen. Kunskaper om fysikaliska sammanhang är därför nödvändiga för att eleverna ska kunna fatta
beslut i vardagliga frågor och kunna ta aktiv del i samhällsdebatten
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Trots denna tydliga skrivning om att fysikkunskaper är oerhört viktiga för att
kunna delta i samhällsdebatten erfar jag dock att lärarlagen i vardagsarbetet sällan hinner prata med varandra om stora och tvärvetenskapliga frågor. Det är därför något som organisatoriskt måste arbetas aktivt och strukturerat med så att det
kan ske en progression genom hela grundskolan. Lärare som undervisar i naturvetenskap behöver länka mellan de olika stadierna så att det blir en röd tråd för
eleven. Detta behöver göras kontinuerligt, inte minst för att en elev behöver se
hur kunskaper i fysik är nödvändiga för att greppa vidden av samhällsfrågor
kopplade till hållbar utveckling. Min erfarenhet är att elevernas intresse för skolan och naturvetenskap då ökar, att de uttrycker att de kan använda kunskaper i
sitt vardagsliv och att de förstår de stora sammanhangen i samhällsdebatten. När
eleverna träffar politiker och andra vuxna har de goda och sakliga argument och
blir då lyssnade på.
Det finns i det sammanhanget anledning att resonera om hur vi kommunicerar samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll kring hållbar utveckling.
Det finns ofta en viss vaghet i språkbruket kopplat till miljö- och hållbarhetsrelaterad undervisning som kan leda till att påståendet “det är inte bra för miljön”
ofta blir mekaniskt upprepat och därför också urvattnat. Det är på så sätt en utmaning för läraren att konkretisera så att resonemanget från eleverna istället siktar in sig på förklaringar och lösningar, det vill säga ett analyserande och specifikt
språk. Inte minst har det betydelse för synen på framtiden, att de utmaningar som
finns i dag kan mötas med lösningsfokuserade metoder. Språkutvecklande arbetssätt är i fokus för bland annat Läslyftet och innebär en kollegial kompetensutveckling som även gynnar elevernas förståelse av det vetenskapliga språket.

Ämnesövergripande samarbeten
Visualiseringar som denna “sol” från Skolverket (Figur 4) som utvecklades i samband med att hållbar utveckling infördes i läroplanen 1994 kan erbjuda en konkretisering för att se hur alla undervisningsämnen kan bidra till lärande för hållbar utveckling utifrån sina egna ämnen och skapa en helhet för eleven.
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Figur 4. Skolverkets visualisering av lärande för hållbar utveckling. Källa: Skolverket.

Det finns i dag ett allt större digitalt stöd för fysiklärare som vill fördjupa sig i
samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, i faktarutan listar jag några exempel. Texter kan läsas tillsammans i ämnes- eller arbetslag, laborationer och
lektionsupplägg kan prövas och jämföras. Goda resurser för samarbeten publiceras av våra nationella resurscentra i naturvetenskapens didaktik/fysik/kemi/biologi/teknik, och Skolverket11 uppdaterar sina hemsidor alltmer ofta kring ämnesdidaktisk forskning. Det finns gott om undervisningsmaterial att tillgå från
intresseorganisationer som WWF och Naturskyddsföreningen som är anpassade
efter styrdokumenten. Börjar man nysta i någon av websidorna är det lätt att
komma vidare. De digitala resurser som visar sig fungera över tid är särskilt intressanta eftersom de då bidrar till kontinuitet och stabilitet. Jag tänker då bland
annat på Gapminder12 som ständigt uppdateras med intressanta ingångar och
som alltid leder till värdefulla diskussioner i klassrummet. Det finns särskild anledning att framhålla möjligheterna för eleverna att vara mentalt förberedda inför
lektionerna så att den gemensamma undervisningstiden kan användas så optimalt som möjligt. Eleverna kan ges i uppgift att se filmer och animeringar innan
lektionen, vilket frigör tid för diskussioner och fördjupningar. Detta flippade sätt

11

Se bl.a. http://www2.fysik.org/klimat och http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/no-amnen/tema-naturvetenskap/samhallsfragor-1.168773
samt http://www.wwf.se/utbildning-gammal/hgre-utbildning/esd-sverige/1226857-esdsverige2
12
https://www.gapminder.org/
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att arbeta med hjälp av digitala verktyg ger eleverna chans att lära och ställa frågor på ett helt annat sätt13. Metoden är inte ny, men den ökande mängden digitala
resurser möjliggör en ständig utveckling av lärandet.

Fysiklärares kompetensutveckling
Fysiklärare behöver vara angelägna om sin egen kompetensutveckling och skolans huvudmän behöver säkerställa att det erbjuds kompetensutveckling av hög
kvalitet. Det pågår till exempel ett EU-projekt, PARRISE, för att stärka ställningen för samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll i utbildningen 14. I
detta projekt utvecklas moduler för lärare såväl som för elever. Många av de frågor som är typiska för det vi kallar hållbar utveckling karaktäriseras av att de saknar facit och är kontroversiella (Jickling & Wals, 2008). Eftersom hållbar utveckling sedan 1994 ska ha utrymme i fysikundervisningen behöver vi lärare regelbundet diskutera vad det innebär, något som har visat sig vara nedprioriterat (Naturskyddsföreningen, 2014). Detta motstånd mot frågor klassificerade som knutna
till hållbar utveckling såg jag även i min egen forskning, till exempel en fysiklärare
som säger att det är bättre att hålla sig till klassisk mekanik och Newton eftersom
den kunskapen står fast (Bursjöö, 2014). Det framgår dessutom i en annan studie
där jag följt lärare i 7 år att det förväntas goda kunskaper av fysikläraren knutna
till flera olika forskningsfronter, och insikter i kunskapsbildning kring aktuella
och kontroversiella framtidsfrågor för att läraren ska känna sig tillräckligt kompetent (Bursjöö, 2015). Skolans uppdrag att utbilda för hållbar utveckling är alltså
krävande eftersom det kräver ständig kompetensutveckling på en mängd fronter
samtidigt.

Lärarutbildningen
Eftersom en inriktning mot samhällsfrågor inte har någon lång tradition att falla
tillbaka på behöver fysikläraren förmodligen tänka i annorlunda banor jämfört
med hur den egna lärarutbildningen såg ut, i alla fall om den skedde för ett tag
sedan. Det finns ett ständigt behov av översyn av hur examensmålen nås för lärarutbildningen med avseende på hållbar utveckling. Högskolelagens skrivning
är tydlig med avseende på främjandet av en hållbar utveckling:

13

http://www.flippingphysics.com/flipping.html och http://skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/flippade-klassrummet-har-badefor-och-nackdelar-1.211569
14
https://www.parrise.eu
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Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och
rättvisa.(SFS 2014:1579.Kap 1, paragraf 5)
Högskolor hållbarhetsmärker därför ofta kurser och program, vilket innebär att
såväl kurslitteratur som examinationer och andra kursuppgifter behöver synliggöra frågor relaterade till hållbar utveckling. Detta är något som pågår just nu på
många högskolor och som rimligen borde leda till att frågan om hur hållbar utveckling syns i all högskoleutbildning aktualiseras.

Slutsatser
Den inventering jag gjort nu 2016 av forskning, rapporter, aktiviteter och undervisningsmaterial som berör fysikundervisning och lärande för hållbar utveckling
ger en ljusare bild än för bara två år sedan. Detta tillsammans med att kursplanerna framhåller vikten av samhällsfrågor i fysikundervisningen pekar på att det
råder en ökad samstämmighet i att frågorna anses betydelsefulla. Sammantaget
ser jag i nuläget alltfler goda förutsättningar för fysiklärare som vill arbeta med
samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt innehåll.
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Länkar
Här följer en länksamling som erbjuder tillämpningar av hållbar utveckling i fysikundervisningen:







http://www.globalamalen.se/
http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet
http://www.smhi.se/klimat
http://www.ipcc.ch/
http://www.parrise.eu/
https://www.gapminder.org/
33

Bursjöö









http://www.wwf.se/utbildning-gammal/hgre-utbildning/esd-sverige/1226857-esd-sverige2
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/partiklarpm10-realtidsdata/
http://www2.fysik.org/klimat
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/mat-buller-med-din-mobiltelefon/
http://project-physicsteaching.web.cern.ch/project-physicsteaching/
http://urskola.se/Produkter/182057-Bilderna-som-forandrade-vetenskapen-Positronen-upptacks
https://phet.colorado.edu/

Ingela Bursjöö är sedan 2013 lektor i Göteborgs Stad Centrum med
forskningsinriktningen naturvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap. Lektorsuppdraget innefattar bland annat undervisning på Joannebergsskolan såväl som på Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Lärarutbildningens VFU-verksamhet är av extra stort
intresse då den är en bärande länk mellan undervisningspraktiken och
den teoretiska basen för lärarprofessionen.
En drivkraft i lektorsuppdraget, utöver elevers ökade intresse för naturvetenskap och teknik, är samhällsfrågor och hållbar utveckling. I praktiken kan detta visa sig i hur fysikämnet kan placeras i ett sådant sammanhang. Lektorsuppdraget beskrivs mer utförligt på bloggen www.ingela2016.wordpress.com

34

Värmekameror i fysikundervisningen: Övningar från mellanstadiet och uppåt

Värmekameror i fysikundervisningen:
Övningar från mellanstadiet och uppåt
Jesper Haglund

Sammanfattning
Vid konferensen ”Från forskning till fysikundervisning” i Lund, 14-15
mars 2016, fick deltagarna möjlighet att prova på övningar med värmekameror utifrån fenomen som värmeledning i metall respektive trä,
vad som sker då en isbit smälter i vatten respektive i saltlösning, eller
energiomvandling då ett bouleklot slår i marken. Värmekameran är en
kraftfull och lättanvänd teknik för att visualisera värmerelaterade fenomen, som annars är ganska svårtillgängliga för våra sinnen. Med
fallande priser blir värmekameran nu ett alltmer realistiskt alternativ
även i skolundervisningen. I vår forskning har vi studerat hur värmekameror kan användas vid fysikundervisning för olika åldersnivåer,
från förstaklassare upp till laborationer på universitetet. Vi har funnit
att värmekameran inspirerar elever att genomföra egna undersökningar, men också att tekniken i sig inte är tillräcklig för att elever ska
förstå fenomen som till exempel värmeledning i relation till ledande eller isolerande material. En möjlig pedagogisk väg är att introducera
elever till en värmeflödesmodell där värme flödar från föremål med
högre temperatur till föremål med lägre temperatur.

Hur fungerar en värmekamera?
Värmekameran som teknik detekterar värmestrålning, den elektromagnetiska
strålning som emitteras från all materia på grund av dess temperatur. Plancks lag
beskriver hur strålningens spektrum beror på temperaturen för en svartkropp.
För föremål vid temperaturer kring 5000 K (t.ex. solen) består strålningen till
stor del av synligt ljus. För föremål nära rumstemperatur har strålningen dock
betydligt längre våglängd, i det infraröda spektrumet, och det är denna strålning
värmekameran är anpassad för. Med antagande om ytors emissivitet och Plancks
lag beräknas temperaturen, vilken oftast visas med färger i en bild på värmekamerans skärm (Vollmer & Möllmann, 2010).
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Forskning om värmekameror i undervisningen
De tyska fysikdidaktikerna Michael Vollmer och Klaus-Peter Möllmann och kollegor uppmärksammade tidigt möjligheterna med värmekameror i universitetsundervisning, och har föreslagit ett antal olika möjliga tillämpningar. Studenter
kan till exempel leta efter värmeläckage i byggnader, och se temperaturökningen
som orsakas av friktionen mellan marken och en bromsande cykel, eller temperaturminskningen som följer på rakvattens avdunstning från huden (Vollmer &
Möllmann, 2010; Vollmer, Möllmann, Pinno, & Karstädt, 2001). Charles Xie och
kollegor vid Concord Consortium i USA har vidare föreslagit att värmekameror
är särskilt väl lämpade för undersökande arbetssätt i fysik (Xie & Hazzard, 2011)
och kemi (Xie, 2011).
Inom ramen för vår forskning har vi utvecklat laborativa övningar med värmekameror för olika utbildningsnivåer. På grundskola och gymnasium har vi utgått från upplägget predict-observe-explain (White & Gunstone, 1992), där elever
först ombeds att förutsäga vad de tror kommer att ske i ett scenario, sedan observera och slutligen förklara vad de har upplevt och eventuella skillnader mot deras
förutsägelser (Haglund, Jeppsson, Hedberg, & Schönborn, 2015b).
Vi har bett sjundeklassare att förutsäga temperaturen av metall- och träföremål, som legat en tid i klassrummet, genom att känna på dem. De bedömde
genomgående att metallföremålen var kallare än träföremålen, på grund av att de
känns kallare, men kunde med hjälp av värmekameran till sin förvåning se att de
har samma temperatur. Då eleverna sedan höll i föremålen i ca två minuter kunde
de se att hela metallföremålet fick högre temperatur, medan träföremålet fick
högre temperatur enbart vid kontaktytan (Figur 1). Vi hoppades att eleverna
skulle förklara detta i termer av överföring av värme, men de var fortfarande konfunderade vid slutet av övningen. De tycktes sakna en förståelse av värmebegreppet och att värme kan ledas från deras händer till ett föremål, utan tolkade händerna och känselsinnet som en pålitlig termometer (Schönborn, Haglund, & Xie,
2014).

Figur 1. Elever studerar med en värmekamera vad som sker då de gnider en isbit mot en träbänk (vänster);
värmekamerabild av hett vatten som hälls i en keramikkopp och hett vatten i en pappmugg (mitten); värme
leds från händerna till en mattkniv i metall, medan en träbit isolerar från värmeledning (höger).
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I en studie med fjärdeklassare introducerade vi därför en enkel modell av värmeflöde från föremål med högre temperatur till föremål med lägre temperatur och
lät dem genomföra övningar med värmekameror. En av övningarna var att hälla
hett vatten i en keramikkopp och en tunn plastmugg och förutspå hur temperaturen skulle förändras (Figur 1). En grupp som vi studerade kunde använda sig
av modellen av värmeflöde för att beskriva hur temperaturens förändring berodde på kopparnas olika material och tjocklek. Vi uppmärksammade särskilt en
elev som tog initiativ till att undersöka hur temperaturen ändras då man blåser
på vattenytan. Utifrån sina erfarenheter av att blåsa på till exempel varm soppa
kunde eleverna förutspå att vattnet skulle bli kallare (Haglund, Jeppsson, &
Schönborn, 2016).
Vi har även låtit gymnasieelever göra övningarna med metall- och träföremål och hett vatten i olika koppar. Precis som de tidigare studerade sjundeklassarna kan även gymnasieelever ha svårt för att förstå hur något som känns kallt
kan ha samma temperatur som ett föremål som känns ljummet. Gymnasieelever
har även studerat temperaturökning, dels vid kollisioner då bouleklot släpps på
asfalt och dels som följd av friktion mellan föremål (se Figur 1 för en variant med
friktion mellan isbitar och en bänk). Vi har uppmuntrat dem att diskutera vilka
energiomvandlingar som sker, och upplevt att starkare elevgrupper spontant
kommer in på mikroskopiska resonemang on partiklars rörelse (Haglund, Jeppsson, Hedberg, & Schönborn, 2015a).
På universitetsnivå har vi använt värmekameror i fysiken vid fritt utforskande laborationer i termodynamik vid Uppsala universitet. Studenter har parvis
valt olika fenomen, begrepp, eller tekniska apparaturer, såsom värmestrålning,
entropi, en värmepump, eller värmekameran, för att sedan under en tvåtimmars
laboration samla information om dem. Slutligen har de presenterat vad de har
kommit fram till för sina kurskamrater. Vi har funnit att studenter på den här
nivån är fascinerade av att se reflektioner av värmestrålning från blanka ytor, som
fönster och whiteboards. Till skillnad från gymnasieelever, som ofta tolkar detta
som felaktiga temperaturmätningar diskuterar universitetstudenter detta utifrån
ytornas reflekterande och emitterande egenskaper för elektromagnetisk strålning
i olika våglängder (synligt, respektive infrarött spektrum) (Melander, Haglund,
Weiszflog, & Andersson, in press).

Praktiska övningar med värmekameror
Vid konferensen i Lund fick deltagarna möjlighet att prova på några olika praktiska övningar med handhållna värmekameror av modellerna C2, E4 och E6 från
FLIR, till exempel:



Värmeledning från händerna till en mattkniv i metall, respektive en träbit.
Temperaturökning då ett bouleklot träffar ett kollegieblock.
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Temperaturökning genom friktion då man suddar med ett suddgummi på
en bänk.
En isbit smälter i vatten respektive i mättad saltlösning, som exempel på
konvektion.
Koksalt strös på en isbit, vilket paradoxalt nog smälter isen i kombination
med temperatursänkning.
Fönsterrutor släpper igenom synligt ljus, men reflekterar värmestrålning.
Tvärtom är en ballong inte genomskinlig, men släpper igenom infraröd
strålning.

Vid detta tillfälle fick deltagarna själva prova på att använda värmekamerorna. Vi
har funnit att värmekameror även kan vara användbara vid klassrumsdemonstrationer, genom att koppla upp dem till en projektor via en dator och ett mediaspelarprogram (t.ex. VLC).

Implikationer rörande undervisning med värmekameror
Vår erfarenhet av undervisning med värmekameror för olika åldrar är att det är
en teknik som inspirerar elever och studenter och bjuder in till undersökande arbetssätt. I ett tidigt stadium trodde vi att användning av värmekameror i sig själv
skulle få elever att förstå utmanande fenomen i värmelära, till exempel varför metall känns kallare än trä vid rumstemperatur. I vår forskning såg vi dock att det
inte räckte att ge eleverna en värmekamera. De behövde också ha tillgång till en
förklaringsmodell för fenomenen. På grundskolan kan en värmeflödesmodell introduceras, utifrån att värme flödar från föremål med högre temperatur (som elevernas händer) till föremål med lägre temperatur (en träbit eller en metallkniv),
och att olika material leder värme olika bra. På gymnasienivån kan detta fördjupas med en mikroskopisk förklaringsmodell av värmeledning i metaller, till exempel med fria elektroner.
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Fysik, vattnets faser och datorplattor
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Sammanfattning
Användandet av datorplattor har under de senaste åren ökat lavinartat
och når i dag ända ut till förskoleverksamheten, men vilken pedagogisk
potential har egentligen datorplattan? Hur kan den användas för lärande i förskolan? Det finns många, ofta motstridiga, åsikter om datorplattans betydelse för barns hälsa och utveckling. Forskningen har
ännu inte hunnit med att ge svar på de flesta frågor som lyfts, flera av
dem kommer dessutom att kunna besvaras först efter många år. Här
presenterar vi ett konkret förslag på hur datorplattor kan användas i
förskolan för att främja barnens lärande om naturvetenskapliga fenomen. Vi tar avstamp i ett pågående forskningsprojekt där vi, tillsammans med en förskollärare och nio barn i åldern 3-6 år, undersökt datorplattans potential i att stimulera och utveckla barns resonemang under arbete med vattnets olika faser. Vår studie visar att arbetsmodellen
vi presenterar, där gruppen tillsammans fotograferar och skapar film,
hjälper barnen att lägga märke till egenskaper hos det naturvetenskapliga fenomenet. Filmskapandet bidrar också till barnens reflektioner
om möjliga förklaringsmodeller och hur dessa kan representeras med
hjälp av olika material.

Introduktion
Västvärldens utbildningssystem anses av många forskare vara i behov av förändring på grund av sin oförmåga att möta behoven som finns i dagens samhällen
(Fullan 2007; Tytler 2007; Thulin 2011). Elever i förskola och skola bör kunna se
koppling mellan det de lär i skolan och livet i övrigt (Dede 2010; Oskarsson 2011).
Studier pekar mot att elevers lärande ökar när de använder digitala verktyg för
att skapa egna representationer av naturvetenskapliga fenomen (Prain & Waldrip
2006). Genom användning av digitala verktyg och eget skapande av förklaringsmodeller utvecklas förmågor som kreativitet, problemlösning, kommunikation
och samarbete (Nielsen & Hoban 2015). När elever väljer hur de rent konkret ska
illustrera och representera förklaringsmodeller för ett fenomen utmanas deras
förståelse och tänkande om fenomenet (Prain & Tytler 2013) och därför har vi
valt att studera barns arbete med förklaringsmodeller och representationer genom timelapse-fotografering och Slowmations (Hoban 2007).
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Timelapse och Slowmation
Timelapse-fotografering innebär att man fotograferar ett fenomen med jämna
tidsintervaller. Av fotosekvensen skapas en film som på kort tid visar ett fenomen
som är utsträckt i tiden, till exempel månens eller molns rörelse över himlen eller
nedbrytning av organiskt material. På timelapse-filmen ser händelseförloppet ut
att ske snabbare än i verkligheten och detta ger en tydligare överblick av ett långsamt skeende i naturen, som till exempel en blomma som slår ut eller årstidsväxlingar hos ett träd. Om fotograferingen görs med datorplatta finns mjukvara (appar) för enkelt skapande av filmsekvenser av bilderna.
Slowmation (Hoban 2007) är en sorts stop motion-animering. Slowmation
görs som animerade dockfilmer genom att man manuellt och stegvis arrangerar
material och fotograferar. Man flyttar och arrangerar om föremål som representerar en tänkt naturvetenskaplig förklaringsmodell mellan varje foto. Modellerna
kan tillverkas i 2D och/eller 3D och många olika material kan användas för detta
ändamål. Fotona kan tas med datorplatta och appar finns för omvandlingen av
fotosekvensen till film. Fleer och Hoban (2012) beskriver hur skapandet av en
Slowmation ger barn och lärare tillfälle att tillsammans bli medvetna om och diskutera naturvetenskapliga fenomen och sammanhang och författarna pekar ut
framför allt två anledningar till att Slowmations är lämpliga för förskolebarn att
arbeta med. Den första rör mångfalden av material som finns på förskolan, såsom
filt, lera och plastleksaker men även naturmaterial, som stenar, löv och pinnar
som är lätta att få tag i. Den andra rör själva Slowmation-tekniken och det faktum
att läraren och barnen när som helst kan stanna upp i processen för att diskutera
hur man ska gå vidare med arrangeringen av materialet före nästa foto. Att man
samarbetar, diskuterar och utbyter tankar och funderingar med varandra skapar
en kollektiv fantasisituation som i sin tur främjar fortsatt aktivitet, diskuterande
och tänkande (Fleer & Hoban 2012).

Förklaringsmodeller, vattnets faser och barns erfarenheter
De naturvetenskapliga teorierna och teoretiska modellerna utvecklas ständigt
och blir med tiden en alltmer förfinad berättelse om vår omvärld. Det gör det
möjligt för oss att förstå och tala om verkliga naturvetenskapliga fenomen. I skola
och vardag utvecklar var och en egna förklaringsmodeller som hjälper oss att förstå vår omvärld, ett sätt att tänka som vi tagit till oss. Vi menar att alla uppfattar
omvärlden ”filtrerad genom” teoretiska modeller. Aktiviteter vi genomför i förskolan bör göra det möjligt för barnen att uppfatta andra sätt att förstå omvärlden
än de sätt de redan känner till. Barnen bör ges möjlighet att uppfatta en variation
av fenomenen som ingår i lärandemålen för undervisningen (Marton 2014).
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I uppstarten av detta projekt diskuterades lämpliga naturvetenskapliga fenomen av forskare, förskollärare och barn. När de deltagande barnen intervjuades i små grupper kom vatten upp, i form av vatten man kan dricka, snö som
smälter med mera. I diskussionerna nämndes aldrig att vatten kan förångas. När
de tillfrågades vart de trodde att regnvatten i vattenpölar tar vägen, svarade barnen att vattnet sjunker ner i marken. På frågan var en vattenpöl på till exempel
ett stengolv blir av svarade barnen efter lite funderande att vattnet nog försvinner
ner i sprickor som inte syns. Fyra olika kategorier av barns beskrivningar av avdunstning och kondensation har tidigare beskrivits (Galili & Bar 1997; Tytler
1998). Den första innehåller idén att vatten helt enkelt försvinner, det andra att
vatten absorberas in i ytor och det tredje att vatten förflyttas till ett annat, högre,
läge som till exempel till moln eller till luften. Den fjärde kategorien omfattar att
vatten på något sätt löses upp i luft (Tytler 2000). Detta var utgångspunkterna
för arbetet med barnens uppfattningar om vattnets faser.

Projektets genomförande
I studien användes datorplattan till att göra timelapse- och Slowmation-filmer
och innehållet i dessa filmer är vattnets faser med fokus på avdunstning. I projektet fokuseras de kommunikativa processer som försiggår medan barnen och
förskolläraren arbetar. Hur pratar och resonerar barnen? Hur interagerar förskolläraren med barnen i arbetet med respektive utan datorplattan? Vi har studerat arbetet med vattnets faser i fyra olika situationer, så kallade lärandesammanhang:
1. gruppdiskussioner (utan datorplattan inblandad)
2. experiment (med eller utan timelapse-skapande)
3. skapande av Slowmations
4. återblickar på tidigare skapade timelapse- eller Slowmation-filmer
med hjälp av datorplattan.
Dessa situationer filmades för att kunna analyseras med avseende på barnens
kommunikation och resonemang runt fenomenet och runt datorplattan själv.
Barnen som medverkade var mellan tre och sex år gamla och en typisk aktivitet
varade mellan en halvtimme och en timme. Antalet barn som deltog varierade
mellan två och sju, dels beroende på hur många som var närvarande på förskolan
under dagen för aktiviteten och dels beroende på att vi vid de flesta tillfällen för
Slowmation-tillverkning bedömde det som att två barn var ett lämpligt antal att
arbeta med. Ofta startade aktiviteten med en gruppdiskussion mellan barnen och
förskolläraren och detta följdes av experimenterande med timelapse-fotografering, eller Slowmationskapande. Barnen fotograferade sina undersökningar av
vatten som avdunstade och reflekterade därefter tillsammans över sin timelapse43
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film, innan de återskapade händelsen i en Slowmation med hjälp av lera eller
lego.

Resultat
Vår studie visar att barnens arbete med att diskutera och skapa timelapse- och
Slowmation-filmer understödde dem i det gemensamma diskuterandet och reflekterandet av ett naturvetenskapligt fenomen. Medan timelapse-filmerna
hjälpte barnen att upptäcka detaljer och egenskaper hos fenomenet avdunstning
låg Slowmation-skapandets styrka i att skapandet av representationerna bidrog
till att barnen reflekterade runt förklaringsmodeller för samma fenomen. Därför
delar vi Fleer och Hobans (2012) uppfattning att Slowmation-skapande kan utgöra ett betydelsefullt redskap vid synliggörande av förklaringsmodeller i samband med undersökningar av naturvetenskapliga fenomen. När barnen på ett
fantasifullt sätt arbetade med animeringen i material som till exempel lera, förvandlades deras idéer och görande till en konkret och synlig produkt de kunde
vara stolta över. Intressant nog gav barnen i början av vår undersökning uttryck
för samma tankar om avdunstning som tidigare beskrivits (se ovan), det vill säga
att vattnet försvinner in i tallriken eller i ytan under. När förskolläraren kokade
vatten och vattenångan ovanför grytan blev synlig, förändrades förklaringsmodellen till att ”röken” som fastnar på grytlocket måste vara vatten, och att osynligt
vatten därför finns runt oss i luften. Detta åskådliggjordes i Slowmationfilmerna
genom att barnen i händerna höll lera eller lego som ”rök” ovanför kastrullen de
skapat. Något som har potential att öppna upp fortsatta diskussioner i barngruppen. En mer utförlig beskrivning av studien och dess resultat publiceras efterhand
på annat håll (Fridberg & Redfors 2016; Fridberg, Thulin & Redfors 2016). Mjukvaran som krävs till datorplattan är enkel att inskaffa, till ingen eller låg kostnad,
och den beskrivna arbetsmodellen kan därför följas i de flesta förskolor.
Vår förhoppning är att användandet av teknik i förskolan inte ska frikopplas
från innehåll och barns vardagsupplevelser. Vi visar i och med den beskrivna studien på möjligheter att istället låta tekniken samverka med och integrera dessa.
Sammanfattningsvis pekar vår studie på timelapse- och Slowmation-skapande
som fördelaktiga och effektiva verktyg för att i arbetet med yngre barn koppla
samman teknik med de två delar av naturvetenskapen som beskrivs av till exempel Eshach (2006), nämligen förklaringsmodeller och undersökningar.
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Upptäck fysiken på skolgården och i
närmiljön: det didaktiska materialet
”Utomhusfysik” för F-6 lärare
Oleg Popov

Sammanfattning
Fysik och utomhusmiljö öppnar många möjligheter att bekanta sig med
naturlagarna. Även de vanligaste föremålen i vår omgivning, en båt,
ett träd eller en snöboll, kan bidra till att utveckla lärande och skapa
förståelse. Artikeln presenterar idégrunden för boken ”Utomhusfysik:
Uppleva, undersöka, utforska” (Popov & Engh, 2016). Boken bjuder in
till att utveckla naturvetenskaplig undervisning utomhus. De föreslagna aktiviteterna genererar upplevelser och praktiska undersökningar av verkliga fenomen i utemiljön och samarbete i olika gruppkonstellationer. Interkulturella aspekter lyfts fram för att visa på behovet av att anpassa undervisningen för att tilltala barn med olika kulturella bakgrunder. Aktiviteterna är uppdelade i tre nivåer: Upplevelsenivån avser att synliggöra och skapa intresse, undersökandenivån utgår från elevers praktiska erfarenheter av vardagliga fenomen medan
utforskandenivån innebär mer systematiska undersökningar. Boken
vänder sig till blivande och verksamma lärare i grundskolan, företrädesvis för lärare som arbetar med elever från förskoleklass till årskurs
6 samt lärare i fritidshemmet.

Inledning
Fysikaliska lagar och principer är inte alltid så lätta att upptäcka i verkligheten
runt omkring oss. Det gäller att målmedvetet söka efter dem och att vara observant och uppmärksam. I boken ”Utomhusfysik: Uppleva, undersöka, utforska”
(Popov & Engh, 2016) bjuder vi på upptäcktsfärder i den naturliga miljön för att
leta efter fysikaliska lagar, principer och regler.
Det är välbekant att entusiastiska och kunniga lärare engagerar eleverna och
väcker deras intresse för sitt ämne. När man vågar ta ett steg i nya spår och pröva
saker i nya sammanhang, kan man ha kul själv och visa upptäckarglädje för sina
elever. Fysik och utomhusmiljö öppnar många möjligheter att bekanta sig med
naturlagarna.
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Vår intention med boken är att visa hur man kan stimulera elever att upptäcka, känna igen och förklara hur fysiken fungerar praktiskt. Om elever lär sig
att se samband mellan företeelser, blir det enklare att tillägna sig kunskapen. Hur
ska man väcka intresse för fysiken i skolan och utveckla förmågan att förklara
fysikaliska samband i naturen? En framkomlig väg är att använda elevernas egna
vardagserfarenheter och välkända naturliga eller tillverkade föremål. Även de
vanligaste föremålen i vår omgivning, en båt, ett träd eller en snöboll, kan bidra
till att utveckla lärande och skapa förståelse. Utomhus är en särskild undervisningsarena som kräver att man experimenterar och lär av misslyckande. Flexibilitet och tolerans för risktagande är avgörande för lärararbete utomhus. Man ska
ta för vana att alltid reflektera över tidigare gjorda misstag och anpassa sina
handlingar till kontexten.
I boken presenteras också ett stödmaterial med interkulturellt och historiskt
innehåll i varje kapitel för att främja kommunikationen med eleverna. Från historien lär vi oss att den första systematiska undervisningen skedde utomhus. Själva
ordet pedagog kommer från antikens Grekland och betyder ”att leda barnet” Där
skedde också en del av undervisningen under promenader. Modern medicinsk
forskning visar på betydelsen av rörelse (promenader) för inlärning och kognitiv
prestation (Anelli, Lugli, Baroni, Borghi & Nicoletti, 2014). Det fanns säkert erfarenhetsbaserad kunskap om ett positivt samband mellan vandrande och tankearbete redan under antiken.
Interkulturella aspekter lyfts fram i boken för att visa på behovet av att anpassa undervisningen för att tilltala barn från andra kulturer. Det finns stora kulturella skillnader i hur naturen nyttjas i olika kulturer. Det första mötet med
svensk natur, exempelvis snö och is, har säkert stor emotionell påverkan på människor som kommer från länder med varmt klimat. Det ska man tänka på när
undervisningsaktiviteter förläggs utomhus.
Om läraren uppmuntrar elevernas undersökande arbete och reflektion, öppnas en möjlighet för dem att skapa egna erfarenheter om naturens beskaffenhet.
Meningen är att vägleda eleverna så att de kan upptäcka fysikens tillämpningar
för att förklara och utveckla förståelsen för de principer som styr olika fenomen
och händelser i vår omgivning. Likaså att utveckla förmågan att använda fysikkunskaper i olika sammanhang.

Idégrund och överväganden
Boken presenterar inte något uttryckligt teoretiskt perspektiv, däremot vilar utformningen av de föreslagna aktiviteterna i texten på kulturhistorisk verksamhetsteori (VT). Läsaren kommer att upptäcka att utforskningen av fysik i utomhusmiljö sker genom praktiska måldrivna aktiviteter som enligt VT är grundläggande för kunskapsutveckling. VT förklarar att människans utveckling inte sker
48

Upptäck fysiken på skolgården och i närmiljön

inom isolerade egoramar, utan i samverkan med andra och genom att använda
olika artefakter som är laddade med kulturell och historisk kunskap. Det är lättare för en person att internalisera kunskap när man ser en kulturell och historisk
samhörighet med det som presenteras och erfars. Till den historiska dimensionen
knyts naturligt det konstruktivistiska perspektivet – nya kunskaper utvecklas enklare när de är relaterade till redan existerande.
VT påpekar kontextens viktiga roll för lärande och utveckling. När man reser
till nya platser sker mycket lärande naturligt, som av sig självt. Människor är historiskt betingade att lära sig nya saker hela tiden och utforska nya miljöer
(Bronowski, 1982). Det kan förklara att vi tycker om att resa; resan tillfredsställer
ett – kanske dolt – lärandebehov. När barn är ute på utflykter kan det skapas
gynnsamma kontextuella förutsättningar för lärandet. Platsen har betydelse för
vad och hur man kan lära sig. Därför passar inte de didaktiska metoder som utvecklats för klassrumsbruk på samma sätt för utomhusundervisning. Här behövs
det nya didaktiska lösningar och pedagogiska fynd för att stimulera lärandeprocessen.
I lärarutbildningen vid Umeå universitet har utomhusfältet under flera decennier använts som arena för bland annat fysikaktiviteter för såväl lärarstuderande som för fortbildning av lärare. Vi har gjort en del forskning och utvecklingsarbete inom utomhusfysikfältet (Popov & Engh, 2006; Popov, 2008; Popov
& Engh, 2013; Popov & Tevel, 2007; Popov, 2015) men generellt är området föga
utforskat, i såväl Sverige som internationellt. Enligt vår kännedom har det inte
gjorts någon mer omfattande avhandling som behandlar utomhusfysiken. Här
finns det mycket att göra för dem som är intresserade.
Ett område som dock på senare tid har uppmärksammats i Sverige är fysiken på lekplatser. Professor Ann-Marie Pendrill har gjort ett gediget didaktiskt
arbete inom lekplatsfysik (jfr Pendrill, 2012). Nationellt centrum för fysikundervisning har på sin webbplats ett ganska omfattande material om fysikövningar i
lekparker.

Bokens fokus och uppläggning
Ett av bokens huvudmål är att främja utomhusaktiviteter i fysik som är relevanta
för såväl den lokala sociokulturella som den naturliga miljön. Genom att använda
uterummet som pedagogisk arena erbjuds den som utforskar en i allmänhet lättåtkomlig rekvisita. Pinnar, stenar, växter och andra vanliga föremål i vår omgivning stimulerar uppfinningsrikedomen och bidrar till aktiviteternas utformning.
De föreslagna fysikövningarna utomhus betonar upplevelser och praktiska
undersökningar av verkliga fenomen i utemiljön och samarbete i olika gruppkonstellationer. Att stimulera reflektion och kommunikation i anslutning till de genomförda aktiviteterna betraktar vi som en viktig del av utomhusundervisningen
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och ett visst stöd för detta presenterar vi i boken, bland annat i form av produktiva
frågor. Det är frågor som väcker nyfikenhet och uppmuntrar eleverna att göra
undersökningar och observationer: Går det att forma leran så att den flyter? Hur
mycket vatten blir det när en snöboll smälter jämfört med snöbollens volym?
Uppföljning och utvärdering av genomförda aktiviteter och grupprocesser
under reflektionsstunder är givetvis också viktigt, men skrivs inte fram specifikt
för varje aktivitet för att undvika upprepningar. De olika fysikområdenas aktiviteter är uppdelade i tre nivåer:
Upplevelsenivån syftar till att uppleva vardagliga fysikaliska fenomen för att synliggöra och skapa intresse. Fokus ligger på att ge barnen positiva emotionella
upplevelser. Mycket enkla tekniska konstruktioner används.
Undersökandenivån kräver lite mera avancerade tekniska färdigheter och baseras på elevers praktiska erfarenheter av vardagliga fysikaliska fenomen, utan krav
på formella fysikaliska kunskaper.
Utforskandenivån innebär mera systematiska undersökningar, insamling av
data, analys och reflektion. Förståelse av enkla formler, som till exempel v = s/t
(hastighet är lika med sträcka delad med tid), krävs för reflektion över genomförda aktiviteter. Här finns också möjligheter för elever att identifiera regelbundenheten i fenomenet och själva försöka komma fram till en regel.
De två första aktivitetsnivåerna riktar sig till barn i lägre ålder (F–4) medan
den tredje nivån passar för de högre skolåldrarna (5–6). En viktig del av arbetssättet på nivåerna 2–3 innebär att prova sig fram till bättre fungerande design
och tekniska lösningar, som grundas i fysikaliska principer. Att reflektera, lära sig
av misstag och felaktiga antaganden är kännetecknande karaktärsdrag i naturvetarens och ingenjörens arbete. Vi hoppas att boken hjälper läraren att uppmärksamma elevernas möte och upplevelse av dessa karaktärsdrag i de föreslagna aktiviteterna. Boken består av tre delar organiserade efter platsen i närheten av skolan:
1. På skolgården
2. I staden
3. Vid vatten
Övergripande syftar de föreslagna aktiviteterna till att främja utveckling av förmågorna att
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och
förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
•genomföra systematiska undersökningar i fysik
• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera
och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
Förmågor förutsätter att eleven kan utveckla och använda sin kunskap i handlingar. Den aktuella läroplanen, och bedömningar som är kopplade till den, handlar huvudsakligen om kunskap och förmågor.
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Våra intentioner är att uppmuntra till aktiviteter som utmanar elever att
fundera över världen omkring dem och reflektera över vad de gör och hur de gör
det med hjälp av ”fysikglasögon”.

Lärande utomhus – avslutande reflektioner
Elever har ofta bakgrundsföreställningar, baserade på sina tidigare erfarenheter
i vardagslivet, som är djupt inrotade och formar individuella världsåskådningar.
När eleverna lär sig vetenskapliga förklaringar av olika fenomen i skolan kan två
separata världsuppfattningar och ”kunskapsbanker” bildas och samexistera i deras medvetande: den ena används i skolan och den andra i det vardagliga livet.
Därför finns det stora fördelar med att eleverna lär sig och validerar fysikkunskaper i de kontexter där de ska brukas, i vårt fall direkt i naturen och i utomhusmiljön.
Undervisning i och lärande av fysik i en naturlig omgivning medför en rad
didaktiska fördelar vad gäller att tillgodogöra sig vetenskapliga kunskaper och
färdigheter. Denna åsikt har länge funnits inom utomhuspedagogiken i såväl Sverige som i andra länder. Däremot har utomhusaktiviteter inte tidigare använts i
någon större utsträckning i relation till fysik. Vi hoppas att den här boken kan
fylla en funktion som inspirationskälla och bidra till utvecklingen av fysikundervisning utomhus i landets skolor.
Den franske upplysningsfilosofen Jean Jacques Rousseau (1712–1778) publicerade 1762 sitt verk Émile ou de l'éducation. Där underströk han vikten av balansen mellan barns lärande via leken och utvecklingen av deras intellekt, genom
sensoriska erfarenheter i naturen. I dagens samhälle, mer än 250 år senare, är
hans idéer fortfarande lika aktuella.
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Från forskning till fysikundervisning
med ReleKvant: Nätbaserade
lärresurser i relativitetsteori och
kvantfysik, utvecklade av forskare,
lärare och lärarstudenter
Ellen K. Henriksen, Carl Angell, Berit Bungum och Maria Vetleseter Bøe

Sammanfattning
ReleKvant-projektet utvecklar digitala, forskningsbaserade lärresurser
i allmän relativitetsteori och kvantfysik för fysikämnet inom den norska
gymnasieskolan. Verksamma fysiklärare, fysikforskare och lärarstudenter i fysik ingår i samarbetet. ReleKvant kombinerar 1) utveckling
och utprövning av lärresurser; 2) forskning om elevernas motivation
och lärandeprocesser inom fysik, och 3) forskning om hur kompetens
skapas i samarbetet mellan lärarstudenter, fysiklärare och forskare. De
utvecklade lärresurserna kommer att finnas tillgängliga via Naturfagcentrets plattform viten.no. Resurserna lägger vikt vid att låta eleverna
utveckla sin förståelse tillsammans genom ”att prata fysik” och ”att
skriva fysik”. Dessutom utnyttjas IKT-resurser såsom animationer och
simuleringar där så är lämpligt. Resurserna stimulerar till reflektion
över historiska och filosofiska perspektiv, bland annat genom att presentera fysikforskare och deras olika tolkningar av fysik. ReleKvant använder ”design-based research” som metodologisk ram, med målet att
utveckla lösningar som fungerar i klassrummet, samtidigt som mer generell kunskap utvecklas om elevernas förståelse och lärande i ett visst
ämne (här: modern fysik). Utvecklingen sker genom upprepade rundor
av utprövning, i nära samarbete med verksamma lärare. I denna artikel presenterar vi projektet och ger några smakprov på resultat från
utprövning i klassrum.
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Inledning
Allmän relativitetsteori och kvantfysik är ämnen som fysikelever i gymnasieskolan (norsk “videregående skole") tycker är spännande, men som kan vara utmanande för lärare att undervisa. För att bidra till god undervisning och elevers förståelse och motivation utvecklar vi nätbaserade lärresurser inom projektet ReleKvant. Utvecklingen är ett samarbete mellan forskare, lärare och fysiklärarstudenter och innebär upprepade rundor av utveckling och testning i några utvalda
fysikklassrum.

Den norska läroplanen i fysik
Fysik är ett valbart ämne under de sista två åren av norska gymnasieskolan. Cirka
15% av de norska 17-18-åringarna läser kursen Fysik 1 under det tolfte skolåret,
medan kursen Fysik 2 under sista läsåret läses av cirka 7% av norska 18-19åringar. I läroplanen för kursen Fysik 2 (http://www.udir.no/kl06/FYS1-01) står
det om modern fysik att eleverna ska kunna:










... ge en kvalitativ beskrivning av den allmänna relativitetsteorin
redogöra för Einsteins förklaring av fotoelektrisk effekt, och kvalitativt redogöra för hur resultat från försök med fotoelektrisk effekt, Compton-spridning och partiklars vågnatur representerar en brytning med klassisk fysik
redogöra för Heisenbergs osäkerhetsrelationer, beskriva fenomenet sammanflätade fotoner och redogöra för de kunskapsteoretiska konsekvenserna
av dem
diskutera hur olika fysiska teorier kan existera bredvid varandra, trots att de
kan vara motstridiga
ge exempel på en vetenskaplig motsättning som är avgjord, och hur den avgjordes, och ge exempel på en vetenskaplig motsättning som ännu inte är
avgjord, och redogör för varför den inte är avgjord
beskriva fysikaliska principer bakom medicinska undersökningar såsom
röntgen, ultraljudsavbildning och magnetisk resonanstomografi

Sådana lärandemål är ovanliga i ett internationella sammanhang – vi vet inga
andra läroplaner som så explicit som den norska kräver att studenterna ska reflektera över de kunskapsteoretiska konsekvenserna av kvantfysik och kunna redogöra för hur kvantfysik bryter med klassisk fysik [1]. Reidun Renstrøm [2] har
till exempel påpekat att den klassiska fysikens grundläggande antaganden (bland
annat om kontinuitet och determinism) måste tydliggöras för elever för att de ska
kunna förstå hur kvantfysik bryter mot dessa. Detta har troligtvis varit långt ifrån
vanligt i norska fysikklassrum. Många fysiklärare är också ovana vid att undervisa
denna typ av teman och många har begränsad kunskap från sin egen utbildning
och känner sig därför osäkra [3]. Dessa teman från modern fysik är alltså utmanande för elever och lärare men vi menar att de också innebär möjligheter till att
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göra fysiken inspirerande för elever. Detta är utgångspunkten för projektet ReleKvant.

Målen för projektet ReleKvant
ReleKvant
(http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/prosjekter/relekvant/)
startades 2013 av Sektionen för fysikdidaktik vid institutionen för fysik, Universitetet i Oslo, i samarbete med Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet och
Naturfagcentret (Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen). Dessutom deltar
lärare från fyra gymnasieskolor, samt fysikforskare och fysiklärarstudenter vid
universitetet i Oslo.
ReleKvant har följande mål:
1. Att utveckla digitala lärresurser inom kvantfysik och relativitetsteori
med utgångspunkt i läroplanen i fysik 2, i nära samarbete med lärare
och genom upprepade cykler av utveckling och testning i klassrum
2. Att ge ökad insikt i elevers motivation, förståelse och lärande inom
kvantfysik och relativitetsteori specifikt, och i fysikämnet generellt
3. Att skapa och utforska en praxisgemenskap där fysiklärare, lärarutbildare, forskare och lärarstudenter samarbetar kring forskningsbaserad utveckling av en varierad och engagerande undervisning i fysik
På sikt är det också ett mål att bidra till förnyelse och variation i fysikundervisningen, och de insikter som utvecklats i ReleKvant blir en del av grundutbildningen av nya fysiklärare. Delprojektet ReleKvant Kompetens handlar specifikt
om mål 3, och fokuserar på kompetensutveckling hos fysiklärarstudenter, lärare
och forskare/lärarutbildare som deltar i projektet. I denna artikel är huvudfokus
på utveckling av lärresurserna och på elevernas lärande (mål 1 och 2).

Teori och metodologiskt ramverk
I ReleKvant utgår vi från en sociokulturell syn på lärande, med särskild tonvikt
på att elever utvecklar begrepp inom fysik genom att skriftligt och muntligt använda språket. En sociokulturell syn på lärande hänger också samman med synen
på fysikkunskap som en mänsklig produkt, utvecklad i dialog mellan människor.
Insikt i naturvetenskapens karaktär är också ett viktigt mål i fysikundervisningen.
Att väva in den historiska utvecklingen av vår förståelse i fysik är därför en lämplig metod för att stödja begreppsförståelse såväl som insikt i naturvetenskapens
karaktär [2].
Ramen för utveckling och forskning inom ReleKvant är ”design-based research” [4], vars syfte är att bygga broar mellan forskning och praktik genom att
utveckla lösningar som fungerar i klassrummet, samtidigt som det utvecklas mer
generell kunskap om elevers förståelse och lärande inom ett specifikt tema (här:
modern fysik). Centralt i vår metod är utveckling av lärresurser genom upprepade
rundor av tester och ett nära samarbete med verksamma lärare.
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Lärresurser i ReleKvant
Lärresurserna i ReleKvant består av moduler, det vill säga tematiska enheter.
Dessa låter eleverna arbeta med centrala begrepp via text, bilder, videoklipp, animeringar och simuleringar samt enkla ”quiz”-uppgifter och uppgifter som kräver
muntlig diskussion såväl som skriftliga svar. De flesta moduler kan genomföras i
klassrummet på cirka 90 minuter.
Kvantfysikmaterialet består av fem moduler. Modulerna har prövats ut via
totalt fyra cykler fram till augusti 2016, och en färdig version kommer att publiceras på Naturfagcentrets webbsida www.viten.no i oktober 2016. Materialet innehåller följande moduler:
1. ”Behovet av en ny fysik” – Här tar vi upp hur kvantfysik bryter med
klassisk fysik. Vi tar upp fenomenet ljus som våg och/eller partikel,
vi tittar på begreppen kontinuitet, kvantisering, determinism och lokal verklighet, och vi låter oss inspireras av historien.
2. ”Ljus som partiklar” – Här studerar vi ljusets partikelegenskaper, vi
ser alltså på ljus som fotoner. Vi presenterar bland annat fotoelektrisk effekt, Compton-spridning, förintelse och parkoppling.
3.”Röntgenstrålning” – Vi tittar på hur kvantfysikaliska processer gör
det möjligt att skapa röntgenbilder, och vi studerar datortomografi.
4."Partiklar som vågor" – Heisenbergs osäkerhetsrelation och materievågor är i fokus för denna modul.
5."Kvantfysik och filosofi" – Här ställer vi frågan: Har kvantfysiken något att säga om hur vi ser på världen och vad vi kan veta om hur världen är? Vi tar upp tankeexperimentet om Schrödingers katt, och vi
tittar på fenomenet sammanflätning.
En pilotversion av materialet om allmän relativitetsteori utvecklades under våren
2015 [5]. En reviderad version, utarbetad av doktoranden Magdalena Kersting
och implementerad på Viten-plattformen testades under våren 2016, och planen
är att detta material ska publiceras hösten 2017 efter en sista testning. Materialet
om allmän relativitetsteori består av en modul som innehåller fyra huvudteman:







”Ekvivalensprincipen” – Acceleration och gravitation är två ekvivalenta fenomen.
”Tröghetssystem och ljusböjning” – Här tittar vi på tröghetssystem som referenssystem i fritt fall, den allmänna relativitetsprincipen och gravitationell
ljusböjning.
”Rumtid och krökning” – Vi betonar att den allmänna relativitetsteorin är
en teori om förhållandet mellan rum, tid och gravitation. Gravitation tolkas
inte som en kraft utan som ett fenomen som orsakas av universums geometri.
”Två nya fenomen” – Här presenterar vi gravitationell rödförskjutning och
gravitationell tidsförlängning.

56

Från forskning till fysikundervisning med ReleKvant

I följande avsnitt presenterar vi delar av den första modulen i kvantfysik som ett
exempel.

Kvantfysikmodulen ”Behov av en ny fysik”
Animationer och videoklipp
För att tydliggöra brytningen mellan klassisk fysik och kvantfysik, har vi valt att
fokusera på tre punkter: 1) kontinuerliga kontra kvantiserade storheter; 2) Klassisk determinism kontra kvantfysikens sannolikhetsfördelning; och 3) lokal verklighet kontra icke-lokal verklighet. För att illustrera hur den klassiska fysikens
kontinuerliga energi skiljer sig från kvantfysikens kvantiserade energi visar vi i
figur 1 att den kinetiska energin i en fjäder i svängning ändras kontinuerligt, i
motsats till de kvantiserade energinivåerna hos en väteatom. När eleven trycker
på pilen på skärmen (Figur 1) sätts klossen som hänger i fjädern i rörelse, och en
graf kommer fram som visar hur den kinetiska energin varierar under fjäderns
svängningsrörelse.

Figur 1: Kvantiserad energi i väteatomen och kontinuerlig kinetisk energi i en fjäder illustrerar kvantfysikens
brytning med den klassiska fysikens princip om kontinuitet. Skärmbild från ReleKvant-resurserna.

Determinism är också en av grundvalarna för klassisk fysik. Vi kan förutsäga var
ett objekt är vid varje tidpunkt förutsatt att vi känner till alla startvillkor. I kvantfysik däremot, kan vi inte förutsäga var en enskild partikel befinner sig vid en
given tidpunkt. Men om vi gör många mätningar får vi en statistisk fördelning av
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positionerna som är entydigt bestämd. Determinismen i klassisk fysik har vi illustrerat med ett videoklipp där en tung pendel svänger upp nära ansiktet på en
elev (se figur 2). Detta visar att vi med klassisk fysik kan lita på att naturlagarna
är deterministiska.

Figur 2: Determinismen i klassisk fysik demonstreras i en film där elever litar på att en pendel aldrig kan
komma högre än den släpptes från. Från ReleKvant-resurserna. Foto: Ellen K. Henriksen

Skriftliga uppgifter och diskussioner
Lärresurserna lägger stor vikt vid att studenterna ska använda sina egna ord i
arbetet med materialet. Detta sker genom skrivuppgifter, pardiskussioner och
gruppdiskussioner.
Eleven skriver texter direkt via Viten-plattformen (Figur 3). Dessa blir
elektroniskt tillgängliga för läraren, som kan få en överblick över elevernas förståelse och kan använda svaren i bedömning för lärande. Projektgruppen i ReleKvant använder svaren i sin forskning och utveckling.
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Figur 3: Förståelsen av ljus har en central plats i den första ReleKvant-resursen, som börjar med att studenter skriver in det de sedan tidigare kan om ljus. Skärmbild från ReleKvant-resurserna.

Pardiskussioner ger eleverna möjlighet att testa sina egna, kanske ofärdiga, idéer
på ett "ofarligt" sätt. Genom att använda sina egna ord tar de sina första steg på
vägen till förståelse av begreppen. Figur 4 återger en uppgift där eleverna ska diskutera om det är möjligt att föreställa sig att ljuset är både våg och partikel. Studenter gör ljudinspelningar av diskussionen via sina mobiltelefoner. Ljudfilerna
blir tillgängliga för läraren och för projektgruppen i ReleKvant.
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Figur 4: Eleverna diskuterar om ljus kan vara både en våg och en partikel, och utmanas därmed till att problematisera våg-partikel-dualismen. Skärmbild från ReleKvant-resurserna.

I skriftliga uppgifter och pardiskussioner står eleverna på egna ben. Men även om
mycket av lärmaterialet i ReleKvant finns på nätet så är läraren tänkt att ha en
aktiv roll, bland annat i att leda diskussioner i klassen, och sammanfatta och befästa nyckelbegrepp och lärandemål.

”Fråga en forskare” och historisk återblick
Lärresurserna innehåller videoklipp som vi har kallat "Fråga en forskare". I modulen kring brytningen med klassisk fysik har vi till exempel frågat två fysikforskare vid universitetet i Oslo: ”Vad är ljus?” De två beskriver ljus på olika sätt. När
de argumenterar för sina synsätt använder de teoretiska modeller och resultat
från experiment. Vi tror att det är spännande och utmanande för elever att få
uppleva att dagens fysiker inte alltid är överens om tolkningen av fysikaliska fenomen. Detta ger en motvikt till en del elevers uppfattning om fysiken som slutgiltig och färdig och ”alltid med två streck under svaret”.
Materialet innehåller också en historisk tillbakablick på hur kvantfysik har
utvecklats och tolkats. Detta understryker ytterligare hur fysiken är i ständig utveckling och är ett resultat av människors nyfikenhet, viljestyrka och, inte minst,
diskussioner och motsättningar.
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Resultat från studier i klassrummet
För att studera elevernas begreppsutveckling och få ett underlag för både forskning och vidareutveckling av ReleKvant-materialet samlar vi in en mängd olika
data under utprövningen i klassrummet: Vi observerar hur elever och lärare arbetar med materialet i klassrummet; vi samlar in skriftliga elevsvar genom den
elektroniska Viten-plattformen; vi samlar in ljudinspelningar av elevdiskussioner
som eleverna själva spelar in med sina mobiltelefoner; och vi genomför intervjuer
och fokusgrupper med både elever och lärare. Fysiklärarstudenter deltar i detta
arbete, bland annat som klassrums-observatörer och som forskningsassistenter
med transkription av ljudinspelningar och liknande. Nedan ger vi några exempel
på hur dessa data används både till vidareutveckling av resurserna och i forskning.
Förståelsen av ljus var viktig då behovet av en ny fysik uppkom runt år 1900.
Därför är frågan ”Vad är ljus?” central i den första modulen i ReleKvant, som
handlar om kvantfysikens brytning med klassisk fysik. I läroböcker står det ofta
att ljus i en del försök framstår på ett sätt som gör en beskrivning som vågor lämplig, medan resultat från andra försök gör att en beskrivning av ljus som partiklar
passar bättre. Vi behöver alltså två kompletterande beskrivningar för att ”fånga”
ljusets natur och kunna beskriva alla de fenomen där ljus ingår.
Elevsvar tyder på att många studenter har uppnått en viss förståelse för
denna så kallade våg-partikel-dualism:
Ljuset kan ses som både partiklar och vågor. Experiment med interferens stödjer att ljus är vågor, men samtidigt är det ju fotoner/partiklar som skickas ut från exciterade elektroner
I den första utprövningen av materialet såg vi dock att många elever beskrev ljusets våg- och partikelegenskaper utan att inse det paradoxala i denna dubbelhet.
Mathias Gjerland [6] har analyserat elevsvar i sin master-uppsats och benämner
sådana svar som ”okritisk dualism”. Med utgångspunkt i dessa resultat la vi in
diskussionstemat som visas i figur 4 för att göra eleverna medvetna om att partikelmodellen och vågmodellen inte kan kombineras i klassisk mening.
I nästa omgång fann vi exempel i elevdiskussionerna på att elever hade gått
djupare in i problemställningen om hur ljus kan vara både vågor och partiklar:
Jag skrev att ljus har vågnatur och partikelnatur och ljus har inte
massa, men våglängd och frekvens
Våglängd och frekvens? Men om de beter sig som fotoner som är
partiklar så det är väl inte våglängd och frekvens som partiklar?
Nej.
Nej. Då skulle det bara vara vågnatur, då.
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Ja, de har inte vågnatur heller om man ser på det som fotoner.
Det är det som är problemet då, är det inte? Att det kan bete sig
som båda delar. Och båda delar är giltiga, medan båda delar
också motsäger sig själv liksom, det är paradoxalt.
Dessa två elever kommer fram till det paradoxala i att vi beskriver ljus med två
olika modeller. Detta är i sig en viktig insikt för att förstå vad våg-partikel-dualismen innebär [7]. Niels Bohr beskrev detta i vad han benämnde som komplementaritetsprincipen, vilken bygger på antagandet att en mängd av naturens
egenskaper är parvis komplementära. Det innebär att den information man får
genom att undersöka en egenskap kompletterar det man får veta genom att undersöka den andra egenskapen. Båda egenskaperna kan inte undersökas fullt ut
samtidigt. Vi tror att sådana diskussioner kan bidra till elevernas lärande, och
dessutom öka deras förståelse för naturvetenskapens karaktär och bidra till kunskapsteoretiska reflektioner.
En del elever försökte dock förena en klassisk vågförståelse med en klassisk
partikelbeskrivning, vilket i vissa fall ledde till en missuppfattning om att ljus är
"partiklar i vågformad rörelse":
Ljus kan ses som vågor och partiklar. Som jag har förstått det, är
ljus partiklar med vågegenskaper. Alltså rör sig partiklarna i vågrörelser.
I översynen av materialet fram till lanseringen i oktober 2016 arbetar vi med hur
vi kan fånga upp och utmana denna missuppfattning.
Det här var bara ett exempel på hur vi använder insamlad data i ReleKvantprojektet. Vi har också tittat på andra aspekter av material, till exempel hur elever
förstår tankeexperimentet om Schrödingers katt [8] och hur eleverna reagerar på
att historiska och filosofiska aspekter vävs in i fysikundervisningen. Se projektets
webbplats (http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/prosjekter/relekvant/) för
en uppdaterad lista över publikationer.

Vägen framåt
I projektet har vi som mål att stimulera till diskussion om undervisning och lärande i modern fysik. Genom upprepade utprövningar i klassrum hoppas vi få en
ökad insikt i elevers förståelse, lärande och motivation inom kvantfysik och relativitetsteori specifikt och fysik i allmänhet. Projektet underlättar dessutom för
ökad integration mellan forskningsmiljöer och skolor, i detta fall skolor som samarbetar med lärarutbildningen i fysik- och naturvetenskap vid Universitetet i
Oslo. Framför allt vill vi att ReleKvant ska ge fysikelever lärorika och engagerande
lärtillfällen i modern fysik som resulterar i begreppslärande, förståelse och fascination. Genom att bidra till variation i fysikundervisningen och öppna upp nya
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perspektiv på ämnet, hoppas vi att ReleKvant också kan bidra till att motivera fler
elever till att fortsätta med fysikstudier efter gymnasiet.
Som nämnts kommer alla ReleKvant-resurser efter hand att lanseras på Viten-plattformen (www.viten.no/) och blir därmed tillgängliga för alla fysiklärare
som vill använda dem i sina klasser. En färdig version av kvantfysik-delen väntas
bli publicerad under hösten 2016 medan den allmänna relativitetsmodulen förväntas bli publicerad under hösten 2017.

Tack till
Arnt Inge Vistnes, Are Raklev, Øyvind Grøn, Susanne Viefers, Marit Sandstad,
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- och fysiklärarstudenter vid Universitetet i Oslo och lärare och elever vid gymnasieskolor i Asker, Jessheim, Valler, Lillestrøm och Blindern.
Denna text bygger till stor del på en artikel av Angell, Bungum, Bøe och Henriksen, publicerad i ”Fra fysikkens verden” nummer 1/2016 (sid. 21-25). Den återges här i något omarbetad form med tillstånd av redaktörerna på Fra fysikkens
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Ska vi bestråla jordgubbar?- att
undervisa om riskbedömningar på
gymnasiets fysikkurser
Margareta Enghag, Karin Haglund, Karim Hamza, Linda Schenk, Andrzej
Wojcik, Leena Arvanitis och Iann Lundegård

Sammanfattning
Vi presenterar hur en projektgrupp av lärare och forskare designat ett
kursavsnitt i strålningsfysik på gymnasiet som inkluderar riskbedömning i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. I det arbetet
har vi utvecklat undervisningsmaterial där riskbedömningar ingår i
både diskussionsuppgifter, presentationsuppgifter och provuppgifter.
Erfarenheter från den första iterationen visar att eleverna tycker att
det är intressant när samtalsfrågorna saknar givna svar, och att exemplen är relevanta i vardagen. Det har inte varit svårt för eleverna att
ta ställning i samhällsrelaterade frågor, utan svårigheterna ligger i att
de måste vara mer noggranna med fakta, ange referenser och typer av
infokällor, samt använda (korrekta) fakta som underbygger de påståenden de annars gör ganska lättvindigt. Undervisningsdesignen har
modifierats för att användas i kommande interventioner. Denna första
iteration identifierade även ett behov av flera olika typer av undervisningsmaterial för att ge mer struktur för eleverna och förtydliga vad de
förväntas leverera. Ytterligare iterationer av undervisning med riskbedömningsinnehåll samt utveckling av undervisningsmaterial kommer att utvecklas inom ramen för RiskEdu (www.riskedu.se) fram till
och med våren 2018.

Inledning
Denna studie ingår i projektet RiskEdu, vars övergripande syfte är att ta fram
kunskap om hur undervisning i naturvetenskap (fysik och biologi) kan stödja utvecklingen av gymnasieelevers kompetens att fatta beslut baserat på riskbedömning i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. Vi avser då exponering
för fara i samband med modern teknik, såsom exempelvis joniserande strålning
från kärnkraftverk, elektromagnetiska fält från trådlös tele-kommunikation eller
resultaten av en snabbt växande kunskap inom bioteknik. Genom iterativa interventioner försöker vi utveckla undervisning som bättre kan möta intentionerna i
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ämnesplanerna för fysik och biologi. För fysikundervisningen, som denna delstudie handlar om, gäller det framförallt att eleverna ges möjlighet att utveckla ”kunskaper om fysikens olika tillämpningar inom till exempel teknik, medicin och
hållbar utveckling och därigenom förståelse av fysikens betydelse i samhället”
samt ger ”tillfällen att argumentera kring och presentera analyser och slutsatser”
(Skolverket, 2012, Ämnesplan i fysik).
Strålning och radioaktivitet har tidigt uppmärksammats som ett område
som väcker starka känslor hos människor och hur detta kan mötas inom fysikundervisning är en viktig fråga (Alsop & Watts, 2010). Angell, Guttersrud, Henriksen, och Isnes (2004) rekommenderade, baserat på sin studie om elevers och fysiklärares uppfattningar om fysik och fysikundervisning, att fokusera mer på fysik
i olika kontexter, och att uppmärksamma undervisning både för medborgarbildning (scientific litaracy) och grundläggande fysik (core physics).
När elever diskuterar samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI,
även kallat SSI, sociovetenskapliga dilemman, socioscientific issues), måste de
förhålla sig till hur tillförlitlig den information, de argument och de åsikter som
framförs är, och ta ställning på ett eller annat sätt. Kolstø (2001) intervjuade 16åriga norska elever om hur de tog ställning till frågan ifall kraftledningar kan öka
risken för barnleukemi. Han konstaterade att ”många aspekter av trovärdighet
upplevdes som problematiska av eleverna” och att ”elevernas bedömningar var
nyanserade och baserades dels på empiriska bevis, men mest på relativt ytlig bakgrundsinformation”. Vidare poängterade han ”att kunskapen om olika källor av
vetenskaplig information måste betonas mer i naturvetenskaplig utbildning för
medborgarskap” (s.878, ff övers.).
Risk är ett mångtydigt begrepp, men en vanlig definition är att konceptet
risk innefattar både sannolikhet för att en händelse ska inträffa och möjliga konsekvenser av detta (Adams, 1995; Hansson, 2009). Riskbedömning ingår i all
samhällsplanering, och är ett naturligt inslag inom teknik och naturvetenskap.
Riskbedömning har därför potential att vara ett redskap för elever att argumentera baserat på faktabaserad information och inte fastna i ett oreflekterat tyckande (Christensen, 2009). Undervisning på gymnasiet med riskbedömningar har
tidigare genomförts i matematik (se t ex Levinson, Kent, Pratt, Kapadia, & Yogui,
2012; Radakovic, 2015). Att låta elever genomföra riskbedömningar ger möjlighet
att bilda en brygga mellan fysiken och socio-vetenskapliga dilemman (Enghag &
Schenk, 2016).

Teoretisk bakgrund
Studien genomförs med ett sociokulturellt perspektiv där lärande studeras som
ändrat deltagande i sociala praktiker (Greeno, 2006; Kelly & Green, 1998; Sfard,
1998). Genom att integrera samhällsfrågor (t.ex. SNI) i fysikundervisningen och
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ge eleverna tillfälle att argumentera och diskutera samhällsfrågor där fysiken spelar roll, kommer också normer och värderingar att inkluderas (Kolstø, 2001; Lundegård & Wickman, 2007; Ratcliffe, Grace, & Cremin, 2005; Sadler & Zeidler,
2005). Läraren är avgörande för att ge eleverna den här typen av erfarenheter,
genom att planera för relevant undervisning, och verka för att produktiva interaktioner uppstår i klassrummet (Hamza & Wickman, 2013; Leach & Scott 2002;
Wickman & Ligozat, 2010). En viktig fråga är hur man kan utveckla professionellt
funktionella verktyg för undervisning.
Vår forskningsmetodik grundas i att forskare och lärare i samarbete utformar en undervisningsdesign där vissa förändringar (interventioner) planeras för
att sedan genomföras i klassrummet. Processen är iterativ, det vill säga planering
och genomförande upprepas i minst fyra cykler. Syftet är dels att generera nya
teorier och ramar för lärande, men även att hitta design-principer för hur undervisning kan genomföras för att uppnå vissa syften. Dataanalysen tar formen av
retrospektiva utvärderingar med ett fokus på de principer för undervisningen
som kan vara generaliserbara (Design-Based Research Collective, 2003; McKenney & Reeves, 2012; van den Akker, Gravemeijer, McKenney, & Nieveen, 2006).
När studien genomförs i samarbete mellan undervisande lärare och didaktikforskare erhålls hög reliabilitet och validitet i studien, och analysarbetet av datainsamlingarna kan bli omfattande (Taber, 2014).

Syfte och forskningsfrågor
Syftet med delstudien var att undersöka hur man kan designa undervisning med
riskbedömningar i fysikkursens moment strålningsfysik inom kursen fysik 100
på gymnasiets natur- och teknikprogram. Fysikområdet ingår alltså i den ordinarie undervisningen, det innefattar det centrala innehåll som redovisas i tabell 1
och har fokus på de fem kunskaper/förmågor som ska utvecklas enligt ämnesplanen (Skolverket, 2012). De tre första av dessa fokuseras alltid i traditionell fysikundervisning1, medan interventioner med riskbegreppet och riskbedömningar
huvudsakligen avser att ge möjlighet för en fysikundervisning som bidrar till att
också utveckla de två sista förmågorna 2. Med interventionerna införs ett redskap

1

- Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse
av hur dessa utvecklas.
- Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera,
formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier,
metoder och resultat.
- Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer
samt förmåga att hantera material och utrustning.
2
- Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
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i undervisningen som kan underlätta att ge utrymme för elevers reflektioner kring
sin egen handlingskompetens och argumentation kring aktuella samhällsfrågor
där just fysikkunskaper gör skillnad. Vi avser att söka svar på följande forskningsfråga:


Vilka designprinciper kan urskiljas då riskbedömning kopplas till den ordinarie undervisningen i strålningsfysik på gymnasiet?

Tabell 1: Centralt innehåll i det aktuella kursmomentet strålningsfysik i Fysik
100
1. Kärnenergi: atomkärnans struktur och bindningsenergi, den starka kraften,
massa-energiekvivalensen, kärnreaktioner, fission och fusion.
2. Energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle.
3. Radioaktivt sönderfall, joniserande strålning, partikelstrålning, halveringstid och aktivitet.
4. Orientering om elektromagnetisk strålning och ljusets partikelegenskaper.
5. Växelverkan mellan olika typer av strålning och biologiska system, absorberad och ekvivalent dos. Strålsäkerhet.
6. Tillämpningar inom medicin och teknik
7. Ställningstaganden i samhällsfrågor utifrån fysikaliska förklaringsmodeller,
till exempel frågor om hållbar utveckling

Design och metod
Inom den ordinarie planeringen inkluderades först fem interventioner som utvärderades genom diskussioner i projektgruppen och modifierades för att ges i
en andra iteration nästa läsår, efter analyser av insamlade data. De fem interventionerna var:
1. En överblickslektion, som ska ge eleverna överblick och vägledning
till vad som kommer att studeras i avsnittet.
2. En gruppdiskussionslektion där eleverna diskuterar öppna frågor,
och där kursavsnittet relaterar till deras vardagserfarenheter och där
grundbegrepp kommer till användning.
3. En lektion där vi introducerar riskbedömning, och gör en övning där
eleverna diskuterar i grupp och helklass hur man kan genomföra en
riskbedömning av bestrålning av jordgubbar. Vi introducerar en temauppgift som eleverna ska studera och presentera senare.
4. Elevpresentationer av temauppgifter.
5. Prov med riskbedömningsuppgifter.

- Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och
använda information.
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Datainsamling och databearbetning
I studien deltog en klass med 31 elever i åk 2 på teknikprogrammets fysikkurs 1.
Datainsamlingen utgjordes dels av ljudinspelade planeringssamtal mellan lärare
och forskare, och dels videoinspelningar av de fyra första interventionerna. Korta
mail från läraren till forskaren om fysiklektioner mellan interventionerna sparades för analys. Riskbedömningsuppgifter konstruerades och användes vid fysikprovet där resultaten analyserades. Reflektioner i projektgruppen gav rekommendationer för justeringar inför nästa iteration i nästa kurs.

Procedur
Först gav läraren en föreläsande lektion med överblick av strålningsfysikens
grunder. Därpå följde två videoinspelade lektioner, där eleverna delades in i grupper och diskuterade öppna frågeställningar vilka senare redovisades i helklass.
För att studera mönster i elevernas förståelse av fysikinnehåll, argumentkvalitet
och samtal med riskperspektivet i fokus transkriberades delar av dessa inspelningar. Efter ett antal lektioner (5 st), som syftade till att ge eleverna grundläggande kunskaper i strålningsfysik, följde en lektion där riskbegreppet introducerades, och en gemensam riskbedömning av bestrålning av jordgubbar gjordes i
helklass. En andra filmad grupplektion planerades, på så sätt att eleverna fick
möjlighet att ingå i grupper med olika teman. Gemensamt för alla var att en riskbedömning med påföljande argumentation skulle ingå. Efter det att eleverna förberett en presentation av sitt tema filmades gruppernas presentationer under två
lektioner. Efter varje presentation fick eleverna tid för frågor och diskussion.
Kursavsnittet avslutades med ett skriftligt prov, där även en riskbedömning var
inkluderad, liksom uppgifter där beräkningar såväl som kvalitativa frågeställningar ingick.

Analysmetoder
Valda delar av videofilmade gruppsamtal och presentationer, samt ljudinspelade
planeringssamtal mellan lärare och forskare, transkriberades. En innehållsanalys
av gruppdiskussionslektionen genomfördes. Elevernas skriftliga redovisningar
samt provresultat med riskbedömningar systematiserades och renskrevs för användning som möjliga exempel att utveckla vidare. Design-principer formulerades, först mellan den lärare och den forskare som arbetat i klassrummet, och senare i den större projektgruppen.

Etiska riktlinjer
Varje forskningsstudie måste styras av etiska riktlinjer som skyddar informanter
och deltagare i studien. Detta blir extra viktigt när undervisande lärare samarbetar med forskare och studien kan komma att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Taber (2014) anger tre situationer som kräver att man får informerat samtycke av dem som deltar i studien:

69

Enghag m.fl.

Första fallet är då studien avser undervisning, utvärdering och verksamhet som
är ett tillägg till den normala undervisningssituation, eller inträffar utanför normal lektionstid.
Andra fallet är om studien vill svara på allmänna teoretiska frågor och de
elever som ingår i studien ses som att de representerar en större population elever. Det tredje falle är om resultaten från studien kommer att publiceras eller
spridas genom konferenser, nätverk eller webbplatser. Denna studie berörs av
samtliga tre aspekter och följer den Codex (Vetenskapsrådet, 2015) som upprättats för studier på människor. Eftersom lärarna i projektet också är författare till
studierna i projektet, framgår det med nödvändighet på vilka skolor studierna
genomförts. Det är därför extra viktigt att det inte är möjligt att identifiera enskilda elever, samt att elevernas prestationer inte granskas i annat forskningssyfte än att ge riktlinjer för design av undervisning och att undervisningen i övrigt
bedöms efter ordinarie bedömningsrutiner. Detta har varit centrala vägledande
principer i föreliggande studier.

Kvalitetsaspekter
Forskningsresultatens giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet) diskuteras kontinuerligt i projektgruppen. De design-principer vi lyfter fram som forskningsresultat har diskuterats i projektgruppen samt analyserats för denna första
iteration av de två personer som genomfört planering, undervisning och datainsamling i samband med detta. Vi bedömer att generaliserbarheten är case-tocase, det vill säga att resultaten kan överföras till liknande situationer efter modifieringar med hänsyn till lokala förhållanden (Firestone, 1993). Tillförlitligheten stärks av att forskningsprocessen är noggrant planerad, genomförd och dokumenterad, vilket medför att det finns möjlighet att göra om studien i en liknande miljö och jämföra resultaten. Giltigheten hör delvis ihop med valet av design-principer och förbättras successivt för varje cykel, då vi får allt större erfarenhet av vad olika typer av interventioner innebär för undervisningen och lärandet i nya klasser och delvis nya sammanhang.

Resultat, analys och diskussion
Ingående design-principer
Under det första planeringssamtalet utgick vi från lärarens goda erfarenhet av
samtal i smågrupper. Att först samtala och klargöra var eleverna står kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt fick lägga en grund för senare aktiviteter. Vi utgick från att våra interventioner med riskbedömning ska ligga inom styrdokumentens ram, och bidra till betygsunderlaget genom att påverka kunskap/förmågor. Vi planerade för diskussion av konkreta uppgifter, för att på så sätt inkludera risk men ändå behålla fokus på kursinnehållet. Läraren uttrycker här en viss
oro för att samtalen ska bli för allmänna:
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Farhågorna är ju att det blir ytligt, vi måste ge dom något att diskutera. Det här vi sa, att de får en film eller en artikel att utgå
ifrån att diskutera, sen får man försöka rikta undervisningen så att
de kan göra den diskussionen…(läraren under planeringssamtalet)
Under samtalet formulerade vi den ingående designen för kursupplägget och planerade de interventioner vi ville genomföra. En första princip blev att starta med
en överblickslektion som syftade till att ge eleverna bakgrund och motiv till avsnittet om strålningsfysik, att vara intresseväckande och relatera fysiken till deras
erfarenhet och vardag, samt att samtidigt klart behandla det centrala innehållet.
Lektionen skulle ge en överblick i den meningen att den påvisar att det är solen
som ger elektromagnetisk strålning, att det finns radioaktiva ämnen i berggrunden, att vi påverkas av dessa fenomen i vår miljö, och att vi utvecklar tekniker
som drar nytta av detta, men att det också kräver hantering av vissa risker. På så
sätt knyter naturvetenskapen an till samhällsfrågor. Här uttryckte läraren en viss
oro över att avvika alltför mycket från kursbokens innehåll och att inte hinna med
kursen:
Ja. Men jag tänker….om vi ska ge någon introduktion, då börjar
vi med elektromagnetisk strålning, och sen partikelstrålning. Det
får bli något grundläggande, man får tänka sig att man har en
lektion. …Risk är ju inte…..Jag tänker att det mest är en intresseväckare för dem….jag tänker spontant….vad ska de få ut av det
här. Att ha som mål att de ska göra så bra riskanalys, och kunna
tänka själva, bara för att?
Syftet med den första omgången gruppsamtal var att få eleverna att smaka på de
nya fysikaliska begreppen, försöka hitta ett sammanhang där dessa blir relevanta,
samt att erinra sig vilka erfarenheter de har av strålning och vad de redan lärt sig
av introlektionen. Att väva in risk och nytta i samtal om fysik innebär ett samhällsperspektiv som de kanske inte mött tidigare inom fysikundervisningen.
En andra princip blev att starta upp med en lektion för små samtalsgrupper
i heterogena sociospråkliga grupper som ger bättre samtal och fler lärtillfällen.
Vi valde frågorna:
1. Vilka likheter och skillnader ser ni med olika strålningstyper?
2. Vilka risker och nytta ser ni med olika typer av strålning
3. Vilka typer av strålning utsätts vi för? När?
4. Hur skyddar vi oss mot strålning?
5. Något ni undrar över eller vill veta mer om när det gäller strålning?
I planeringssamtalet diskuterade vi för- och nackdelar med att introducera riskbegreppet före diskussionen/debatten, och hur det skulle gå att få in allt då det
försvinner så många lektioner. Det landade i en kompromiss, där eleverna fick
arbeta i grupp kring teman, och att vi bakade in tillspetsade frågeställningar i
dessa teman, för att de redan i grupperna skulle reflektera över riskrelaterade
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frågor med strålning, vilka sedan kunde diskuteras i helklass direkt efter presentationen. Vi konstaterade att vi måste göra en intervention med en risklektion där
riskbedömning diskuteras, något som då kunde bidra till vårt undervisningsmaterial inom området.
En Riskintro-lektion genomfördes, där första- och andraförfattaren tillsammans presenterade och diskuterade riskbegreppet, och exemplifierade hur riskbedömningar används inom olika samhällssektorer, samt hur man kan genomföra riskbedömningar. Den röda tråden i lektionen var att riskbedömning är kommuners och företags skyldighet (och en vanlig arbetsuppgift för dess anställda).
Ett första exempel togs ur dagspressen som beskrev hur Göteborgs kommun gjort
sin riskbedömning baserat på en matris med risk uttryckt som sannolikhet*konsekvens (Tabell 2). Eleverna fick sedan diskutera riskbedömningar av några givna
situationer, och lektionen avslutades med en gruppdiskussion och en muntlig redovisning av riskbedömning kring bestrålning av jordgubbar (se Box 1). Vi konstaterade att riskbedömning kräver träning i argumentation och att eleverna
skulle behöva mer av detta, samt att vi behövde ta fram ett striktare material för
att kommunicera hur riskbedömning med stöd i fysikkunskaperna kan se ut.
Tabell 2. En typ av riskbedömning där risk ges av sannolikhet * konsekvens i
kvalitativa skalor

Bestrålning av jordgubbar görs i syfte att öka deras hållbarhet och att hindra bl a
skadeinsekter och mikroorganismer att följa med till konsumenten. Jordgubbarna bestrålas med gammastrålning från en Co-60 källa med en dos av 3,6 kGy
(Filho et al, 2014), och kräver en komplett anläggning med strålskyddsutrustning.
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Stora ekonomiska intressen finns involverade i detta, och kartläggningar av konsumenters syn på bestrålad mat är intensiv. Bestrålning av jordgubbar är inte tilllåtet i Sverige, men däremot i övriga EU (EU, 2013). Det används frekvent i
många länder såsom Brasilien (se t.ex. Filho et al, 2014). I Sverige förbjöds denna
användning på 80-talet, men diskuteras vidare inom EU, då flera europeiska anläggningar finns.
Box 1: Bestrålning av jordgubbar – ska vi tillåta det?
En övning där eleverna diskuterade risker kopplade till bestrålning av jordgubbar genomfördes med uppgiften:
Vilken riskbedömning gör ni när det gäller bestrålning av jordgubbar? Formulera ett uttalande där ni motiverar er riskbedömning! Det ska vara ett argument, d.v.s. ett påstående som är
grundat på data med en motivering som stöder påståendet!
Exempel på stödmotiveringar som eleverna förde fram i diskussionen om att
bestråla jordgubbar var:





bra att jordgubbarna blir hållbara, lättare att sälja under längre tid
bra att jordgubbarna blir i stort sett sterila, inga hälsoproblem eller dylikt
för de som äter dem
dåligt att vi inte får anpassa oss till en naturlig flora av mikroorganismer,
vad betyder det på sikt?
frågor om huruvida radioaktivitet finns kvar i jordgubbarna togs upp.

Risklektionen avslutades med att läraren introducerade temauppgifter som
eleverna fick förbereda för att presentera gruppvis, och där intentionen var att
efter presentationen i storgruppsdiskussion fånga upp de grundläggande frågor
eleverna hade förberett i mindre grupper. Vi var inte nöjda med kvaliteten på presentationerna och de genomförda presentationerna ledde inte till specifika och
intressanta diskussioner. Vi insåg att eleverna helt enkelt inte ännu blivit medvetna om vilken nivå och vilken typ av argumentation som förväntades, utan det
blev i hög utsträckning ett ”tyckande”. Ett exempel på detta visas i Box 2.
Box 2: Temauppgift: Kärnkraft och Tjernobyl
Djurlivet i Tjernobyl har påverkats sedan området isolerades och stängdes efter olyckan 1986. Se till exempel:
http://news.sciencemag.org/biology/2015/10/humans-are-worse-radiationchernobyl-animals-study-finds
73

Enghag m.fl.





Försök hitta mer information om detta, och ange vilken typ av informationskälla du använder (vetenskaplig artikel, faktaredovisning hos myndighet, populärvetenskaplig källa, personligt inlägg på YouTube etc.).
Hur gör du en riskbedömning för en ny kärnkraftsolycka, och hur argumenterar du för att den är rimlig?

Excerpt ur elevpresentationen :
Kärnkraft är ju farligt…inte direkt ofarligt….men det verkar
vara det bästa av de energitillgångar vi har…jämfört med kol i
alla fall. Det är en bra energitillgång som skapads på 40-talet.
Mycket tyder på att det är det bästa valet innan vi får igång förnybara energikällor istället för kol och fossila bränslen. Det
kan vara det bästa valet jämfört med att man släpper ut en
massa otäckt ut i naturen. Många tycker att det är det bästa valet de närmaste hundra åren innan man får igång solkraft m.m.
Slutligen användes riskbedömningsuppgifter i ett avslutande fysikprov på
kursmomentet. Fysikprovet gjordes enbart av den klass vi följde, och eleverna
hade inte fått detta exemplifierat mer än via den övning vi gjort under riskintroduktionen. Resultatet blev ändå lovande, även om eleverna uttryckte för sin lärare att just att skriva en argumenterande text var svårt och tidskrävande på provet. Vi såg att riskbegreppet fortfarande inte preciserades - gäller den sannolikhet
eller konsekvens, eller kanske båda? Två exempel ges, en rent kvalitativ uppgift i
Box 3, samt en mer kvantitativ i Box 4. När det gäller den kvantitativa uppgiften
var det ett fåtal elever som löste uppgiften, och riskbedömningen som följde var
fåordig för dem som löst den. Vi drog slutsatsen att vi måste utveckla mer övningsmaterial för elever att träna på, speciellt att uttrycka sig i text.
Box 3: Fysikprovets riskbedömningsuppgifter – exempel på kvalitativ bedömning
Gör en riskbedömning för följande situation: En person gör en radonmätning
i sin bostad som visar 175 Bq/m3. Personen röker. Eftersom gränsvärdet för
radon i bostäder anges till 200 Bq/m3, avstår personen från att installera fläkt
som ventilerar ur radongasen.
Fakta: Radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige, vilket motsvarar ungefär 15 procent av alla lungcancerfall. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon i inomhusluft. Sannolikheten för
lungcancer vid förhöjda radonhalter är 25 gånger högre för den som röker jämfört med den som inte röker.
Exempel på elevsvar:
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Jag bedömer risken som hög att personen kommer att drabbas
av lungcancer, med tanke på att det är nära gränsvärdet samt
att personen röker. Jag anser att personen bör installera en
fläkt samt sluta röka för att minimera riskerna. Detta då hög
radonhalt och rökning förknippas med lungcancer. Även om
värdena är under gränsvärdet så är de väldigt höga.
Box 4 : Fysikprovets riskbedömningsuppgifter – exempel på bedömning baserad på beräkning.
Vid kärnkraftsolyckor förekommer även utsläpp av de radioaktiva isotoperna
Strontium-90 och Jod-131. I samband med Tjernobyl-katastrofen informerades den svenska allmänheten om att svensk mjölk som kontaminerats (förorenats) med radioaktivt jod (I-131) skulle vara ofarlig efter fem dagar, genom att
aktiviteten borde avklinga från uppmätta värdet 2900 Bq/liter till det godkända värdet 2000 Bq/liter.
Fakta: Radioaktivt jod (I-131) kan tas upp i sköldkörteln, och orsaka cancer. Om man äter jodtabletter minskar upptaget av radioaktivt jod i sköldkörteln, för då blir sköldkörtelns behov av jod tillgodosett, så att den inte hinner
ta upp det radioaktiva ämnet. Vid en kärnkraftsolycka delas därför jodtabletter
ut till befolkningen gratis.
Gör en beräkning för att påvisa om detta var en korrekt information, samt
gör en riskbedömning om du själv skulle tycka det var motiverat att äta jodtabletter för att förhindra upptag av radioaktivt jod.
Exempel på elevsvar:
Halveringstid I131 = 8,02070 dagar
2900*0,5 (5/8,02070) = 1883 Bq/liter Ja, det stämmer att värdet efter 5 dagar sjunkit under gränsvärdet. Dock är det fortfarande extremt högt. Jag skulle tycka det vore motiverat att äta
jodtabletter med tanke på att det inte medför några risker.

Utgående designprinciper
Riskbedömning kräver argumentation, och den förväntade formen på denna,
alltså att argumenten ska koppla till naturvetenskaplig kunskap såväl som till värderingar, måste förtydligas. Som ett steg mot detta kan enklare modeller utvecklas som eleverna kan träna på.

75

Enghag m.fl.

Vår bedömning var att speciellt presentationerna blev för ytliga, och att vi
nog skulle fått till bättre diskussioner om eleverna haft två tillfällen med samtalsgrupper där vi dessutom behållit samma heterogena grupper som tidigare. Vi observerade också att det blir lite för starkt fokus på att fenomen är farliga och att
balansen mellan risk och nytta inte betonats tillräckligt.
Sammanfattningsvis fann vi att följande synpunkter behöver beaktas inför
kommande cykel:




Riskbedömning av strålning av jordgubbar går att utveckla till en uppgift i
form av ett sociovetenskapligt dilemma.
Vi behöver mer specifikt material som tränar argumentation och riskbedömning.
Balansen mellan risk och nytta måste fokuseras bättre i uppgifterna.
Utifrån dessa punkter modifierade vi designprinciperna enligt följande:











Övergripande designprincip: Alla interventioner ska relateras och inkludera
centralt innehåll och fokusera på utveckling av kunskap/förmåga som hör
till ämnet.
Designprincip 1: Inledande överblickslektion– introducerar ämnet samt
väcker intresse genom att relatera till samhällsaspekter.
Designprincip 2: Smågruppsamtal 1 om strålning och risk – Starta upp med
små samtalsgrupper i heterogena sociospråkliga grupper som ger bättre
samtal och fler lärtillfällen. Fokusera samtalen kring ämnesrelaterade frågor.
Designprincip 3: Introducera risk som ett kunskapsinnehåll genom riskbedömningsuppgifter som även tränar argumentation inom ämnesinnehållet.
Designprincip 4: Smågruppsamtal 2 om strålning och risk. Avsluta med en
andra omgång samtal i smågrupper, med tematiska frågor med tillspetsade
frågeställningar.
Designprincip 5: Prov på avsnittet inkluderar uppgifter med riskbedömningsfokus.

En utmaning för skolans naturvetenskapliga undervisning är att man i så
liten grad uppmärksammat osäkerhet och risker, men också möjligheter och
nytta, relaterat till de fenomen man studerar i kemi, fysik och biologi (Christensen, 2009). Elevers behov av att reflektera och ta ställning i samhällsfrågor med
naturvetenskapligt innehåll där risker involveras behöver mötas i undervisningen
(Christensen, 2009; Kolstø, 2001; 2006; Enghag & Schenk, 2015). Det bakomliggande undervisningsproblemet vi vill försöka bidra med lösningar på är att naturvetenskaplig undervisning i gymnasieskolan ofta genomförs med ett faktaorienterat förhållningssätt trots att teknik och vetenskap idag omfattar så många
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sociovetenskapliga dilemman, och att det inte så ofta finns helt säker kunskap att
direkt överföra till elever (Christensen, 2009), speciellt inte när det gäller den
modernaste tekniken.
Genom att inkludera riskbedömningar kan man diskutera intressanta frågor
som berör eleverna som medborgare och där kunskap i fysik medför att man kan
uttrycka sig mer precist i sina ställningstaganden. Eleverna uttryckte att det är
intressant när frågorna saknar givna svar och när de måste fundera på frågor som
också är relevanta i vardagen. Det var inte svårt för eleverna att ta ställning i de
samhällsrelaterade frågorna, utan svårigheterna ligger i att de måste vara mer
noggranna med fakta, ange referenser och typer av infokällor, samt använda en
argumentation där (korrekta) fakta underbygger de påståenden de gör.
Studien fortsätter med nya iterationer under ytterligare tre cykler. Denna
rapportering från första cykeln bidrar med viss ny kunskap ”om läsaren genom
framställningen kan övertygas om att se någon aspekt av verkligheten på ett nytt
sätt” (Larsson, 2005).

Implikationer och fortsatt forskning
Vi har upptäckt ett behov av flera olika typer av undervisningsmaterial, framför
allt för att ge eleverna en tydligare struktur och bild av vad de förväntas leverera.
Exempel på sådant material som vi ämnar utveckla för kommande iterationer är
korta riskbedömningar som innehåller olika typer av argument (naturvetenskapliga faktakunskaper blandat med värderingar) samt ett urval av möjliga teman för
diskussionsuppgifter.
Vi kommer att utveckla och utforska nya sociovetenskapliga dilemman som
delstudier inom projektet. Bestrålning av jordgubbar visade sig vara engagerande
och intressant för eleverna, och vi kommer att utveckla detta vidare.
Nästa iteration av de utgående designprinciperna som här redovisats, kommer under cykel 2 att genomföras inom området elektromagnetisk strålning, som
ett sociovetenskapligt dilemma baserat på förekomsten av wifi i offentliga miljöer.

Referenser
Adams, J. (1995). RISK. London and New York: Routledge
Alsop, S., & Watts, M. (2000b). Interviews about scenarios: Exploring
the affective dimension of physics education. Research in Education,
63, 21–33.

77

Enghag m.fl.

Angell, C., Guttersrud, Ø., Henriksen, E.K., & Isnes, A. (2004) Physics:
Frightful, But Fun Pupils’ and Teachers’ Views of Physics and
Physics Teaching. Science Education 88(5):683 - 706
Christensen, C. (2009) Risk and school science education Studies in
Science Education, 45, (2), 205-223
Design-Based Research Collective. (2003). Design-based research: An
emerging paradigm for educational inquiry. Educational Researcher,
32(1), 5-8, 35-37.
Enghag, M., & Schenk, L. (2016). Students’ arguments of risks and
benefits in a debate about nanotechnology as a socioscientific issue
included in a teaching sequence in secondary school. In J. Lavonen,
K. Juuti, J. Lampiselkä, A. Uitto & K. Hahl (Eds.),
ElectronicProceedings of the ESERA 2015 Conference. Science
education research: Engaging learners for a sustainable future, Part 8
(co-ed.) Jan Alexis Nielsen & Miriam Ossevoort,(pp. 1191-1198).
Helsinki, Finland: University of
Helsinki.
Ekborg, M., Ottander, C., Silfver, E., & Simon, S. (2013) Teachers’
experience of working with socio-scientific issues: a large scale and in
depth study. Research in Science Education, (43)2, 599-617
EU(2015) Report from the commission to the european parliament and
the council on food ingredients treated with ionising radiation for the
year 2013 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/12015-69-EN-F1-1.PDF
Filho, T.L., Della Lucia, S.M., Lima, R.M., Scolforo, C.Z., Souza
Carneiro, Gomes Pinheiro, J.C. , JoséLuísPassamaiJr. J.C. (2014)
Irradiation of strawberries: Inﬂuence of information regarding
preservation technology on consumer sensory acceptance Innovative
Food Science and Emerging Technologies 26, 242–247
Firestone,W.A. (1993). Alternative arguments for generalizing from data
as applied to qualitative research. Educational Researcher 22 (4),16-23
Greeno, J. G. (2006). Learning in activity. In K. R. Sawyer (Ed.), The
Cambridge handbook of the learning sciences (pp. 79-96). Cambridge:
Cambridge University Press.
Hamza, K. M., & Wickman, P.-O. (2013). Supporting students’
progression in science: Continuity between the particular, the
contingent, and the general. Science Education, 97(1), 113-138.
Hansson, S-O.(2009) Riskfilosofi: en introduktion. Stockholm: Liber
Kelly, G. J., & Green, J. (1998). The social nature of knowing: Toward a
socioculturalperspective on conceptual change and knowledge
construction. In B. Guzzetti & C. Hynd (Eds.), Perspectives on
78

Ska vi bestråla jordgubbar? – att undervisa om riskbedömning på gymnasiets fysikkurser

conceptual change: Multiple ways to understand knowing and learning
in a complex world (pp. 145-181). Mahwah: Lawrence Erlbaum.
Kolstø, S. D. (2001): 'To trust or not to trust,…'-pupils' ways of judging
information encountered in a socio-scientific issue, International
Journal of Science Education, 23:9, 877-901
Larsson, S. (2005) Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk Pedagogik,
(25), 1, 16-35.
Leach, J., & Scott, P. (2002). Designing and evaluating science teaching
sequences: An approach drawing upon the concept of learning
demand and a social constructivist perspective on learning. Studies in
Science Education, 38, 115-142.
Levinson, R., Kent, P., Pratt, D., Kapadia, R.,&Yogui, C. (2012). Riskbased decision making in a scientific issue: A study of teachers
discussing a dilemma through a microworld. Science Education,
96(2), 212–233.
Lundegård, I., & Wickman, P.-O. (2007). Conflicts of interest: An
indispensable element of education for sustainable development.
Environmental Education Research, 13(1), 1-15
McKenney, S. & Reeves, T.C. (2012) Conducting Educationl Design
Research. US and Canada: Routledge
Radakovic, N. (2015) “People Can Go Against the Government”: RiskBased Decision Making and High School Students’ Concepts of
Society, Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology
Education, 15:3, 276-288
Ratcliffe, M., Grace, M., & Cremin, H. (2005). Science education for
citizenship: teaching socio-scientific issues. British Educational
Research Journal, 31(6), 807-809.
Sadler, T. D., & Zeidler, D. L. (2005). The Significance of Content
Knowledge for Informal Reasoning Regarding Socioscientific Issues:
Applying Genetics Knowledge to Genetic Engineering Issues. Science
Education, 89(1), 71-93.
Sfard, A. (1998). On two metaphors for learning and the dangers of
choosing just one. Educational Researcher, 27(2), 4-13.
Skolverket. (2012). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma
ämnen för gymnasieskola 2011.
Taber, K.S. (2014). Chapter 57 Methodological Issues in Science
Education Research: A Perspective from the Philosophy of Science In
M.R. Matthews (ed.), International Handbook of Research in History,
Philosophy and Science Teaching, Dordrecht : Springer Science and
Business Media
79

Enghag m.fl.

van den Akker, J., Gravemeijer, K., McKenney, S., & Nienke Nieveen,
N. (2006). Educational Design Research. NY: Routledge
Vetenskapsrådet (2015).Codex – regler och riktlinjer för forskning.
http://codex.vr.se/forskningsetik.shtml
Wickman, P.-O., & Ligozat, F. (2010). Scientific literacy as action:
Consequences for content progression. In C. Linder & L. Östman &
D. A. Roberts & P. O. Wickman, P.-O. & G. Erickson (Eds.),
Exploring the Landscape of Scientific Literacy (pp. 145-159).
London: Routledge.
Den här studien ingår i projektet RiskEdu, som finansieras av Stiftelsen
Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
Margareta Enghag är universitetslektor i Naturvetenskapernas didaktik vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintresse rör kommunikation och användning av representationer och multimodalitet i fysikundervisning vid skola och högskola. Hon forskar med fysiklärare för att
skapa lärandemiljöer där elevers fysikkunskaper används i samtal och
sammanhang.
Karin Haglund, Tumba gymnasium, är legitimerad lärare i kemi, fysik
och matematik. Karins intresse är att utveckla fysikundervisningen.

Andrzej Wojcik är professor i strålningsbiologi vid Stockholms universitet. Han arbetar med in vitro cellmodeller och mänskligt provmaterial.
Forskningsintresset avser cellulära effekter av olika typer av joniserande
strålning och faktorer som påverkar individuell strålkänslighet, biologisk
dosimetri och olika aspekter av strålskydd. Medlem av Stålsäkerhetsmyndighetens forskningsnämnd samt av International Commission of
Radiological Protection. Han är intresserad av hur kunskapen om strålrisker kan förmedlas till befolkningen.
Linda Schenk är docent i toxikologisk riskhantering och forskar på Institutionen för filosofi och historia vid Kungliga Tekniska högskolan samt
Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet. Hennes forskningsintressen berör hur risker med kemiska ämnen identifieras och hanteras
framför allt i arbetsmiljön, men också hur ungdomars resonerar om risker generellt.

80

Ska vi bestråla jordgubbar? – att undervisa om riskbedömning på gymnasiets fysikkurser
Karim Hamza är universitetslektor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Hans forskning rör utveckling av didaktiska redskap i nära samarbete med lärarprofessionen. Karim är projektledare för projektet RiskEdu, som finansieras av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Leena Arvanitis är gymnasielärare och lektor i biologi och naturkunskap vid Blackebergs gymnasium. Hennes intresse handlar om att utforma en naturvetenskapsundervisning som inkluderar alla elever och
som ger dem en rik och mångfacetterad bild av naturvetenskapen som
verksamhet.

Iann Lundegård är docent i Naturvetenskapsämnenas didaktik vid
Stockholms Universitet. Hans forskningsintresse rör utbildning på områden där naturvetenskapen möter frågor om hållbar utveckling. Iann är
studierektor för lic-forskarkolan (NaNo), den Nationella forskarskolan i
didaktisk modellering för lärare i naturvetenskap och en av grundarna
till det svenska institutet Research in Education and Sustainable Development (IRESD).

81

Fysiklärare utvecklar aktiviteter med samtalande och skrivande som redskap

Fysiklärare utvecklar aktiviteter med
samtalande och skrivande som
redskap för eleverna att lära sig fysik
Maria Kouns

Sammanfattning
I ett utvecklingsprojekt under fysik 1 utformade och prövade två fysiklärare aktiviteter som skulle ge deras elever fler och mer omfattande tillfällen att samtala och skriva om fysikkursens innehåll. Projektet utgick
från antagandet att språkanvändningen skulle kunna stärka elevernas
lärande i fysik, och avsikten var att integrera samtalande och skrivande
med fysikundervisningens typaktiviteter. I fysiklärarnas designprocess
deltog även en svensklärare utifrån ett språkdidaktiskt perspektiv. Projektets resultat bestod dels av ett batteri med aktiviteter, dels av att de
två fysiklärarna utvecklade viss vana och kompetens att utforma, stötta
och följa upp elevaktiviteter med samtalande och skrivande. I artikeln
ges ett empiriskt exempel på en aktivitet om värmekapacitet, där eleverna utifrån ett experiment och en graf skulle beskriva vad som sker
energimässigt vid fasövergångar. Elevernas samtalande under tiden
som de skrev sina texter var mer av det ackumulerande slaget och
mindre av det utforskande och flertalet texter innehöll missuppfattningar och felanvända begrepp och storheter. En didaktisk konsekvens
av projektet är att framhålla att fysiklärare skulle ha nytta av en språkdidaktisk basutrustning. Genom att få tillgång till modeller och redskap
skulle fysiklärare på ett mer ändamålsenligt sätt kunna integrera elevernas samtalande och skrivande med fysikundervisningens typaktiviteter för att stärka deras lärande i fysik.

Matematiken är ett självklart och nödvändigt redskap i fysiken: ett exakt och precist språk för att uttrycka samband och förhållanden i den fysiska världen. Andra
redskap är teoretiska modeller och visuella representationer, exempelvis grafer.
Det som vi till vardags kallar språket, såsom svenska, måste också användas i fysikundervisningen, till exempel då läraren beskriver och förklarar något. För eleverna kan språket ses som ett redskap för att lära sig fysik: att med ord och meningar resonera sig fram till en lösning på ett problem, en beskrivning och förklaring av ett experiment eller en tolkning av en graf. Med resonera menas här att
man i samtalande med andra tränger in i ett ämne, försöker utveckla och fördjupa
sin förståelse av det och att se det från flera håll. Att resonera kan också vara ett
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sätt att tänka kritiskt och att utforska något. Elevernas utforskande, kritiska tänkande och resonemang i fysiken sker till stor del med hjälp av språket. Därmed
finns det anledning att undersöka hur fysiklärare kan utforma och pröva aktiviteter där elevernas samtalande och skrivande fokuseras och hur lärarna kan
stötta och ta till vara det som eleverna producerar i sina resonemang.

Designprocess och forskningsstudie
Två fysiklärare på gymnasiet med lång undervisningserfarenhet genomförde ett
utvecklingsprojekt tillsammans med mig som svensklärare. Projektets fokus var
elevernas språkanvändning, och fysiklärarnas mål var att hjälpa sina elever att på
ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt utnyttja språket som redskap för att lära
sig fysik. I en designprocess under fysik 1 utvecklade lärarna aktiviteter där elevernas samtalande och skrivande planerades, stöttades och följdes upp mer och
på andra sätt än vad de två fysiklärarna tyckte att de gjort tidigare i sin undervisning. I designprocessen ingick regelbundna arbetsmöten där vi diskuterade deras
undervisning, styrdokumenten och elevernas lärande. Utifrån detta utformade vi
aktiviteter som de prövade i sin undervisning. Utfall och erfarenheter användes
sedan för att anpassa aktiviteterna till ett nytt ämnesinnehåll eller till att skapa
helt nya aktiviteter. Min handledande roll i designprocessen var att bidra med ett
språkdidaktiskt perspektiv.

Elevernas språkanvändning i fysikundervisningens typaktiviteter
Designprocessens utgångspunkt var att integrera elevernas språkanvändning
med fysikundervisningens typaktiviteter (Danielsson 2010). Det är sådana aktiviteter som de två fysiklärarna uppfattade som typiska för fysikundervisning på
gymnasiet och som de menade formade och strukturerade undervisningen. Exempel på typaktiviteter var begrepps- och modellanvändning och problemlösning, det vill säga att i undervisningen arbeta med teoretiska begrepp och modeller och att lösa problem, se figur 1 nedan. Typaktiviteterna kan i undervisningens praktiska genomförande kanske inte renodlas eller helt särskiljas. I projektet
fann vi dock att begreppet hjälpte oss när vi diskuterade olika undervisningsalternativ.
I figuren anges även de representationsformer som de två lärarna ansåg är
en del av fysikundervisning på gymnasiet: teoretiska modeller, matematik, figurer och språk. Med språk menas här verbalspråk, det vill säga tal och skrift. Integreringen innebar att målet för aktiviteterna var elevernas lärande i fysik, medan
språket var ett av deras redskap för att nå det. Språket som redskap för ämneslärande utgår från begreppsparet vardagsspråk och ämnesspråk (alternativt skoloch ämnesrelaterat språk), och de språkliga inslagen i aktiviteterna byggde på
språkdidaktisk teori.
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Figur 1. Typaktiviteter i fysikundervisning på gymnasiet och fyra representationsformer

Lärarnas motiv till fysikundervisningens språkfokus
En av fysiklärarna menade att hans drivkraft för att medvetet arbeta med språket
som en del av sin fysikundervisning var ökad måluppfyllelse: ”Språkinriktat har
ju som syfte att skapa en bättre måluppfyllelse i kursen fysik. Det är inte språkande för språkandets skull. Det är måluppfyllelse i fysik” (Kouns 2014:15, 238) 1.
Måluppfyllelse kan relateras till ökad kvalitet på undervisningen genom ökad
kvalitet på de aktiviteter som ingår. Samma lärare motiverade sitt engagemang i
projektet utifrån denna aspekt: ”kvaliteten [på språkaktiviteterna] har ökat. Så
ser jag det. Annars hade jag haft jättesvårt att lägga så mycket tid som jag har
gjort, om det inte hade gett något utbyte” (s. 232). Den andra läraren formulerade
sitt motiv utifrån en ambition att hans elever skulle föra fler och bättre resonemang som en del av sin lärprocess: ”att språket som vi använder i övningen ska

1

I resten av artikeln där sidhänvisningar ges utan att författare och årtal anges, så avser
referensen denna avhandling.
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leda till att man förstår fysiken bättre […] Om det är att ha en dialog om en uppgift, då utnyttjar man ju verkligen språket. Att man själv får säga det man tänker,
gör att man kanske fattar” (s. 221-222).

Det teoretiska motivet till fysikundervisningens språkfokus
Designprocessen avgränsades till att fokusera samtalande och skrivande i fysikundervisningens typaktiviteter. Avgränsningen motiverades av tre skäl: 1) styrdokumenten lyfter fram och betonar språkets och språkanvändningens betydelse
för ämneslärande; 2) utifrån vår erfarenhet och kunskap antog vi att elevernas
lärande i fysik skulle kunna stärkas med hjälp av språket som redskap; 3) språkdidaktisk teori och teori om språkutveckling och om lärande visar att språket och
språkanvändning har avgörande betydelse för lärande (exempelvis Vygotskij
1978, Lemke 1990, Fang 2004, Scott 1998, 2008).
Samtidigt som lärarnas designprocess var ett utvecklingsprojekt var det
även en kvalitativ forskningsstudie (Kouns 2014). Till skillnad från kvantitativa
studier kan inga generaliseringar med universella anspråk göras. Syftet är i stället
att undersöka kvaliteter och egenskaper för att förstå mer av sakens karaktär och
komplexitet. Studien utgick från sociokulturell teori, där lärande ses som att det
sker i samspel mellan människor och med hjälp av olika redskap, exempelvis
språket och fysikens andra representationsformer. Den teorin valdes också därför
att den lyfter fram och tydliggör språkanvändningens nära koppling till tänkande
och lärande. Studiens syfte var att beskriva hur fysiklärare kan utveckla och pröva
aktiviteter med samtalande och skrivande om fysikkursens innehåll. Metoden
följde en designprocess som upprepades i flertalet av de avsnitt som ingick i fysik
1 (van den Akker m.fl. 2006; McKenney & Reeves 2012). Datamaterialet bestod i
huvudsak av fältanteckningar och ljudinspelningar från arbetsmöten och lärarnas undervisning. Även elevtexter och ljudfiler med elevernas samtalande i
mindre grupper ingick i materialet.

Uppnådda resultat för de två fysiklärarna
Projektets resultat för de två fysiklärarna var bland annat ett batteri av aktiviteter
knutna till innehåll och förmågor i fysik 1. Dessutom utvecklade de kompetenser
för att utforma, stötta och följa upp aktiviteter där samtalande och skrivande i
fysiken ingår. Designprocessen som pågick i nästan tre terminer ledde också till
viss skicklighet och vana att tillsammans med kollegor analysera den egna undervisningen från ett ämnes- och språkdidaktiskt perspektiv. Studiens beskrivningar
gav inblick i designprocessen, både vad gäller fysiklärarnas resonemang om sin
undervisning och de aktiviteter som de utformade och prövade. Fyra områden
framstod som särskilt betydelsefulla i lärarnas designprocess (kap. 8):



språkets och språkanvändningens roll i fysikundervisningen och elevernas
lärande
integrering av elevernas samtalande och skrivande i fysikundervisningens
typaktiviteter
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preciseringar och avgränsningar av de aktiviteter som utformades och prövades i projektet
kvalitet i aktiviteterna och i hur de användes.

I nästa avsnitt går artikeln in i forskningsstudiens empiriska material, som alltså
är den data som samlats in och analyserats i undersökningen.

Exempel på typaktivitet med elevernas samtalande och skrivande
En av de aktiviteter som fysiklärarna utformade och prövade får här fungera som
exempel på hur samtalande och skrivande användes när eleverna skulle arbeta
med fysikinnehållet. Det är samtidigt ett exempel på hur deras språkanvändning
integrerades med typaktiviteterna begrepps- och modellanvändning och teorianvändning. Eleverna skulle använda teoretiska begrepp och formler för att tolka
ett experiment och en visuell representation. Aktiviteten som jag kallat ”Värmekapacitet. Grafen från is till ånga” genomfördes i slutet av avsnittet om termofysik
och utgick från ett demonstrationsexperiment: isvatten värmdes i en vattenkokare med konstant effekt (1300 J), se figur 2 nedan. I exemplet tar jag upp det
språkliga stöd som läraren ger eleverna för deras skrivande och hur han följer upp
aktiviteten efter att ha läst deras texter.

Figur 2. Temperaturen som funktion av tiden (Foto: Maria Kouns)

Läraren ger eleverna språkligt stöd
Efter att eleverna i par ritat en graf utifrån de mätvärden de noterat under experimentet skulle de i en text med ord och formler beskriva vad som hände energimässigt under de tre faserna. Som språkligt stöd fanns storheter och begrepp på
uppgiftsbladet och en enkel skrivmall på tavlan: ”I första fasen … I andra fasen …
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I tredje fasen …”. Ett annat språkligt stöd var att de tidigare i fysikkursen skrivit
kortare texter utifrån liknande formuleringar: beskriv med ord vilka beräkningar
som behöver göras när …; med ord tolka grafen som …; med ord tolka formeln
som …. De hade också tidigare hört läraren kommentera deras texter och beskriva
ett naturvetenskapligt sätt att skriva: man använder rätt begrepp på rätt sätt och
formulerar sig tydligt, logiskt och koncist, enligt läraren. De här eleverna hade
också under fysikkursens gång genomfört en rad aktiviteter där de i par eller
mindre grupper samtalat för att exempelvis formulera ett svar, en tolkning eller
en lösning. Eleverna skrev i par på dator, och de hade ungefär en halvtimma på
sig. Läraren gick runt och lyssnade och svarade på frågor.

Läraren använder elevernas texter
Vid nästa fysiklektion följde läraren upp aktiviteten med utgångspunkt i de texter
eleverna skrivit: ”Jag har läst era texter, och där finns en del förvirring och otydligheter. Vissa av er har missuppfattat vad som egentligen händer och använder
de här begreppen och storheterna fel när ni beskrivit” (s. 172-173). Utifrån vad
eleverna formulerat i sina texter framkom att en del av dem inte rett ut vad den
tillförda energin använts till i de delar av grafen som visar att temperaturen inte
ökar. Flertalet kunde inte heller koppla de teoretiska begreppen till vad de observerat i experimentet eller till grafens form med tre distinkta faser: två horisontella
och en linjärt stigande. Trots att de flesta texter alltså visade på luckor i elevernas
kunskaper om vad som sker energimässigt vid fasövergångar bedömde läraren
att det var en bra aktivitet. Vid påföljande arbetsmöte sa han att ”jag tycker det
var en bra övning. Den ger mycket. När jag nu gjort den ser jag vad de inte förstår
och jag vet vad jag behöver göra nästa vecka” (s. 171). Elevernas samtalande och
skrivande fick på detta sätt en formativ, framåtsyftande funktion i lärarens undervisning och i elevernas lärande: en återkoppling på var eleverna befann sig kunskapsmässigt vad gäller värmekapacitet.
Grundat i sin genomläsning av elevernas texter valde läraren att vid nästa
lektion göra ett liknande experiment. Enda skillnaden var att nu förlänga de två
horisontella delarna av grafen genom att efter hand fylla på mer is och att låta allt
vatten förångas. Läraren motiverade sin planering med att ”då kommer de att se
att temperaturen är konstant så länge det finns is i vattnet. Detsamma gäller för
att låta vattnet koka ända tills allt blivit ånga. De kommer då att se att temperaturen inte ökar förrän allt vatten blivit ånga” (s. 171). I lärarens analys utifrån hur
elevernas kunskaper uttrycktes i deras texter verkade elevernas kunskapsluckor
ha uppstått därför att eleverna inte tillräckligt tydligt sett eller lagt märke till grafens specifika form med en horisontell del i början och i slutet. Fysikläraren sa att
”det blev lite avhugget där. Det gick aldrig riktigt hem det där, för deras diagram
var väldigt korta i båda ändarna” (s. 171). Utifrån analysen kan elevernas uteblivna lärande ses som ett observations- och förståelseproblem. En sådan tolkning utgår från ett synsätt där lärande i första hand antas ske genom informat-
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ionsprocesser inom individen, alltså ett kognitivt perspektiv. Därmed är det rimligt att vilja förtydliga experimentet och det som kan observeras, så att eleven utifrån detta kan få en mer korrekt förståelse av energiomvandlingar vid fasövergångar (jfr the Conceptual Change Model2).

Eleverna samtalar sig fram till fysikinnehållet
En analys av elevernas lärande som i stället utgår från ett socialt och språkligt
perspektiv ger ett annat resultat genom att elevernas samtalande och förhandlande om hur de ska formulera sina texter undersöks. Då antas att det kunnande
som läraren hade som mål för sina elever kan höras i deras samtalande och ses i
deras texter. En analys av samtalandet skulle exempelvis kunna visa vad som kan
ha gett upphov till elevernas missuppfattningar, förvirring och felaktigheter som
fanns i deras texter. Här ges två exempel på sekvenser från ett av de inspelade
elevsamtalen, och det första visar ett mer utforskande samtalande och det andra
mer av ett ackumulerande eller adderande samtalande. Alla elevers samtalande
som spelades in under den här aktiviteten (13 av 27 elever) var i hög grad samarbetsinriktat, och eleverna strävade efter att fullgöra sin uppgift. Detta gjorde de
flesta genom att de drev på varandra genom att exempelvis falla varandra i talet
och bygga vidare på varandras yttranden.
Utforskande samtalande: I utdraget ur elevsamtalet nedan försöker Madine
och Zaida få ihop fysikbegreppen med vad de såg i experimentet. De uttrycker
tvekan och undran genom yttranden som ”måste det inte; är det inte?; jag misstänker; ja, men även om; är det både och, eller?; det var kanske; kan du?”.
Madine: Måste det inte ha något med detta att göra?
Zaida: Är det inte? Jag misstänker smältvärme.
Madine: Ja, men även om
Zaida: Ämne från fast form. Det är ju alltså is. Det är ju fast form.
Madine: Ja, men det är även ångbildningsvärme. Vatten blir ånga.
Zaida: Is blir till vätska och vätska blir då, är det både och, eller?
Madine: Vad kallas det som smält, smält?
Zaida: Smält. Kan du?
I dessa korta sekvenser under den dryga halvtimma som eleverna arbetade med
sin skrivuppgift förde alltså Madine och Zaida mer av ett utforskande samtalande.
Med utforskande menas här att man prövar och trevar sig fram, ber om hjälp för

2

Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Vosniadou, S.
(2008). Med The Conceptual Change Model ses lärande i första hand som en individuell
mental process, alltså fokus är på vad som sker inne i huvudet på eleven. Det som en lärare då skulle kunna se till det yttre är att ”eleven sitter och tänker och funderar och jobbar med en uppgift”. Den förändring som modellen fokuserar innebär att individens förståelse (behöver) förändras: enklare eller till och med felaktiga uppfattningar byts mot
mer korrekta, kvalificerade och fördjupade uppfattningar.
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att komma vidare, börjar på ett spår och kanske backar tillbaka tanken och försöker klargöra vad man menar. Ibland kallas detta att tänka högt, och då tillåter
man sig att uttrycka sådant som man inte är helt säker på eller klar över (se exempelvis Barnes & Todd 1995; Mercer & Hodgkinson 2008). Med andra ord, man
förstår ännu inte utan man är mitt uppe i lärandet. I det empiriska materialet var
sekvenser av ett mer utforskande slag få och korta.
Ackumulerande samtalande: I nästa excerpt försöker Zaida och Madine avsluta sin text även om de fortfarande kämpar med vad som sker i grafens första
fas. De ser på grafen och använder begreppen smältvärme och ångbildningsvärme, men de växlar mellan att det utgör, bildas och är något som man har.
Luckor i yttrandena nedan indikerar kortare paus; utelämnad punkt i en mening
indikerar att nästa talare fortsätter på samma yttrande.
Madine: I början
Zaida: fram till slutet
Madine: I början fram till slutet
Zaida: utgörs
Madine: utgör
Zaida: utgör Vad är det, smältvärme?
Madine: Vad?
Zaida: Ja! Skriv det. Den utgör smältvärme.
Mot slutet
bildas smältvärme.
Madine: har vi smältvärme
medan i slutet av dia
diagrammet är det eeh ångbildning
Zaida: ångbildningsvärme
Madine: ångbildningsvärme.
I sitt samtalande reder Zaida och Madine inte ut vad smältvärme är eller hur begreppet passar in i deras text. De reder inte heller ut vad specifik värmekapacitet
eller ångbildningsvärme är. I stället för att, som i det första samtalsexemplet,
undra, pröva och ifrågasätta så lägger de information och begrepp som på hög.
Därmed blir samtalandet inte något egentligt förhandlande om innehållet som
skulle kunna leda till fördjupad förståelse och utveckling av deras kunskaper om
värmekapacitet och vad som sker energimässigt vid fasövergångar. Den här typen
av samtalande kallas för ackumulerande eller adderande (Mercer & Hodgkinson,
2008; Due, 2009), då det präglas av att man samlar ihop och lägger till något
utan att väva samman det med det som redan sagts eller med det som man redan
vet. Därmed kan lärandet som sker i den typen av samtalande beskrivas som mer
ytligt och mindre nyanserat.
Fler utforskande sekvenser i Zaidas och Madines samtalande hade kunnat
hjälpa dem att skriva en text som bättre stämde överens med den kunskap om
värmekapacitet som ingår i fysikkursen: en text där de tydligt formulerade vad
som skedde energimässigt och där de använde begreppen och storheterna på rätt
sätt. För att kunna föra den typen av samtal hade eleverna dock troligtvis behövt
90

Fysiklärare utvecklar aktiviteter med samtalande och skrivande som redskap

lärarens stöttning för att veta vilka frågor de skulle kunna ställa till varandra om
innehållet, om grafen och experimentet: hur gör man när man analyserar och tolkar i fysiken? Vilka frågor ställer man och vilka antaganden gör man för att gå
från det konkreta som observerats i experimentet till det abstrakta och de teoretiska begreppen? Med andra ord, hur gör man när man resonerar och tänker kritiskt i fysiken? Här tydliggörs hur fysikdidaktiken går ihop med språkdidaktiken,
då språket i samtalandet och skrivandet är det redskap eleverna använder i arbetet med fysikinnehållet.

Didaktiska konsekvenser
Designprocessen och forskningsstudien som tagits upp i artikeln medförde förändringar av två slag: dels mer erfarenhetsmässiga för lärarna och eleverna genom vad de gjorde i undervisningen, dels mer teoretiska utifrån tolkningar och
slutsatser som rör samtalande och skrivande som del av fysikundervisningen. En
del av dessa förändringar kan ses som studiens bidrag till det som konferensen
”Från forskning till fysikundervisning” i Malmö i mars 2016 fokuserade på, nämligen ”olika sätt som forskning kan påverka och utveckla fysikundervisningen i
skolan” (konferensinbjudan). Bidraget utgörs av ett visst perspektiv som ger lärare fler valmöjligheter och fler didaktiska redskap. Ett socialt och språkligt perspektiv på undervisning och lärande kan alltså vidga fysiklärares didaktiska repertoar.

Den språkdidaktiska modellen Språktrappan
Språktrappan är ett didaktiskt redskap som kan hjälpa fysiklärare på gymnasiet
(och i grundskolan också) att både skapa och utvärdera aktiviteter där eleverna
samtalar och skriver om ämnesinnehållet som del av fysikundervisningens typaktiviteter, se figur 3 nedan (Bringéus & Kouns 2016).

Figur 3. Språktrappan (Bringéus & Kouns 2016)
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I modellen ses en undervisningsaktivitet utifrån begreppsparet vardagsspråkämnesspråk. Begreppen gör det möjligt att se elevernas (utveckling av) ämneskunnande, kunskaper och förmågor i fysik, utifrån elevernas språkliga deltagande
i ämnets typaktiviteter, se figur 1 tidigare i artikeln. Med språkligt deltagande menas här hur eleverna samtalar och skriver om fysiken i relation till vad som efterfrågas i ämnesplanen och av fysikläraren. Deltagandet beskrivs genom att ange
vissa kvaliteter, exempelvis om samtalandet är mer utforskande eller mer ackumulerande. Dessa kvaliteter har betydelse för vilket lärande som eleverna troligtvis gör. Begreppsparet gör det också möjligt att identifiera och konkretisera ämnesmässiga utmaningar. Dessa är samtidigt språkliga utmaningar, eftersom fysikinnehållet och det som eleven ska göra med det för att lära sig fysiken, till stor
del formuleras i ord och meningar.
Exempel som visar hur innehåll och språk i ett undervisningssammanhang
inte kan skiljas åt är följande: Vilka frågor ställer man för att komma fram till en
tydlig, logisk och kort beskrivning av vad som sker energimässigt vid fasövergångar, utifrån experimentet med isvattnet i vattenkokaren och grafen som representerar temperaturen som en funktion av tiden? Hur formulerar man övergången från det konkreta experimentet till den teoretiska beskrivningen med
”rätt begrepp på rätt sätt”, som läraren efterfrågade? Vilka ord och meningar kan
man använda för att en text om värmekapacitet i fysik 1 ska vara logisk och tydlig?
Identifieringen av dessa utmaningar hjälper läraren att i förväg bedöma hur aktiviteten kan utformas och vilken stöttning som eleverna behöver. Stöttningen
som här är mest aktuell är alltså språklig. En analys av genomförandet av en aktivitet kan på motsvarande sätt ge underlag för hur aktiviteten kan följas upp och
hur undervisningen kan bygga vidare på det som eleverna skrivit i sina texter.
Med ett socialt och språkligt perspektiv ses elevens rörelse eller förflyttning mellan ett mer vardagligt språkbruk och ett mer ämnesmässigt som elevens lärande
och utveckling.
I figur 3 ovan har uppgiftsformuleringen i aktiviteten Värmekapacitet. Grafen från is till ånga ritats in högt upp i trappan, nära nivån med det ämnesspråk
som passar till fysik 1. Placeringen på de övre trappstegen signalerar att den ämnesmässiga och språkliga utmaningen är stor, det vill säga aktiviteten kräver
mycket av eleven både vad gäller innehållet och hur detta formuleras i ord och
meningar. Det som emellertid inte ritats in är andra aktiviteter som föregått den
här och som skulle kunnat ge eleverna möjlighet att utveckla ett samtalande och
skrivande i fysiken som skulle rustat dem för att lyckas bättre med sina texter om
värmekapacitet. Bildligt handlar det om samtalande och skrivande om fysikinnehållet som hjälper dem att kliva uppåt i trappan mot ett alltmer utvecklat ämnesspråk, något som torde vara en del av ”ett naturvetenskapligt perspektiv på vår
omvärld” (Lgy 2011).
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Med modellen Språktrappan skulle fysikläraren i studien kunnat hitta andra
förklaringar till förvirring, otydligheter, missuppfattningar och felanvända begrepp och storheter i elevernas texter än själva observationen av experimentet
och tolkningen av grafen. En alternativ förklaring utifrån ett språkligt perspektiv
hade gett läraren andra eller fler didaktiska möjligheter. En sådan möjlighet hade
varit att infoga aktiviteter som skulle stötta och utveckla elevernas språkanvändning, exempelvis att på ett utforskande vis resonera sig fram till en förståelse av
vad experimentet visade. Det skulle alltså kunna handla om att ha fler aktiviteter
där eleverna samtalar och skriver, men framför allt om hur kvaliteten på samtalandet och skrivandet skulle kunna öka. För en skärpning av kvaliteten i genomförandet finns språkdidaktiska modeller som kan användas i fysikundervisning
och i andra naturvetenskapliga ämnen. Förslag på sådana ges här i artikelns avslutning.

En språkdidaktisk basutrustning
Det språkliga perspektivet ställer krav på fysiklärares didaktiska repertoar. Det
förutsätter därför tillgång till didaktiska modeller och redskap för hur samtalande
och skrivande kan fungera mer effektivt och ändamålsenligt i fysikundervisningen. En del av beredskapen och redskapen utgörs av vad jag kallar en språkdidaktisk basutrustning. I den ingår 1) grundläggande kunskaper om språkets
och språkanvändningens roll i lärande anpassat till det egna ämnets särskilda
villkor. Här menas bland annat hur samtalande och skrivande integreras i fysikundervisningens typaktiviteter. I basutrustningen ingår också 2) kunskaper om
och färdigheter i att utforma, stötta och följa upp samtalande och skrivande som
en del av fysikundervisningen.
En fysiklärare har, menar jag, stor nytta av att kunna


skapa strukturer så att elevernas samtalande kan bli utforskande, exempelvis genom att utnyttja samtalsregler (se exempelvis Bennett m.fl. 2010;
Mercer m.fl. 2004; Thinking Together Project) och genom att för eleverna
göra målet för deras samtalande känt och tydligt: ska eleverna beskriva och
förklara något, diskutera alternativ eller ska de argumentera för en viss lösning på ett problem? Hur lång tid har de på sig? Vad ska de komma fram till
och hur ska detta redovisas eller användas? Känner sig eleverna trygga, så
att utforskande samtalande ens är möjligt? Lyssnar de på varandra och hjälper varandra med motfrågor och uppmuntrar varandra att ta tanken ett steg
vidare? Vet eleverna vilken typ av frågor de kan ställa i fysiken för att analysera och tolka ett experiment eller en graf? Vet de hur de tillsammans kan få
till ett utforskande samtalande till skillnad från då de exempelvis ska debattera eller göra en mer formell presentation? Eleverna behöver också lära sig
att se samtalandet som ett medvetet redskap för lärande (funktion) och att
det precis som andra redskap kan användas på mer effektiva sätt.
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tala med sina elever om hur de kan formulera sig i texter som de skriver.
Vilka ord väljer man för att beskriva vad som sker energimässigt när is
smälter, vatten värms upp och förångas, om man som elev ska anpassa sitt
skrivande till det naturvetenskapliga sammanhanget? Med andra ord, hur
kan en fysikelev på gymnasiet veta hur man skapar tydlighet och logik i en
text och formulerar sin fysikkunskap kort och koncist, om läraren inte visar
eleverna detta och diskuterar det med dem? Hur kan eleverna utveckla de
förmågor som ämnesplanen föreskriver om de inte får stöttning i sin språkanvändning och tid och tillfällen att öva?
analysera sin undervisning från ett socialt och språkligt perspektiv. Då utgår
man från att fysikundervisning ses som en verksamhet som är beroende av
språket och som sker med hjälp av det; i verksamheten finns lärare och elever som samtalar och skriver om fysikinnehållet integrerat med fysikundervisningens typaktiviteter.

Det finns många sätt att utveckla den kunskap och få den erfarenhet som kan
räknas till en språkdidaktisk basutrustning, men ett sätt är att man tillsammans
med kollegor använder Skolverkets språksatsning Läslyftet. Det innehåller
material som vänder sig till lärare i de naturvetenskapliga ämnena (”Främja elevers lärande i NO”, 4-9), men även andra moduler kan användas av fysiklärare,
exempelvis ”Språk- och kunskapsutvecklande arbete” (gymnasiet). Från gymnasiemodulen har modellen Språktrappan hämtats. Flera av artiklarna i andra moduler tar också upp exempel från de naturvetenskapliga ämnena eller kan anpassas till och tillämpas på fysikundervisning. Oavsett material eller resurser så är
tillgången till didaktiska redskap och modeller avgörande för att fysiklärare ska
kunna göra sin undervisning mer språk- och kunskapsutvecklande.
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Ett forskningsprojekt om
matematikens roll i gymnasiefysiken
Lena Hansson, Örjan Hansson, Kristina Juter och Andreas Redfors

Sammanfattning
Matematik är ett viktigt verktyg för fysiken och matematiken sägs vara
fysikens språk. Tidigare forskning visar dock att elever ägnar mycket
tid åt matematisk formelmanipulation medan mindre tid och kraft
läggs på att relatera fysikens teoretiska modeller och begrepp till verkligheten. Syftet med forskningsprojektet vi beskriver här, är att fördjupa vår förståelse av matematikens roll i fysikundervisningen generellt. Vi studerar därför matematikens roll i såväl problemlösningssituationer som lärarledda genomgångar och laborativa moment. Projektet kommer att ge förutsättningar för en ökad förståelse av matematikens roll i olika typer av fysikundervisning och för att identifiera i
vilka situationer som kommunikationen visar på att matematiken utgör hinder eller möjligheter för fysiklärandet. Genom att identifiera sådana tillfällen öppnas också möjligheten att arbeta för att bryta oönskade och stimulera önskade kommunikationsmönster och förstå hur
matematiken kan användas på ett konstruktivt sätt i fysikundervisningen. Slutsatserna från projektet kommer därför att kunna användas
i lärarutbildning, lärarfortbildning och av läromedelsförfattare, liksom
av fysiklärare som vill arbeta för att utveckla sin undervisning.

Introduktion och bakgrund
Fysiken är en berättelse om vår omvärld. Den försöker beskriva verkligheten med
hjälp av teoretiska modeller som konstrueras genom ett samspel av teorier och
experiment och genom diskussioner vetenskapsmän emellan (Giere 1988, Koponen 2007, Adúriz-Bravo 2012). Teoretiska modeller formuleras på olika nivåer
och för olika syften. De kan vara kvalitativt uttryckta, men är ofta formulerade i
matematiska termer. Matematik är därför ett viktigt och nödvändigt redskap för
fysiken och man pratar ofta om matematiken som fysikens språk (Pask 2003).
Samtidigt kan bristande matematikkunskaper ibland ses som ett problem i
fysikundervisningen och ett hinder för lärande. Fysiklärare kan uppfatta att elever ”fastnar i matematiken”, vilken skymmer sikten för innebörden av fysikens
teoretiska modeller och hur dessa kan användas för att beskriva verkliga fenomen. Även i forskningslitteraturen beskrivs hur svaga matematikkunskaper kan
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ses som ett hinder för fysiklärandet. Till exempel i TIMSS advanced studien diskuteras sjunkande matematikkunskaper hos gymnasieelever i Sverige som en
möjlig förklaring till elevernas sjuknande fysikresultat (Angell, Lie & Rohatgi
2011). Trots att denna och andra studier pekar på möjliga problem, finns det hittills ganska lite forskning som direkt fokuserar matematikens roll i fysikundervisningen. Den forskning som finns är också ganska ensidigt fokuserad på problemlösning i fysikundervisningen (med några undantag som t.ex. Karam
(2014)), medan mycket lite forskning har studerat andra situationer såsom lärarledda genomgångar och laborationer. Syftet med det här forskningsprojektet är
att vidga och fördjupa vår förståelse av matematikens roll i fysikundervisningen
genom att studera såväl problemlösningssituationer som laborationer och lärarledda genomgångar.
I projektet så här långt har vi genomfört en inledande (utprövande) undersökning, en så kallad pilotundersökning, där en lärare följdes i sin fysikundervisning i tre olika klasser (Hansson, Hansson, Juter & Redfors 2015). I samband
med detta utvecklade vi en analysmodell (figur 1) för att studera hur relationer
mellan fysikaliska modeller, verklighet och matematik kommuniceras av lärare
och elever i klassrummen.

Figur 1. Modellen “Reality – Theoretical models – Mathematics in physics teaching”. Anpassad efter Hansson, Hansson, Juter & Redfors (2015).

Sida 1 representerar att det i kommunikationen uttryckts relationer mellan verkligheten och teoretiska modeller. I analysen tittar vi efter när en teoretisk modell
eller representationer från den explicit används för att diskutera verkliga fenomen. Ett exempel från den inledande studien (Hansson, Hansson, Juter & Redfors 2015) på denna typ av relation är när eleverna talade om elektriska fält och
överslag från en högspänningsledning i en problemlösningssituation.
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Sida 2 representerar att det i kommunikationen uttryckts relationer mellan
den teoretiska modellen och dess matematiska beskrivning, så som formler, grafer och matematiska härledningar, till exempel när man använder matematik för
att resonera utifrån en fysikalisk modell, eller när man överför ett fysikproblem
till att bli ett matematiskt problem.
Även om matematiken är en inneboende del av den teoretiska modellen så
har vi valt att skilja dem åt i analysmodellen för att göra det möjligt för oss att få
syn på matematikens roll i klassrumssamtalet. Här har också gjorts en distinktion
mellan ”structural use” och ”technical use” av matematik (Uhden et al. 2012, Karam 2014). Teknisk användning innebär en instrumentell användning av matematik – matematiken ses som ett räkneredskap. Ett exempel på detta är mekanisk formelmanipulation, eller när elever letar i formelsamlingen efter en formel
som passar de värden som finns angivna i uppgiften, utan att egentligen fokusera
på vad det är formeln beskriver. En ”structural” användning av matematiken innebär istället att matematiken används som ett tankeredskap, ett sätt att resonera.
Sida 3 beskriver att det i kommunikationen helt saknas referenser till den
teoretiska modellen och istället diskuteras direkta relationer mellan matematiska
uttryck och verkligheten, till exempel kopplat till uttryck av känslor (“det gör ondare i örat ju djupare jag dyker”) eller direkta mätningar av makroskopiska storheter. Exempel på det sistnämnda är när eleverna i den inledande studien mätte
och dokumenterade avstånd (Hansson, Hansson, Juter & Redfors 2015).
Analys av kommunikationen utifrån dessa tre olika relationer innebär inte
att de är oberoende av varandra i egentlig mening. Att vi bedömer att man i kommunikationen kopplar teoretiska modeller till matematik, innebär bara att verkligheten inte explicit tas upp i samtalet.
Styrkan med vårt ramverk är att det möjliggör analys av vad lärare och elever säger och gör under olika delar av fysiklektionerna. Vi kan kartlägga under
vilka delar av lektionen som kopplingar mellan triangelns olika hörn görs. Vårt
analysramverk utifrån triangeln ovan är alltså ett sätt att i detalj studera vad som
kommuniceras under fysiklektioner. Vi kan få syn på både vad kommunikationen
huvudsakligen har för fokus och i vilka situationer dessa kommunikationsmönster bryts. Utifrån de syften läraren och styrdokumenten satt upp för undervisningen kan man med utgångspunkt i den här typen av analys få syn på när kommunikationen stödjer dessa syften och när den inte gör det. Vi kan också få syn
på vilka aktiviteter, uppgifter etc. som kan göra att kommunikationen i klassrummet får ett önskvärt fokus. Den inledande studien beskrivs i Hansson, Hansson,
Juter och Redfors (2015).
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Planerad fortsättning
Vi har erhållit medel från Vetenskapsrådet för ett fyrårigt projekt där vi fortsätter
vår kartläggning av kommunikationen under fysiklektioner inom gymnasieskolans naturvetenskapliga och tekniska program utifrån vår publicerade analysmodell. Vi utvidgar nu projektet jämfört med den inledande undersökningen, genom
att studera hur kommunikationen ser ut i klassrum ledda av lärare med olika syn
på fysikämnet och på fysikundervisning. Även eventuella skillnader mellan klassrumskommunikationen för olika fysikområden där olika typer av matematik används (t.ex. algebra, funktioner och grafer), kommer att studeras. Lärarna som
ska ingå i samarbetet kommer att identifieras genom en nationell enkätundersökning av fysiklärares syn på fysik, matematik och fysikundervisning. Utifrån denna
enkät avser vi hitta de lärare och klassrum vi därefter studerar vidare. Projektet
kommer löpande att beskrivas via vår forskargrupps hemsida, se
www.hkr.se/lisma.
Vi tackar Vetenskapsrådet som genom stöd till projektet Matematikens betydelse för fysikundervisning i gymnasieskolan (Diarienummer: 2015-01643)
gör arbetet med detta projekt möjligt.
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Sammanfattning
I Kronobergs län har vi en framtida utmaning gällande kompetensförsörjning. Fler elever behöver välja naturvetenskapliga inriktningar i
sina studie- och yrkesval om vi ska kunna möta de behov som finns i
regionens näringsliv. Hösten 2015 var Kronoberg värd för en internationell konferens för astronauter. Inspirerade av tanken på våra kommande gäster såg Länsstyrelsen i Kronoberg, Linnéuniversitetet och
Region Kronoberg en möjlighet att använda konferensen som ett sätt
att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik hos elever.
Under hösten 2014 sjösatte de tre aktörerna därför ett projekt kallat
Mot nya höjder. Samtidigt tillsattes en projektgrupp med medarbetare
från de tre organisationerna. Projektgruppen skapade utmaningar och
experiment om rymden som elever i framförallt åk 4-9 genomförde. De
byggde och avfyrade raketer, undersökte gravitationen, fick lära sig om
solsystemet, skapade händelsekedjor för att förstå hur saker och ting
hänger ihop, och fick testa att kommunicera när de vanliga kommunikationskanalerna inte längre fungerar. Allt kopplat till rymden. Runt
om på länets skolor flödade kreativiteten och nyfikenheten för att slutligen explodera i total glädje när astronauterna besökte 44 skolor runt
om i Kronobergs län! Projektet blev en framgång med 5000 anmälda
elever och ägarna beslutade om en fortsättning. Under våren 2016 tog
vi klivet in i Makers spännande värld där elever har skapat konstrobotar, lysande skulpturer i lera, hologram, testat pappersflygplan och
byggt videoprojektorer i kartong. Allt i sann Maker-anda. Vårens stora
belöning för de mest engagerade skolklasserna var Tekniska museets
världspremiär av Maker Tour. Under åtta skoldagar besöktes 22 klasser på 16 skolor runt om i Kronobergs län och närmare 900 elever inspirerades av Sveriges bästa museum 2015.

Vi minns de mörka rubrikerna om en skola i förfall, om hur Sverige rasar i Pisaundersökningen och hur svenska skolelevers resultat i naturvetenskap, matematik och läsförståelse blir allt sämre jämfört med andra i den internationella undersökningen.
I Kronoberg presenteras samtidigt en OECD-rapport som pekar på att länets
näringsliv behöver höja sin innovationskraft och att fler elever och studenter
måste välja naturvetenskapliga inriktningar i sina studieval och professionsval
för att vi ska kunna möta länets framtida utmaningar gällande kompetensförsörjning.
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Vintern 2015 får vi dessutom genom KOOLT (en satsning av SKL, Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Ingenjörer) bekräftat att Kronoberg
är ett av de län i landet där lägst andel elever väljer naturvetenskapliga eller tekniska program på gymnasiet. Satsningen slår fast att vuxenvärlden måste bli
bättre på att ta tillvara och stimulera barns naturliga nyfikenhet för dessa ämnen1.
Utmaningarna hopade sig och vem kunde då ana att ett sätt att möta dessa var
genom astronauter och rymden?

Inspirerade av astronauter föds Mot nya höjder - ett projekt
som vill öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik.
Den 2 januari 2014 besökte Sveriges hitintills enda astronaut Växjö. Christer Fuglesang var här för att tillsammans med landshövding Kristina Alsér, berätta att
en internationell konferens för astronauter skulle hållas i Sverige, däribland i
Kronoberg, i september 2015.
Tillsammans med dåvarande Regionförbundet södra Småland (idag Region
Kronoberg) och Linnéuniversitetet började Länsstyrelsen i Kronoberg fundera
över hur länet på bästa sätt kan ta tillvara på en konferens av denna dignitet. En
stående aktivitet på konferensens program är att astronauterna besöker skolor.
Ofta motsvarande gymnasieskolor eller högskolor och universitet. Just denna
programpunkt fastnade de tre aktörerna vid och snart hade ett frö till vad som
kom att kallas Mot nya höjder, såtts.
Astronauter är välutbildade inom naturvetenskap, teknik och matematik. De har upplevt saker som är få förunnat och deras berättelser är unika i sitt slag. Rymden är å sin sida något som de allra
flesta av oss har någon slags relation eller uppfattning om. Det
kittlar, är spännande och väcker nyfikenhet. Vi såg därför en möjlighet att använda astronauterna och rymden som en inspiration
för elever. Att vi genom dessa hjältar skulle kunna öka intresset
för naturvetenskap, teknik och matematik – ämnen som vårt län
har stort behov av och utmaningar inom. För till syvende och sist
har ju även astronauter varit barn, elever och studenter med
drömmar och som genom bland annat utbildning nått hela vägen
till rymden. (Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län)
Men givetvis ökar inte ansökningarna till naturvetenskapliga program och näringslivets innovationsgrad höjs inte genom att ett hundratal astronauter besöker
skolor i vårt län. Vi behöver göra mer. Mer än ett tomtebloss bestående av ett fint
1

http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/kompetensforsorjninglangsiktigtteknikintressekoolt.7025 html
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minne, en autograf och en selfie. Förutsättningarna var klara från Association of
Space Explorers. Vi skulle få en förmiddag på oss att inspirera så många elever
som möjligt med hjälp av astronauterna.
Om man inte tänker lite längre förstås och använder astronauternas besök
som en drivkraft under ett helt år innan de ens är på plats. Smålänningar brukar
tilldelas epitetet snål, man skulle också kunna säga att vi gärna tar tillvara på tillfällen som ges och nyttjar dem maximalt!
Det stod oss fritt att välja vilka elever som skulle få möta astronauterna. Vi
vet att barns framtida studieinriktning och yrkesval, medvetet eller omedvetet,
påverkas redan i tidig ålder2. Därför ville vi att astronauterna skulle möta elever
i grundskolan. Med tanke på att det endast är en av astronauterna som talar
svenska, tyckte vi också att eleverna skulle ha åtminstone lite kunskap i engelska.
Projektet, som fick namnet Mot nya höjder, blev således en satsning som vände
sig till elever i årskurs 4-9. Grunden blev ”En resa genom rymden” med utmaningar och experiment om naturvetenskap, teknik och matematik. Till varje utmaning presenterades även ett digitalt verktyg att använda vid utförandet av utmaningen. Därefter presenterade lärarna klassens arbete med utmaningarna på
sin klassblogg genom till exempel filmklipp, foton, texter och reflektioner.

Christer Fuglesang sjösätter Mot nya höjder
Den 25 oktober 2014 var det dags. Med hjälp av Christer Fuglesang sjösattes Mot
nya höjder under evenemanget Science City i Växjö. Givetvis var det genom en
raketuppskjutning: https://youtu.be/o4caz6efeDU
Några dagar senare presenterades den första utmaningen och på några
veckor var tusentals elever anmälda till projektet.
Vi ville förbereda eleverna så mycket som möjligt på mötet med en
astronaut. Jag fick uppdraget att skapa utmaningar om naturvetenskap, teknik och matematik kopplade till rymden, i syfte att öka
elevernas intresse för dessa ämnen. Tillsammans med en kollega
från tiden på Xperimenthuset – Jan Sjökvist – gjorde vi åtta utmaningar, uppbyggda som en storyline. I den första fick eleverna
bygga raketer och avfyrningsramper, därefter användes lego i
kommunikationen mellan rymdstationen och markkontrollen och
sen följde utmaningar om solsystemet, stjärnhimlen, gravitation,
produktutveckling och händelsekedjor. I den åttonde och sista
byggde eleverna en landare som säkert och med precision skulle
ta hem astronauterna (i form av ett ägg). (Katrin Lindwall, universitetsadjunkt Linnéuniversitetet)

2

http://roseproject no/network/countries/norway/eng/nor-Sjoberg-Schreiner-overview2010.pdf
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Att arbeta med rymden är såklart inget nytt i skolans värld och säkerligen känns
en del av experimenten igen av lärare runt om i landet. Det nya i Mot nya höjders
utmaningar är att de ska lösas med hjälp av digitala verktyg. Till varje utmaning
introduceras ett eller flera digitala verktyg, till exempel Bambuser, QR-koder,
AnswerGarden, Padlets, Mentimeter och Thinglink. Dessutom ska allt arbete presenteras på en klassblogg, en kommunikationskanal som många har sett som en
utmaning i sig. Det är inte givet att alla känner sig bekväma med att blogga – ”att
skriva så att hela världen kan se”. Mot nya höjder mötte denna oro, som oftast
handlade om okunskap, med att genom AV- Media Kronoberg erbjuda bloggkurser för lärare. På så vis var det inte bara de digitala verktygen i utmaningarna som
ledde till viss kompetensutveckling bland lärarna, även bloggkurserna bidrog till
det. Andra fördelar med bloggandet var att elever och lärare kunde ta del av andra
klassers arbete och se nya kreativa sätt att lösa utmaningarna på. Bloggarna öppnade också upp klassrummen på så vis att till exempel föräldrar, politiker, rektorer, företagare och Mot nya höjders projektgrupp kunde följa eleverna på ett nytt
sätt. Bloggarna gjorde projektet levande!

Teknik och naturvetenskap ska vara till för alla
Traditionellt sett har tekniska och naturvetenskapliga ämnen och inriktningar
lockat fler killar än tjejer. En verklighet att förhålla sig till, men som Mot nya höjder gärna vill vara med och förändra. För projektgruppen var det en självklarhet
att i både ord och bild visa att teknik och naturvetenskap är till för alla, oavsett
vem du är. Här finns inga som helst tankar om att upprätthålla några normer!
Grunden var att både killar och tjejer, ljus- och mörkhyade och personer
med funktionsnedsättning fanns representerade i utmaningarnas illustrationer
(Figur 1). Men för att så många som möjligt ska bli inspirerade av utmaningarna,
räcker det inte med att bara finnas med.
Det handlar också väldigt mycket om färger och hur vi uttrycker
figurernas egenskaper. Vem är det som utför utmaningen? Vilka
är aktiva och vilka är åskådare? Det är frågor som jag funderar
över varje gång jag sätter mig med skisserna. Kan utmaningarna
och vårt sätt att inkludera olika personligheter leda till att fler elever inspireras – då har vi vunnit mycket! (Catti Sammelin, illustratör, Länsstyrelsen i Kronoberg)
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Figur 1. Exempel på illustrationer i Mot nya höjders utmaningar. Illustratör: Catti Sammelin

Koppling till läroplanen och EU:s nyckelkompetenser
Vid sidan om utmaningarna som till exempel PISA-rapporten vittnade om, var
det också viktigt att ha den ”projekttrötthet” som många företrädare för skolan
pratar om i åtanke. Genom astronauterna hade Mot nya höjder visserligen ett ess
i rockärmen som vi var ganska säkra på skulle få många att delta. Men det finns
exempel på klasser och skolor som inte hoppade på tåget på grund av den höga
arbetsbelastningen och andra projekt som upptog mycket tid.
För de hundratals skolklasser och drygt 5000 elever (!) som ändå anmälde
sig till projektet, ville vi leverera kvalitet hela vägen. Från första utmaningen, till
besöket av en astronaut och slutligen landningen i den åttonde och sista utmaningen. Mot nya höjder skulle givetvis vara ett spännande och kul inslag i undervisningen, men det skulle också vara lätt att knyta till läroplanen. Lyssna gärna
till Helen Öberg, lärare på Östra Lugnets skola i Växjö, hur hon kopplar utmaningarna till läroplanen: https://youtu.be/ixkIt0NPxcM
Vi tog också fasta på EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande där
flera gör sig gällande i projektets utmaningar; kommunikation, matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, digital kompetens samt lära att lära3.
Även om projektets mål var och är att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik så behöver det inte vara uteslutande lärare inom dessa ämnen
som deltar och använder utmaningarna i sin undervisning. Det finns goda exempel på lärare inom till exempel svenska som anammat Mot nya höjder och på så
vis knutit ihop sitt ämne med andra. Det finns också utmaningar som inte bara
handlar om de tre huvudämnena. En utmaning handlar om kommunikation, där
3

EU: s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande:
http://center hj.se/download/18.364f88fa12fd35278838000423/1440138058184/
keycomp_sv.pdf
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språklärare mycket väl hade kunnat ge ytterligare en dimension i undervisningen.
I en annan ska eleverna skapa en planetpromenad och varför inte involvera idrottsläraren i det? Vi tror att det är ett vinnande koncept att involvera flera ämnen
och hela arbetslaget, men vägen dit kan vara lång även om vi sett intentioner på
sina håll mot just detta.

Fuglesang besöker Växjö inför konferensen
Några månader innan konferensen kom Christer Fuglesang och åtta av hans kollegor till Växjö för att se hur förberedelserna fortlöpte. Staden visade upp sig från
sin bästa sida dessa aprildagar med blå himmel och strålande sol och en känsla
av försommar infann sig.
Programmet var såklart fullspäckat med aktiviteter, men vi ville verkligen
visa upp hur elever var i full gång med att förbereda sig för det stora mötet i september. Vi tog hjälp av klass 4 på Östra Lugnets skola och projektets tredje utmaning – planetpromenad.
När astronauterna kom med buss till sitt hotell i Växjö stod 45 förväntansfulla 10-åringar där för att vid sidan om landshövding, kommunalråd och projektgrupp ta emot våra gäster. Jubel och applåder mötte astronauterna när de
klev av bussen. Så snart bagaget var på plats tog eleverna över (Figur 2). De inledde med att berätta om sitt arbete i Mot nya höjder och tog sedan de nio astronauterna med sig på en promenad längs Storgatan. De inledde med Jorden och
tog oss via Venus och Merkurius till Solen vid Residenset på Stortorget. Eleverna
berättade om planeterna för mycket intresserade astronauter och med hjälp av
QR-koder vid planeterna letade de sig också fram till ytterligare information. Ett
härligt engagemang från såväl elever som våra gäster!
Stoltheten hos eleverna, projektgruppen, lärare och föräldrar som följde
med på promenaden visste inga gränser. Lägg därtill att gästerna var från Ryssland, USA, Rumänien, Japan, Tyskland och Malaysia så förstår du att de tioåriga
eleverna gjorde allt detta på engelska!
Timmarna tillsammans med eleverna och astronauterna gav oss en föraning
av vad som väntade i slutet av september. Det var med både spänning och viss
nervositet projektgruppen gick sommaren till mötes och inledde en intensiv höst
i augusti 2015.

108

Mot nya höjder gör ord till handling

Figur 2. Elever möter astronauter i Växjö. Uppe till vänster: Bonnie Dunbar ville veta mer om planeten och
tog hjälp av QR-koden. Uppe till höger: Sheikh Muszaphar från Malaysia var snabbt framme hos eleverna för
fotografering. Nere till vänster: John-David Bartoe ville också gärna veta mer om planeten och tog hjälp av
QR-koden. Nere till höger: eleverna samlades runt Christer Fuglesang och lyssnade till hans upplevelser. Mitten: Astronauterna är Framme vid Residenset på Stortorget och det blir givetvis fotografering på trappan
med elever och astronauter. Foto: Malin Persson

Valet av skolklasser
Den 25 september närmade sig och det var dags för Mot nya höjders projektgrupp
att välja ut vilka skolklasser som skulle få besök av en astronaut. Att välja innebär
ju också att välja bort, att inte ge vissa barn och ungdomar möjligheten att få
träffa en livs levande astronaut. Projektgruppen var i detta läge glada över att förutsättningarna för att få träffa en astronaut varit tydliga från början. Det var de
skolklasser i årskurs 4-9 som varit mest engagerade i Mot nya höjder, gjort flest
utmaningar och presenterat sitt arbete på sin klassblogg som skulle belönas.
Det tog ett bra tag att gå igenom de 166 (!) klassbloggarna. Men vilken resa
bara det innebar! Vi möttes av kreativa elever, inspirerande foton, filmklipp på
händelsekedjor och reflektioner från lärare och elever på hur de upplevt utmaningarna. Till slut var vi klara och hade utsett 44 skolor runt om i Kronobergs län.
Vi var redo, lärare var redo och astronauterna var redo! Se gärna hälsningen från
astronaut Bonnie Dunbar till alla elever: https://youtu.be/hUGSZtc_Pk8
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Astronauternas möte med eleverna den 25 september
De utvalda klasserna hade haft några veckor på sig att göra de sista förberedelserna inför mötet med en astronaut. Det övades ”rymdglosor” på engelska, bakades rakettårtor, designades och blåstes glasskulpturer med rymdmotiv (vi bor ju
trots allt i Glasriket), blåstes ballonger, rullades ut röda mattor och frågor skrevs
ned på engelska.
Efter en sömnlös natt var det på fredagsmorgonen dags för konferensens
mest kritiska ögonblick. Närmare 90 astronauter skulle paras ihop med rätt
chaufför, i rätt bil, med rätt tolk. Tänk om någon är sjuk? Om någon inte dyker
upp? Tänk om det händer något på vägen till skolorna? Tillbaka från skolorna?
Tänk om, tänk om… Men kl. 8 började bilarna med ideellt arbetande chaufförer
(näringslivschefer, rektorer, pensionärer, lärare etc.) bakom ratten, rulla ut från
Stortorget i Växjö med rätt astronauter och rätt tolkar på väg mot rätt skola någonstans i länet. Vi tog astronauter till samhällen som Lidhult, Urshult, Lagan,
Strömsnäsbruk, Diö och Skruv.
Eleverna i Urshult passade på att göra Mot nya höjders kommunikationsutmaning tillsammans med sina gäster John David Bartoe (USA) och Alexander
Balandin (Ryssland). En upplevelse som John David Bartoe återberättade så här:
I got really nervous, what if we hadn’t made it. After all, we’ve
been in space and this challenge was very realistic, this is exactly
what it’s like up there. (John David Bartoe, astronaut från USA)
Det som annars hände runt om på länets skolor kan bäst beskrivas av elever, lärare och astronauter själva. Men när man några timmar efter mötet hörde entusiastiska astronauter berätta att de varit på den bästa skolan och lika många lärare hörde av sig och sa ”Vi hade den bästa astronauten” då visste vi att det blivit
lyckat!
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Figur 3. Ögonblick och minnen från dagen då 90 astronauter besökte 44 skolor runt om i Kronobergs län!
Foto: Henrik Palmberg, Öjaby skola, Hackebackeskolan, Hjortsbergsskolan, Linnéskolan, Traryds skola och
Timsfors skola.

Figur 4. Citat i Smålänningen den 28 september 2015.

Temat för astronauternas konferens var Inspired by Space. När astronauterna lämnade oss var det många som sa att de blivit Inspired by Kronoberg!
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Nästa svenska astronaut – en smålänning?
Ja, varför inte? Astronauter var ju också en gång barn och elever med drömmar!
Under 2015 fick vi många historier till oss där elever uttryckt sin vilja om att bli
forskare, om att de verkligen ska plugga för att bli något riktigt stort.






En elev på en skola, långt ut på landsbygden, som enligt läraren inte har de
bästa förutsättningarna gick fram till läraren under astronautbesöket och sa
”nu vet jag vad jag ska göra, jag ska plugga!
Ett tag efter astronauternas besök i Kronoberg intervjuades en nyanländ familj om sin första tid i den lilla byn på landet. De trivs väldigt bra och vill
gärna stanna kvar där. Dottern invände dock och sa att hon inte kan stanna
där för alltid, hon ska nämligen bli astronaut
På en skola tog en kille med ryskt påbrå, vanligen tillbakadragen och tyst,
rollen som tolk till den ryska astronauten när han märkte att astronautens
engelska inte var så bra. Nu blev han klassens hjälte och plötsligt tyckte alla
att det var coolt att han kunde ett annat språk.

Det har givetvis inte varit Mot nya höjders mål att bidra till fler svenska astronauter. Men inspirerade av projektet och mötet med en astronaut kanske vårt län i
framtiden har fler utbildade forskare, ingenjörer, lärare eller företagare.

Mot nya höjder fortsätter
Mot nya höjders rymdresa och besöket av astronauter var en framgång. Ett frö
såddes som fick fler elever nyfikna på och intresserade av naturvetenskap, teknik
och matematik. Men vi var långt ifrån färdiga och därför tog de tre initiativtagarna – Länsstyrelsen i Kronoberg, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet –
tillsammans med näringslivsorganisationen GoTech beslut om att fortsätta Mot
nya höjder i ytterligare två år. Två år där vi fortsätter att öppna dörrar för elever
och där de får möjlighet att vara precis så nyfikna och kreativa som de egentligen
är.
Vintern 2015 var det stor tankeverksamhet hos projektgruppen. Målet var
och är fortfarande att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik.
Men på vilket sätt? Vad skulle vi hänga upp utmaningarna på när rymden inte
längre var aktuellt och astronauterna inte skulle komma tillbaka?

Maker blev Mot nya höjders nya tema
Vi landade i Makers kreativa värld. En världsomspännande rörelse som handlar
om skapande, nyfikenhet, kreativitet och om mod att våga tro på och testa sina
idéer. Vi ville helt enkelt fånga upp den småländska klurigheten och Gnosjöandan! Kanske göra den lite mer modern och digital. Vi lever ju i ett digitaliserat
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samhälle där Maker faktiskt kan bidra till att förstå och kunna producera teknik
– inte bara konsumera den.
En av förgrundsfigurerna när det gäller Maker i Sverige är Tekniska museet
i Stockholm. Under året med astronauter och rymden hade vi knutit kontakt med
museet och började nu tillsammans forma lite idéer för våren 2016. Tekniska museet har ett regeringsuppdrag om att sprida sin kunskap och kompetens till regioner där det behövs som mest. Med utgångspunkt i våra utmaningar passar det
(dessvärre) som handen i handsken på Kronoberg.
Utan astronauter som belöning var projektgruppen orolig över hur intresset
skulle vara från lärare och elever. Hur många ville delta? Skulle Mot nya höjder
bli ”ett projekt till”, ett tomtebloss som försvann lika fort som det kom? Men anmälningarna började rulla in och snart hade vi över hundra klasser engagerade
och närmre 2 500 elever anmälda. Inte så många som under ”rymdåret”, men vi
var faktiskt överväldigade av gensvaret.
Under våren presenterade Mot nya höjder, under parollen Make IT happen,
tre utmaningar om Maker – kopplade till naturvetenskap, teknik och matematik.
Elever fick bland annat bygga konstrobotar, skapa lysande skulpturer, göra hologram, testa på kodning och programmering samt, tro det eller ej, uppmuntrades
att göra pappersflygplan och testa dem i klassrummet. Konceptet med att klasserna skulle presentera sitt arbete på en blogg fanns kvar och återigen visade det
sig bli en guldgruva fylld av kreativitet, reflektioner, lärdomar, foton och filmklipp. Nästan som att vara i klassrummet själv!

Tekniska museet på turné bland Kronobergs skolor
I maj var det dags för terminens belöning för de klasser som varit mest engagerade, gjort flest utmaningar och presenterat sitt arbete på klassbloggen. Denna
gång bestod belöningen av en världspremiär. Tekniska museet gav sig nämligen
ut på sin allra första Maker Tour – och skolor i Kronoberg var målet! Under åtta
skoldagar kunde vi se museets rosa buss lastad med experiment, på de småländska vägarna. Sammanlagt besökte museets pedagoger 16 skolor där 22 klasser valts ut, vilket innebär att närmare 900 elever fick delta i museets 32 workshopar.
Under workshoparna fick eleverna testa Makey Makey, Little Bits och
Scratch. Av bådeelevernas, lärarnas och pedagogernas reaktioner att döma så var
dagarna med Maker Tour mycket lyckade! Titta gärna på filmen från Maker Tour
i Kronobergs län: https://youtu.be/ulxAArVD89I
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Figur 5. Experimentlust, nyfikenhet och glädje är ord som på ett ganska bra sätt sammanfattar Maker Tour i
Kronobergs län. Foto: Mot nya höjder

Mot nya höjder i framtiden
Idag vet vi att Mot nya höjder kommer att finnas kvar åtminstone till och med
2017. Vi har således tre terminer kvar att fylla elevernas och lärarnas dagar med
utmaningar inom naturvetenskap, teknik och matematik. Hösten 2016 kommer
vi att fortsätta inom ramen för Maker, men denna gång blir det fokus på ljud där
vi inlett samarbeten med intressanta och spännande aktörer inom ljud- och musikbranschen, till exempel Academy of Music and Business – en musikskola med
nationellt intag i Tingsryds kommun. En av grundarna är den inte helt okända
Andreas Carlsson, flerfaldigt belönad musikproducent som kanske mest är känd
i Sverige som före detta medlem i Idol-juryn. Framför allt är det fantastiskt kul
att ta tillvara på den kunskap, entreprenörskap och kreativitet som faktiskt finns
inom Kronobergs gränser. Här finns mycket att vara stolta över, även om somliga
rapporter fokuserar mer på våra utmaningar.
Var höstens termin landar och hur elever och lärare tar emot temat, våra
utmaningar och en ännu hemlig belöning återstår att se. När höstterminen tog
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sin början var hela 4 800 elever anmälda till projektet, vilket givetvis tyder på att
intresset verkar finnas kvar!
Parallellt med höstens tema fortsätter samarbetet med Tekniska museet. I
höst flyttar deras utställning Toy Tech till Växjö under Mot nya höjders regi, vilket
ger elever, barn, ungdomar och lärare ytterligare möjlighet att inspireras av museet utan att åka till huvudstaden. Det innebär också att projektet utvecklas åt ett
nytt håll, men utan att för den sakens skull tulla på grunden om ett ökat intresse
för naturvetenskap, teknik och matematik.
Genom nya teman, utmaningar och snart även utställning, fortsätter Mot
nya höjder att så frön som förhoppningsvis kan skördas i framtiden. På så vis har
vi bidragit till att vi tillsammans inom länet – och med hjälp av aktörer utanför –
lyckas möta länets utmaningar på ett bra sätt.

Mer information
Mot nya höjders utmaningar om rymden, Make IT happen och Make sound happen finns att ladda ner (gratis) på www.motnyahojder.com. Skolor utanför Kronobergs län är varmt välkomna att anmäla sig till projektet - information om det
finns också på hemsidan. Ni är också varmt välkomna att följa Mot nya höjder via
sociala medier. Facebook: @motnyahojder2015 och Twitter: @motnyahojder
Titta gärna på filmerna (använd t.ex. appen i-nigma, finns för både Android
och Apples produkter och skanna QR-koderna):

Christer Fuglesang - raketuppskjutning i Växjö

Heléne Öberg, lärare på Östra Lugnets skola i Växjö berättar om hur hon kopplar utmaningarna till läroplanen
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Hälsningen från astronaut Bonnie Dunbar till alla elever

Makertour Kronoberg maj 2016

Katrin Lindwall är universitetsadjunkt på institutionen för medieteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Med sin bakgrund som pedagog i såväl
grundskola som på Xperimenthuset i Växjö, var det ett lika lyckat som
självklart drag att knyta Katrin till Mot nya höjders projektgrupp hösten
2014. Tillsammans med en tidigare kollega, Jan Sjökvist, är Katrin idéspruta och författare till projektets utmaningar om naturvetenskap, teknik
och matematik.
Malin Persson är kommunikatör på Länsstyrelsen i Kronoberg. Hennes erfarenhet från tidigare större projekt och evenemang gjorde att även
hon knöts till Mot nya höjders projektgrupp hösten 2014. Sedan dess har
Malin ansvar för projektets interna och externa kommunikation.
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