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Förord 
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1 Inledning 
  

1.1 Bakgrund 
Strax efter att jag började mina studier på Fysikum i Lund fick jag höra talas om två speciella 

kurser som ges av Fysikum, i samarbete med Folkuniversitetet. Dessa två kurser heter 

Upptäckarklubben och Forskarklubben och är två experimentella fysikkurser som vänder sig 

till fysikintresserade barn. Upptäckarklubben är en kurs som är utarbetad av Per Olof 

Zetterberg och den kursen vänder sig till barn i 6-7 års ålder medan Forskarklubben är ett 

resultat av ett examensarbete och vänder sig till barn i 9-10 års ålder. Ofta är det så att barn 

som har gått på Upptäckarklubben väljer att senare även gå på Forskarklubben. Kurserna 

bygger till en viss del på varandra men på Forskarklubben får deltagarna göra lite mer 

avancerade experiment än på Upptäckarklubben. Genom experiment får barnen lära sig olika 

fysikaliska fenomen som introduceras i kursen. Forskarklubben och Upptäckarklubben 

använder sig av fysikstuderande som handledare för kurserna. Vi är oftast 3-4 handledare vid 

varje klubbträff och barnen är oftast 15 stycken per klubb. Deltagarna träffas en gång per 

vecka i tio veckor, och träffarna håller på i en och en halv timme. Jag blev tidigt i min 

utbildning involverad i handledning av Forskarklubben och så småningom även i handledning 

av Upptäckarklubben. Våra klubbmedlemmar verkade uppskatta våra klubbar mycket och det 

vet vi för att vi fick samma klagomål vid varje kursavslutning, och det är ett klagomål vi som 

handleder kursen var stolta över! Våra elever klagade på att det inte fanns en klubb till för 

äldre barn. De ville så gärna fortsätta utvecklas och ha roligt och det ville vi med! Det har 

dock inte funnits möjlighet att utveckla en tredje klubb förrän nu.  

  

Upptäckarklubben och Forskarklubben är uppbyggda på så sätt att vid första träffen så går det 

mesta av klubbmötestiden till att medlemmarna ska kunna få lära känna varandra med hjälp 

av olika namnlekar. Därefter får de göra lite olika experiment beroende på vilken klubb det 

rör sig om. Varje klubbträff har ett visst tema, som till exempel luft, elektricitet, ljud, ljus med 

mera. Beroende på vilken av klubbarna det är så är experimenten som tillhör kurserna av 

tillhörande svårighetsgrad. Min klubb kommer att ha teman som tas upp av både 

Upptäckarklubben och Forskarklubben men experimenten kommer att vara nya och eventuellt 

svårare. 
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Då jag undervisade på Forskarklubben våren 2005, planerade jag samtidigt mitt kommande 

examensarbete, det vill säga en experimentklubb för tolvåringar. Jag bad då eleverna på 

Forskarklubben att komma med förslag på namn till den nya kursen som jag planerade 

utveckla. Ett par av eleverna tyckte att det mest passande namnet på kursen var Geniklubben 

vilket kursen numera heter. 

   

1.2 Syfte och problemformulering 

Syften med det här arbetet är att utforma en experimentell kurs för ungdomar som upplevs 

både lärorik och rolig. Val av experiment är tänkta att vara så pass enkla att de flesta ska gå att 

genomföra hemma. Kursen ska bygga på litteraturstudier kring olika former av 

experimentutformning och även forskningsresultat kring ungdomars föreställningar inom 

fysikens olika delområden. En av utgångspunkterna är även mina egna observationer och 

erfarenheter av de tidigare kurserna Forskarklubb och Upptäckarklubb. Fokus läggs på 

problemfrågeställningen: 

- Hur kan man utforma experimentella fysikträffar så att de uppfattas som roliga och 

lärorika av ungdomar? 

För att lättare kunna avgöra vilka experiment kursdeltagare föredrar så att kursen kan 

utformas på bästa möjliga sätts fokus även på frågan: 

- Vilka arbetsformer föredrar deltagarna? 

  

1.3  Avgränsningar 

 För att utforma experimenten kommer jag titta på litteratur och forskning kring vilka olika 

tillvägagångssätt det finns vid experimentutformning och lärandesätt. Jag fokuserar även på 

elevers attityder kring naturvetenskaplig undervisning för att lättare kunna se hur kursen kan 

utformas. Däremot kommer jag inte fokusera nämnvärt på att mäta deltagarnas kunskaper från 

Geniklubben utan fokus läggs enbart på deras upplevelse av hur lärorik kursen är och hur 

intressant den upplevs. Experimenten som tas upp av min kurs kommer bygga på 

Upptäckarklubbens och Forskarklubbens experiment på så sätt att jag håller mig till vissa 

specifika delområden inom fysiken, så som ellära, värme, tryck, densitet, energi, ljus och ljud. 

De tidigare kursernas experiment kommer även användas som underlag för utformning av 

Geniklubbens experiment.  
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1.4 Metodöversikt 

Studien dokumenteras och utvärderas genom mitt aktiva deltagande i studiens alla led. 

Kursens utformning bygger på litteraturstudier kring olika experimentbaserade 

undervisningsmetoder, elevers vardagsföreställningar inom fysikens olika delområden och de 

tidigare givna klubbarna (Forskarklubb och Upptäckarklubb). Processbeskrivningen av 

studien återfinns under den empiriska delen. Till grund för utvärdering och dokumentation av 

Geniklubben ligger noggranna anteckningar som görs av mig efter varje klubbmöte och 

elevers ifyllda enkäter. Enkäterna, som är av kvalitativ karaktär, och samt mina observationer 

av möten ska tillsammans leda till slutsatser kring uppfyllelsen av det här arbetets syften.   

 

1.5 Studiens disposition 

Arbetet är indelat i två delar. En del består av litteraturstudier, processbeskrivning och 

slutsatser dragna från deltagarnas enkäter och mina egna observationer. Den andra delen 

består av något jag valt kalla för ”Genihäftet”, vilket är tänkt vara en handledning för de som 

kan tänkas handleda Geniklubben. Genihäftet är på ett sätt slutresultatet som bygger på mina 

slutsatser och resultat och återfinns under Bilaga 1.  

 

2 Litteraturstudie 

Genom mina litteraturstudier vill jag få bättre kännedom kring vilka olika sätt elever kan lära 

sig via det undersökande arbetssättet, det vill säga experimentellt lärande. Jag vill även få 

bättre kännedom kring elevers inställning och attityder kring naturvetenskapliga ämnen och 

deras vardagsföreställningar.  

 

2.1 Det undersökande arbetssättet sett från empiristiskt synsätt på lärande och 

konstruktivistiskt sätt på lärande 

Kursens undersökande upplägg har hämtat inspiration från flera pedagogiska tänkare, inte 

minst didaktikern John Dewey med sitt "learning by doing", och hans aktivitetsevangelium 

där praktik och teori, handling och reflexion är integrerade till en pedagogisk helhet. Ett 

empiristiskt synsätt på lärande grundar sig i att all kunskap kommer från vår erfarenhet 
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(Andersson, 1993). Enligt Andersson förmedlas kunskapen antingen via de yttre sinnen såsom 

syn, hörsel etc, eller av ett inre sinne som då observerar det som händer i det egna 

medvetandet. De kunskaper som baseras på de yttre sinnen är sanna och anses vara passiva, i 

liknelse med en kamera som tar en bild av en händelse (Andersson, 1993). Andersson ger som 

exempel att om man då observerat att solen går ner varje kväll kan det inre sinnet dra 

slutsatsen att solen bör gå upp sen igen, medan empirismen ser kunskapen som baseras på 

omvärlden och ny kunskap byggs upp av nya observationer. Genom observationer och 

experiment som eleven gör byggs ny kunskap upp och det finns två sätt som detta sker på. I 

det ena fallet ges eleven stor frihet och tid till att utföra egna experiment. Det andra sättet är 

mer styrande och eleven som får experimenten styrs av instruktioner för att spara tid 

(Andersson, 1993).  Svein Sjöberg (2005) skriver att det empiriska synsättet har en stark 

ställning just i den naturvetenskapliga filosofin och det kan bero på att experiment, 

iakttagelser och laborationer är centrala just i naturvetenskapen. Däremot ställer han sig 

frågande om elever kan bygga säker kunskap enbart baserad på detta sätt, det vill säga 

kommer elevers slutsatser från experimenten vara förknippade med de fysikaliska lagar vi vill 

att de ska få kännedom om. Mina funderingar överensstämmer med Anderssons och jag ställer 

mig frågande ifall laborationer och experiment alltid leder till den kunskap vi vill att de ska 

förmedla? Det är bra att ha detta i åtanke då man som lärare arbetar med laborationer även om 

min studie inte innefattar mätning av elevernas kunskapsnivå.  

 

Börje Ekstig (1990) beskriver en didaktisk princip som går under namnet konstruktivism, som 

bland annat utvecklades av forskaren Rosalind Driver och bygger på en idé att elever har egna 

föreställningar och tolkningar av saker som ställs i konflikt och krockar med skolans tolkning 

och vad skolan vill få fram i undervisningen. Ekstig (1990) menar att även vid utförandet av 

experiment kan elevers tolkning av experimentet vara annorlunda än den som läraren hade 

tänkt sig. Ekstig håller med Anderssons resonemang angående faran med att bygga upp ”rätt” 

kunskap genom experiment; man kan även diskutera vad ”rätt” kunskap är.  Elever kan hålla 

fast vid sina tolkningar och föreställningar gällande vissa fysikaliska begrepp trots 

undervisning och att bryta det här mönstret tar tid och det är viktigt att läraren är medveten 

om detta (Ekstig, 1990).  Driver menar att en av sakerna som kan göras för att få elever att 

ändra sin begreppsuppfattning är att låta eleverna prata med varandra, läraren och andra i sin 

omgivning då de bearbetar sina nya intryck. Driver säger också att inlärningen är en social 

process och att läraren inte ska ha en förmedlarroll utan ska snarare agera som en förhandlare 
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(Ekstig, 1990). I enighet med Ekstigs resonemang kring lärarens roll och även den sociala 

process, som han menar att inlärningen är, går hans resonemang hand i hand med 

utformningen av de tidigare kurserna Upptäckarklubben och Forskarklubben. Detta kan 

eventuellt förklara varför de kurserna är så eftertraktade och varför forna deltagare har 

efterfrågat ytterligare en kurs.  

 

Björn Anderson (1993) diskuterar att när jämvikten mellan elevers egna föreställningar står i 

konflikt med det som undervisningen behandlar kan det sporra elevers lärande och 

nyfikenhet. Det är när iakttagelsen av ett experiment inte stämmer överens med en elevs 

uppfattning av vad som kommer ske som eleven kan bli mer öppen för lärarens teori 

(Andersson, 1993). Sjöberg (2005) nämner att det är när människan är i en inre konflikt med 

de föreställningar som hon har och naturvetenskapliga teorier hon ska anamma som personen  

blir en aktör i sitt eget lärande där hon tar till en utforskande inställning. Andersson (2003) 

lyfter fram vikten av lärarens förklaring av den nya naturvetenskapliga teorin samt att den 

måste vara begriplig för eleven om denna ska kunna ta till sig det nya begreppet. Andersson 

menar att om lärarens förklaring ligger för långt ifrån elevens eget utgångsläge så kommer 

denna ha svårt att anpassa sig till den nya teorin som införs. Min tolkning här är att det gäller 

att vara försiktig och lagom utmanade, eftersom om experimentens förklaring ligger långt 

ifrån många elevers föreställning så kan de ha svårt att ta till sig den nya kunskapen. Men 

samtidigt kan ett oväntat resultat också sporra inlärningen.  

 

Ekstig (1990) skriver att elevers utforskande även kan ske genom att en lärare framför en 

hypotes som därefter verifieras/tydliggörs genom en demonstration. Ekstig menar att läraren 

då kan vara mer effektiv i sin undervisning eftersom hon/han, synliggör för eleverna vad de 

ska observera. Enligt min uppfattning har båda synsätt sina brister. Inte heller Ekstig kan  

alltid avgöra vilket av de två arbetssätten, den empiristiska eller den konstruktivistiska, som är 

att föredra. Lendahls & Runesson (1995) påpekar att det är viktigt att inse att det inte finns 

enbart en rätt utlärningsmetod då det gäller undervisning. Enligt Lendahls och Runesson 

anses bra lärare vara de som lyckas få elever att lära sig samtidigt som eleverna tycker att det 

är roligt och meningsfullt. Detta har varit det mest väsentliga i utformningen av Geniklubben 

då även min studie bygger på elevers uppfattning av kursen. Lendahls och Runesson (1995) 

menar att det inte finns en enhetlig metod som gör att en person blir en bra lärare. Min åsikt är 
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att det kan vara väldigt individuellt bland eleverna då vissa elever uppfattar en lärare som bra 

och andra som dålig beroende på deras olika inlärningssätt. Det undersökande arbetssättet 

stöds även av skolans läroplan där följande tas upp i Lpo 94 (Internet 1):   

”Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem.” 

 

”Skolan skall sträva efter att varje elev [...] lär sig att utforska, lära och arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra”. 

Enligt kursplanen för grundskolans naturorienterade ämnen är ett av målen att sträva mot att: 

 ”utveckla kunskap om hur experiment utformas utifrån teorier och hur detta i sin tur leder till 

att teorierna förändras”. 

 

Då Geniklubben är tänkt att vara en fristående kurs som ska ges vid sidan av skolans 

naturvetenskapliga undervisning, är tanken även att lärare ska kunna ta del av klubbens 

experiment och kunna tillämpa det i skolans värld, vilket även stöds av läroplanen.  

 

2.2 Laborationer  

En studie som Garmer, Lang och Johannson (2005) har gjort visar att laborationer bidrar till 

ökad förståelse hos elever jämfört med då elever bara inhämtat kunskapen teoretiskt.  

I ett av strävansmålen enligt grundskolans kursplan för naturorienterade ämnen står det att 

skolan ska sträva efter att eleven ”utvecklar förmåga att se samband mellan iakttagelser och 

teoretiska modeller” (Internet 2). Detta mål kan till exempel nås med hjälp av att låta elever 

utföra olika experiment och arbeta med laborationer och problembaserat lärande.  Ekstig 

(1990) skriver att på slutet av 50-talet insåg man att den naturvetenskapliga utvecklingen var 

beroende av elevers intresse för naturkunskap och teknik och hur bra lärarna kunde förmedla 

dessa vetenskaper. Ekstig nämner bland annat ett pedagogiskt projekt från USA vid namn 

PSSC (Physical Sciense Study Committe) där vikten av elevaktivitet vid inlärning betonas, 

vilket gjorde att den experimentella undervisningen fick en mer framträdande roll än tidigare. 

Även i ett amerikanskt projekt kallat SAPA (Science – A Process Approach) föreslogs upplägg 

för en ny undervisning där eleverna skulle vara forskare och ta del av den naturvetenskapliga 
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verksamheten (Sjöberg, 2005). PISAS rapport från 2003 lyfter fram vikten av att utrusta 

elever så de kan förstå hur naturvetenskapliga ämnen är uppbyggda och förstå de 

naturvetenskapliga procedurer och även dess styrkor och svagheter (Internet 5). I min mening 

är just experimenterande och laborationer en stor del av det naturvetenskapliga arbetssättet 

som elever bör bekanta sig med och det finns olika sätt att gå tillväga. Kristina Renström 

(2006) diskuterar vikten av att variera laborationer och att låta eleverna få olika upplevelser 

av laborationerna samt hur dessa kan vara styrda och öppna laborationer och även 

demonstrationer. Ekstig poängterar även vikten av att göra experiment som ger oväntade 

resultat. Vidare påpekar han att elevers intresse på så sätt bibehålls och deras nyfikenhet kring 

ämnet väcks. Han menar även att det finns olika sorters styrning vid genomförandet av 

laborationer och att läraren måste bestämma sig i vilken grad laborationen ska vara styrd. 

Ekstigs schema över styrningsgrad kan ses under Fig 1. 

 

Styrningsgrad   Uppgiften                   Metoden                  Resultatet 

0 Öppen  Öppen  Öppet 

1 Given  Öppen  Öppet 

2 Given  Given  Öppet 

3 Given  Given  Givet    

Fig 1. Ekstigs styrningsgrad över laborationer. (Ekstig, 1990, s. 106) 

 

Ekstig säger att styrningsgrad 1 kan uppfattas som väldigt stimulerande och givande för 

elever eftersom bara uppgiften är given och eleverna får själva hitta olika sätt att lösa 

uppgiften på. Han påpekar dock att det kan det vara svårt att hitta uppgifter som kan lösas på 

många olika sätt. Styrningsgrad 3 däremot bygger på att både uppgiften, metoden och 

resultatet är styrt. Förutom att det finns flera olika sätt att styra laborationer på finns även 

olika kategorier av laborativt lärande och dessa är: verifikation och deduktion, induktion, 

orientering mot den naturvetenskapliga processen, orientering mot teknisk färdighet och 

explorativ inriktning (Ekstig, 1900). Verifikation och deduktion är den vanligaste typen av 

laborationer där läraren presenterar begreppen som sedan ska bekräftas av eleverna (Ekstig, 

1990). På det här sättet ges eleverna mer ledning och kan skapa sig en föreställning kring vad 

de kan tänkas upptäcka genom sin laboration (Ekstig, 1990). Det induktiva tillvägagångssättet 
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bygger på att eleverna får möjlighet att forma lagar och principer utifrån sina egna 

erfarenheter men läraren får vid behov styra upp uppläggningen och på så sätt kan det 

induktiva tillvägagångssättet vara lika styrt som det verifierade tillvägagångssättet (Ekstig, 

1990). Då det kommer till kategorin som syftar på orientering mot den naturvetenskapliga 

processen så finns det två syften med denna kategori. Det ena är att få större kunskap om de 

naturvetenskapliga lagarna och det andra är att träna sig i den naturvetenskapliga 

undersökningsmetoden (Ekstig, 1990). Orienteringen mot en teknisk färdighet ger eleverna en 

möjlighet att träna sig i att använda olika mätinstrument vilket är vanligt vid laborativa 

moment (Ekstig, 1990). Slutligen ger explorativt laborerande eleverna möjlighet att testa en 

idé eller en hypotes utan att få så mycket styrning av läraren  utan eleverna får själva 

strukturera sitt arbete för att komma fram till en lösning (Ekstig, 1990). Ekstig säger även att 

det explorativa laborerandet kan vara ineffektiv och tidskrävande och därför bör användas 

mer sparsamt. Det som Ekstig benämner för explorativt laborerande anser jag kan även kallas 

för problembaserat lärandet där elever får en uppgift de ska lösa och får själva utforma sina 

strategier för att nå lösningen. Kanari och Millar (2003) menar, utifrån sina studier, att elever 

bör ges möjlighet att variera parametrar i sina undersökningar, både de som kan och de som 

inte kan påverka resultatet. Enligt min uppfattning går detta hand i hand med det explorativa 

laborerandet att pröva sig fram och tolka vad som påverkar och inte påverkar ett visst resultat. 

 

Marton (1986) skriver i ”Hur vi lär” att svårigheten med lärande genom problemlösning är 

bland annat att läraren måste utforma problemet på så vis att elever i slutändan når bättre 

kännedom och förståelse för ämnet genom problemlösandet. Han menar att problemen bör 

vara utformade på så sätt att eleverna kan utnyttja sina redan befintliga faktakunskaper i 

ämnet och kunna tillämpa dem samtidigt som eleverna får en möjlighet att utveckla sin fantasi 

och prova sina egna tolkningar av olika begrepp och på så sätt få prova sig fram till en 

lösning. Enligt min mening kan vi genom att observera hur elever löser vissa problem få en 

klarare bild av vilka förkunskaper de besitter genom observation av deras tillvägagångssätt för 

att lösa problemet. Eleverna får då utgå ifrån sina egna kunskaper och vardagsföreställningar 

och då kan läraren få en klarare bild av vilka dessa är. Jag anser att det även är viktigt att 

stimulera elevers fantasi och låta den få utrymme även om elever kanske inte får den 

efterfrågade grad av kunskap som läraren har tänkt sig. Isaac Newton ska ha sagt ”No great 

discovery was ever made without a bold guess” och i min mening är just elevers egna idéer 

och gissningar en del av det naturvetenskapliga arbetssättet och bör uppmuntras.  
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2.3 Elevers föreställningar 

Alla uppfattar vi saker på olika sätt, vuxna som barn. Just eftersom vi alla uppfattar vår 

omvärld på olika sätt blir det ett problem då vi ska lära någon något (Lendahls & Runesson). 

Att ändra och förändra sin uppfattning och begreppsförståelse verkar vara svårt. Sjöberg 

(2005) menar att vissa vardagsföreställningar, som väldigt stor del av eleverna har innan de 

får skolundervisning, ofta även överlever undervisningen. Undersökningen som har störst 

betydelse för forskare då det kommer till studier av elevers vardagsföreställningar utges av 

den tyska institutionen för naturvetenskaparnas pedagogik i Kiel och heter IPN (Sjöberg, 

2005). I Norden är det främst Björn Andersson som jobbat med elevers vardagsföreställningar 

sedan sin avhandling 1976 (Sjöberg, 2005). Då jag inte har möjlighet att bilda mig en egen 

uppfattning om klubbdeltagarnas vardagsföreställningar kring fysikens olika delområden tar 

jag hjälp av Anderssons (2001) resultat. Enligt min åsikt är det viktigt att ta hjälp av den här 

forskningen eftersom det kan gynna utformning och val av mina experiment så att elevernas 

vardagsföreställningar utmanas av experimenten. Det kan ge mig som lärare en bättre 

kännedom om elevers kunskapsnivå och vad jag bör vänta mig att de har med sig 

kunskapsmässigt då de kommer till kursen.  På så sätt kan experimenten utformas för att 

belysa det som elever verkar ha svårt för och på så sätt utmana och sporra nyfikenheten, vilket 

har varit ett av de mål jag har haft i Geniklubben. 

  

2.3.1 Gaser och fasövergångar 

Vi vet att ämnen kan förekomma i fast, flytande eller i gasform. Enligt Andersson (2001) har 

elever mest svårigheter då det kommer till gaser och deras egenskaper då dessa oftast inte 

syns eller luktar. Varje dag andas vi in en livsnödvändig gas, nämligen luft. Andersson 

påpekar att vid undersökningar kring hur elever tänker kring det gasformiga tillståndet så 

visar det sig att elever har svårigheter att uppfatta luft som en gas överhuvudtaget. Vissa ser 

gas som något farligt medan luft förknippas med andning och något som ger liv. Det visar sig 

även att elever har svårt att tänka sig att en gas utövar krafter på objekt som den är i kontakt 

med. Vidare nämner Andersson (2001) en intervju som gjordes med 17 elever i 12-13 års 

ålder, där intervjun handlade om en blodtrycksmätare som ansluts på överarmen. Eleverna 

ansåg att så länge luft pumpades i armbandet så tryckte luften mot armen men så fort luften 

slutade pumpas in så ansåg samtliga elever att trycket mot armen upphörde. I en annan studie 

som Andersson tar upp, där 600 franska elever mellan 11 och 12 år deltog så framgick det att 
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55 % av eleverna hade svårt att se luftens materiella egenskaper.  Det visade sig att vissa av 

eleverna ansåg att luft inte vägde något alls.  Mer än hälften av eleverna kunde dock skilja på 

begrepp massa och volym. Andersson påpekar även vikten av elevers förståelse av 

fasövergångar då det sker en hel del sådana i naturen. För att elever ska kunna förstå olika 

företeelser i naturen och även i teknikens värld så bör, menar Andersson, begreppen ingå i 

undervisningen. Vidare menar han att genom undervisning kring fasövergångar kan vi få 

bättre förståelse kring vår omgivning. 

För att genom experiment utmana elevers föreställningar kring luft och dess massinnehåll,  

visar jag experiment där två ballonger som fylls med olika mycket luft får balansera på var sin 

ände av en pinne. Där kan eleverna se att den änden av pinnen med den ballong som är fylld 

med mera luft kommer tippa över. Även ett experiment som visar att luft orsakar en kraft 

demonstreras. I det experimentet vänds ett vattenfyllt glas, med ett papper över mynningen, 

upp och ner och resultatet diskuteras.  

 

2.3.2 Ellära 

Andersson (2001) tar upp problematiken kring elevers uppfattning av ström. Han pekar på att 

elever ofta ser på ström enligt källa-förbrukarmodellen. Elever iakttar i sin vardag apparater  

som kopplas till vägguttag, varifrån ström ”överförs” till apparaterna. Andersson hävdar att 

elever kan tänka sig att lampan som kopplas till ett batteri lyser för att ström tappas via 

lampknoppen. Modellen kan även leda till att elever uppfattar att då två lika lampor är 

seriekopplade till ett batteri att den första lampan förbrukar strömmen och att den andra 

lampan får då mindre ström och lyser då svagare. En annan tankemöjlighet, som är en 

konsekvens av källa-förbrukarmodellen, är att de tänker sig att lamporna delar på strömmen 

och får då hälften ström var. Då det kommer till parallellkoppling av likadana lampor så kan 

eleven tänka sig göra den förutsägelsen att de två parallellkopplade lamporna leder till att 

lamporna delar på strömmen och då lyser svagare än om de hade varit kopplade var för sig till 

ett batteri. Tyvärr verkar källa-förbrukarmodellen vara vanligt förekommande och leva kvar 

även efter undervisning i ellära. Den sägs enligt Andersson vara ”undervisningsresistent” och 

det gjordes flera olika studier kring ämnen som påvisade detta under 80-talet.  

Just problematiken kring elevers missuppfattning kring serie-och parallellkopplig lyfts fram i 

Geniklubben. Efter att vi tillsammans undersökt de olika kretsars egenskaper ska 

kursdeltagarna själva få göra egna olika kopplingar och visa prov på begreppsförståelsen.  
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2.3.3 Energi 

En del naturvetare menar att det enda sättet att introducera energibegreppet i skolorna är det 

teoretiskt-matematiska sättet, dvs med begreppsdefinitioner, härledningar, samband och 

experiment (Andersson, 2001). Då kan man fråga sig om alla elever kan ta till sig det här 

undervisningssättet och om det är den rätta vägen att gå tillväga? Andersson (2001) menar att 

det visar sig dock finnas andra lyckade metoder förutom den teoretiskt-matematiska för att få 

elever att förstå energibegreppet. Det visar sig att elever får en bra bild av vad energi är för 

något då lärarna talar om energikälla, energimottagare och läraren talar om energiöverföring 

där energin överförs i olika led i en energikedja. Eleverna kan tänka sig i mera konkreta 

begrepp där en källa och en mottagare används och eleverna kan använda sina egna 

erfarenheter för att kunna se olika energiöverföringar och olika orsakskedjor. Nackdelen med 

att använda den här undervisningsmetoden är att eleverna kan associera energi med något 

vätskeliknande för att läraren just talar om källa, överföring och även flöde då 

energibegreppet diskuteras. Genom att ta upp det faktum att energi inte väger något kan dessa 

felaktiga associationer kringgås (Andersson, 2001).  

 

2.3.4 Värme och temperatur 

Det visar sig att många av eleverna i högstadiet menar att värme är tillexempel varm luft eller 

en värmande vätska. De ser alltså värme som en sorts substans (Andersson, 2001). I 

vardagsspråk använder vi oss ofta av uttryck så som ”en varm tröja” vilket i sin tur kan ge 

konsekvenser när det gäller den fysikaliska uppfattningen vad värme är för något. Då det 

gäller temperatur visar undersökningar att eleverna har problem med begreppet termisk 

jämvikt. Elever har svårt att förstå att det sker en temperaturutjämning då två föremål med 

olika temperaturer är i kontakt med varandra (Andersson, 2001). Sjöberg (2005) menar 

att forskare har använt sig av vardagsspråk då de har utbytt idéer med andra forskare och på så 

sätt byggt upp nya vetenskapliga begrepp ur vardagsspråket. Värme är ett sådant begrepp, där 

den har en betydelse i vardagsspråk och ett annat i vetenskaplig mening. Vi kan fråga oss 

vilka som använder ordet på ett felaktigt sätt, forskarna eller alla andra? Här gäller det att vara 

försiktig, menar Sjöberg (2005), och inte döma eleverna genom att säga att deras 

vardagsspråk är fel. Att döma eleverna på det sättet motiverar knappast eleverna till att lära 

sig mer naturvetenskap. Eleven ska inte behöva förkasta sitt eget vardagsspråk utan förstå att 

det finns olika språk beroende på ändamål av konversationen (Sjöberg, 2005). 
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Att elever har svårt för temperaturutjämning förvånade mig att höra men det kan bero på mina 

egna föreställningar kring vad elever bör känna till. För att öka elevers förståelse kring 

temperaturutjämning kommer jag att låta dem göra ett enkelt experiment där de får blanda två 

lika stora mängder vatten med olika temperaturer i en bägare och först gissa sluttemperaturen 

och därefter mäta den.  

 

2.3.5 Ljus och dess egenskaper 

Studier visar att yngre elever, 10-11 åringar, ofta ser ljus som en form av källa (t.ex. lampa) 

och effekt (t.ex. ljusfläck). Äldre elever däremot, 13-14 år gamla, har ofta gått ifrån den 

sortens förklaringsbegrepp och talar istället om ljus som ett sorts fenomen i rummet 

(Andersson, 2001). 

 

 Enligt Andersson visar flera undersökningar att elever har en uppfattning att ögat sänder ut 

något men det är inte en konsekvent uppfattning utan det beror mycket på samanhanget i 

vilket frågeställningen tas upp i. En av undersökningarna visade att 40 % av eleverna 

uttryckte att ögat sände ut synstrålar i minst en av tre uppgifter de svarade på. Det var dock 

bara ett fåtal av eleverna som använde sig konsekvent av den förklaringen i alla uppgifterna. 

Undersökningar visar även att elever inte uttrycker att ljus rör sig i rummet. Då eleverna 

pratar om hur ljuset rör sig, verkar de anse att ljuset rör sig enbart på stora avstånd exempelvis 

då ljus rör sig från solen till jorden. Däremot har eleverna svårt att se hur ljuset rör sig i ett 

rum då det kommer från en lampa (Andersson, 2001).  

 
År 1995 gavs i en nationell svensk utvärdering en uppgift till elever som går i årskurs 9 att 

visa hur stor del av golvet är upplyst då lampan som kan ses i Fig. 2 är tänd. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Elevers svarsalternativ då de tillfrågades hur stor del av golvet  

är upplyst. (Andersson, 2001, s 176) 
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Enligt Andersson (2001) visade svaren att över hälften av eleverna inte använder begreppet 

ljusstråle då de ska beskriva hur stor del av golvet som är upplyst. En annan uppgift 

behandlade frågan om en pojke som observerar lågan från ett stearinljus som var tänt på 

dagen och kvällen. Elever skulle ta ställning till om något ljus från lågan kom fram till pojken 

på dagen respektive kvällen. Elever som deltog i undersökningen gick i årskurs 9 och det 

visade sig att hälften av eleverna ansåg att ljuset från lågan inte når pojken på dagen men väl 

på kvällen (Andersson, 2001).  

I Geniklubben väljer jag att lyfta fram begrepp ljusstråle och göra ett demonstrationsförsök 

med en laser och även en vanlig lampa och diskutera skillnader och likheter mellan dessa två.  

 

 2.4 Varför ska elever lära sig naturvetenskap? 

För mig som fysiklärare brukar det vara självklart att elever ska lära sig naturvetenskapliga 

ämnen men av erfarenhet visar det sig att alla verkar inte tycka det är lika självklart. För att 

elever ska se vikten av det de lär sig måste de, i min mening, uppfatta det som meningsfullt 

och viktigt. 

 

Skolans ämnen ska vara allmänbildande och de ska kunna utveckla eleven till att vara en 

självständig individ och kunna tänka, kritiskt, reflekterande och kunna delta i det 

demokratiska samhället (Sjöberg, 2005). Naturvetenskapen är även en stor del av vårt 

kulturarv, något som skolorna sällan belyser menar Sjöberg. Han menar att vår världsbild och 

även vår kunskap kring vår plats i universum är något som har direkt blivit influerat av de 

naturvetenskapliga föreställningarna. Vidare hävdar Sjöberg att man i vetenskap såväl som till 

vardags använder sig av modeller för att förklara begrepp eller fenomen. Genom att arbeta 

med modeller inom naturvetenskapen och se hur dessa kan utnyttjas för att på så sätt närma 

sig lösningen på olika problem, kan modeller även tillämpas det i det dagliga livet för andra 

ändamål, där vi som individer försöker förstå något som är okänt för oss (Sjöberg, 2005). 

Dock menar Sjöberg att det även finns en fara med modeller. Modeller är just modeller, de är 

aldrig en direkt bild av verkligheten och ska inte uppfattas för bokstavligt. Han menar att 

många av vardagsföreställningarna, både på gott och ont, bygger just på att modeller uppfattas 

för bokstavligt. Det att till exempel så att många elever uppfattar ström som någon slags 

vätska som flyter, just på grund av de associationer de får då de hör ordet ström. Faktum är att 

ordet för elektrisk ström just kommer från modellen om en vätskeström så därför är det 



 1

kanske inte så konstigt att eleverna också förknippar ordet med en vätska (Sjöberg, 2005). 

Den föreställningen är dock inte helt av ondo. Med hjälp av vätskemodellen har elever lättare 

att förstå att strömmen inte klumpar ihop sig någonstans i ledningarna. Samtidigt kan eleverna 

få för sig att strömmen kanske rinner ut ur ledningar och kan även ha problem med att förstå 

växelström då de tänker enligt vätskemodellen (Sjöberg).  

  

Även om jag nu givit argument för varför elever ska lära sig naturvetenskap grundat på att det 

är en del av vårt kulturarv och att elever ska kunna delta i samhället på ett bra och 

reflekterande sätt och samtidigt kunna med hjälp av naturvetenskapliga metoder, så som 

modeller, lösa problem är det svårt att direkt svara på varför alla ska lära sig naturvetenskap. 

Vi bör dock försöka besvara frågan, och Sjöberg kommer med ett par goda argument till 

varför just alla ska lära sig naturvetenskap samtidigt som han ifrågasätter sina egna argument. 

Sjöberg menar att kunskap i sig ger oss ett mer meningsfullt liv. Det är ett argument som 

härstammar ända från det antika Grekland. Kunskap ger även makt och kan förbättra både 

individens och samhällets levnadsstandard. Kunskap kring naturvetenskap ger oss möjlighet 

att lättare förstå världen och förklara den. Vi får möjlighet att lättare förstå vad som är 

omöjligt och vad som är möjligt att utföra i naturvetenskapliga avseenden. Just i en demokrati 

är detta av stor vikt då en demokrati bygger på att samhällets individer ska kunna fatta beslut 

utifrån förnuft och inte låta sig manipuleras och luras (Sjöberg, 2005). Vi kan fråga oss om 

eleverna ser dessa argument som hållbara? Eleverna vet att just de naturvetenskapliga ämnena 

är mer svårtillgängliga menar Sjöberg. De naturvetenskapliga ämnena kräver mer arbete än 

andra ämnen och kan uppfattas som svåra och därmed riskera att väljas bort (Sjöberg, 2005). 

 

Anderson (1993) skriver att naturvetenskapen som område inte ifrågasätts i grundskolan och 

att det inte förs en debatt kring det. Andersson menar att det kan bero på att skolpersonalen 

ofta inte vill ifrågasätta den egna verksamheten. Trots Anderssons påpekande att legitimiteten 

av de naturorienterade ämnen bör ifrågasättas så menar han inte att de inte bör finnas i 

grundskolan utan snarare presenterar han fyra svar till varför elever ska lära sig 

naturvetenskap. De argument som Andersson anger är följande: industrins roll i välfärden, 

grundskolans betoning av ett problemlösande arbetssätt, vårt samhälles jämlikhetssträvan och 

det sista är skolans roll i det demokratiska samhället. Med industrins roll i välfärden menar 

Andersson (1993) att dagens utveckling av alla högteknologiska produkter kräver att 
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medborgarna har bästa möjliga kunskaper. Då andelen flickor på naturvetenskapliga och 

tekniska programmen är fortfarande låg så bör man sträva efter att utjämna den skillnaden. 

Människor måste även ha kunskap inom naturvetenskapliga ämnen för att kunna engagera sig 

själva i sitt eget och andra medmänniskors levnadsvillkor och för att fungera som aktiva och 

delaktiga individer i samhället (Andersson, 1993).  Både Andersson och Sjöberg kommer med 

bra argument till varför elever ska lära sig naturvetenskap men jag ställer mig tveksam till om 

eleverna själva instämmer med alla dessa argument. Även om jag som lärare uppfattar 

argumenten som relevanta så betyder det inte att elever kommer välja att läsa de 

naturvetenskapliga ämnen och tycka om dem på grund av dessa argument. I Geniklubben är 

tanken att experimenten som genomsyrar kursen ska vara vardagsnära och lätt kunna 

återskapas hemma. Experimenten ska även utmana eleverna och få dem att prova sina idéer 

och tankar och på så sätt ska eleverna tränas i det naturvetenskapliga arbetssättet, vilket är ett 

av argumenten som Andersson (1993) och Sjöberg (2005) lyfter fram.  

 

2.5 Elevers attityder och inställning till naturvetenskapliga ämnen 

Det så kallade NOT-projektet ( Naturvetenskap och teknik) är ett projekt i samarbete mellan 

Skolverket och Högskoleverket. Projektet bygger på att öka elevers intresse för naturvetenskap 

och teknik (Internet 3). I NOT-projektets rapport ”Naturvetenskap och teknik är kultur, utveckling 

och lärande”  (2004) står det att projektet haft två huvudområden att titta på och dessa har varit 

attitydpåverkan och metodutveckling. I rapporten lyfts fram vikten av att öka ungdomarnas 

inställning till naturvetenskap och teknik och få ungdomarna att välja naturvetenskapliga 

utbildningar (Internet 3). Vidare menas att både näringsliv, olika nationella resurscentra, 

högskolor med mera bör samarbeta för att öka den positiva inställningen hos ungdomarna och de 

bör satsa långsiktigt och pröva olika metoder för att öka rekryteringen till de naturvetenskapliga 

utbildningarna.  I PISAS studie från år 2000 kan man läsa att de svenska eleverna ligger över 

genomsnittet kunskapsmässigt då det kommer till naturvetenskap (Internet 3). Även TIMMS 

studien visade (2003) att de svenska elevernas kunskaper i NO-ämnen ligger högre än det 

genomsnittliga medelvärdet i den internationella studien som helhet (Internet 4).  Studien visar att 

det internationella medelvärdet i NO-ämnen låg på 474 skalpoäng medan de svenska elevernas 

medelvärde låg på 524 skalpoäng (Internet 4). Det visas även i TIMSS rapporten att svenska 

elever som går åk 8 ligger på genomsnittet då det kommer till kunskaper i biologi och fysik.  

Samtidigt visar TIMMS-rapporten en skillnad i prestationer mellan pojkar och flickor som ingick 

i studien och visar att  pojkarna i genomsnitt presterade 6 skalpoäng högre än flickorna. 

Sammantaget hade prestationerna gått ner något jämfört med studien som gjordes 1995 men 
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nedgången är inte så stor (Internet 4). Däremot är det intressant att även titta på hur pojkar och 

flickor presterar inom de olika NO-ämnen eftersom där ser det mer komplext ut. Det visar sig i 

studien att flickor presterade bättre i biologi än pojkarna men att pojkarna däremot var bättre i 

fysik och geovetenskap. Däremot bör vi vara kritiska till vissa delar av studien eftersom det har 

visat sig att vissa elever i en del länder inte hade fått all NO-undervisning innan själva studien 

genomfördes och det kan ha påverkat resultatet (Internet 4).  

 

 I NOT-rapporten, ”Naturvetenskap och teknik är kultur, utveckling och lärande” poängteras det 

att elevers attityd återspeglar befolkningens attityd, och i Sveriges fall så ligger vi bra till eftersom 

ca 83 % av befolkningen anser att framtidsutvecklingen hos nästkommande generationer beror på 

naturvetenskapens utveckling. Om nu elevers attityd återspeglar de vuxnas och ungdomarna 

hävdar sig bra kunskapsmässigt på den internationella arenan, vad mer kan vi kräva av dem? En 

av anledningarna som nämns i NOT-rapporten till varför attityderna måste förbättras och 

elevernas vilja att söka till naturvetenskapliga utbildningar ökas är behovet på den framtida 

arbetsmarknaden. Tanken med Geniklubben är att den ska uppfattas som rolig och tillräckligt 

intressant för att fler ska vilja gå kursen. Förhoppningsvis genom att öka intresset för Geniklubben 

som är på sitt sätt en utbildningsform, hoppas jag på att få fler till att vilja studera 

naturvetenskapliga utbildningar. NOT-projektet stödjer Sjöbergs argument att påverka ungdomar 

via de vuxna, speciellt ungdomarnas föräldrar som anses vara det mest effektiva sättet att nå 

ungdomarna. Projektet har även gett stöd till så kallade pilotprojekt, som är projekt i mindre skala, 

som riktar sig direkt till ungdomarna då de har verkat för att främja elevers attityder och intressen 

för naturvetenskap. De olika tillvägagångssätten för att främja elevers attityd till naturvetenskap 

följer tre vägar; man kan urskilja lärarvägen, samhällsvägen och föräldravägen (NOT-projektet, 

2004). Vidare menas att lärarvägen bygger på att utveckla lärarnas metodiska och didaktiska 

kunnande och på så sätt göra undervisningen mer intresseväckande. Samhällsvägen riktar sig 

direkt till eleverna och tyngdpunkten här ligger i attitydpåverkan hos ungdomarna och bygger 

främst på idéer som har kommit utifrån skolan och utmynnat i ett projekt. Föräldravägen bygger 

på att ungdomarna kan nås via deras närmsta vuxna, främst föräldrarna, och påverkan av dem 

spelar stor roll. I själva projektet går det även att läsa att man är självkritisk till hur mätbara 

effekter detta projekt har haft då det kommer till bibehållning eller ökning av ungdomars  intresse 

av naturvetenskapliga ämnen vid slutförandet av projektet.  

 

Sjöberg menar däremot att om vi ska förstå ungdomarnas val och hur de prioriterar måste vi också 

förstå deras kultur. Han menar att ungdomarna inte gör val utifrån landets ekonomiska behov utan 
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utifrån sina egna intressen och behov. Vad vet vi om ungdomars kultur och ungdomarnas 

intressen? Sjöberg (2005) lyfter fram vikten av ROSE-projektet (The Relevane Of Science 

Education) som belyser, mer än TIMSS och PISA, elevers egna önskemål, intressen och behov. 

Målgruppen här är 15-åringar.  Studien visar att elever anser att naturvetenskap är viktigt för 

samhället men de är däremot missnöjda med skolans undervisning och är negativa till att lära sig 

mer naturvetenskap och det visar sig dessutom att skillnaderna mellan könen är stora. Sjöberg 

menar att det finns skäl till att tro att skolans naturvetenskapsundervisning kan uppfattas som kall 

och hård. Studien visar att de naturvetenskapliga ämnen är mycket mindre populära än andra 

ämnen och skillnaden mellan flickor och pojkar visar sig här med, där pojkarna är något positivare 

till de naturvetenskapliga ämnena. Studien visar även att flickor vill hellre jobba med människor 

än med ting medan pojkarna inte är så intresserade av att arbeta med människor. Sjöberg menar att 

det är viktigt att veta vad eleverna egentligen vill lära sig mer om, samtidigt påpekar han att det 

inte kan utgås helt från elevernas intressen och deras önskelista då lektioner hålls. Studien visar att 

pojkars och flickors intressen kring vad de vill lära sig mer om skiljer sig från varandra men det 

finns även gemensamma beröringspunkter så som hur man ska träna för att hålla sig i trim, hur det 

känns att vara tyngdlös och även möjligheten att det finns liv utanför jorden. Både flickor och 

pojkar är negativa till de naturvetenskapliga ämnena i skolan och därför bör det genomföras 

reformer inom dessa ämnen för att försöka ändra på denna negativa bild (Sjöberg, 2005). Min 

tolkning av studierna är att det verkar finnas behov av naturvetenskapliga aktiviteter utanför 

skolans värld och att dessa bör uppmuntras. Däremot bör skolor även satsa på att förbättra den 

naturvetenskapliga undervisningen i skolan eftersom elever verkar sky den. Förhoppningen är att 

mitt pilotprojekt ger både lärare i skolan men även utanför skolan ett lite annorlunda sätt att arbeta 

med naturvetenskap. 

 

 

3 Empirisk del 

Nedan följer en processbeskrivning över Geniklubbens uppstart, genomförande, samt mina 

egna observationer och reflektioner. Avslutningsvis presenteras slutsatser såväl från 

deltagarnas enkätsvar som från mina observationer.  En del av slutresultatet utmynnar i ett 

häfte som jag valt kalla Genihäftet och som ska fungera som en handledning för framtida 

studenter/lärare som vill hålla i Geniklubben.  
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3.1. Etik 

Deltagarna och deras föräldrar blev informerade av mig, både via telefon då de först 

kontaktades och även vid första mötet, att Geniklubben är en del av mitt examensarbete. Jag 

förklarade syftet med skapandet av Geniklubben och att jag skulle dokumentera våra 

klubbmöten genom anteckningar och att deltagarna kommer få svara på vissa frågor. Jag 

förklarade även för deltagarna att de gavs möjligheten att delta i klubben eftersom de har gått 

på tidigare Forskarklubb/Upptäckarklubb och Geniklubben skulle delvis bygga på dessa 

klubbar. Vid första mötet informerades deltagarna att de skulle få vara anonyma i denna 

studie. Vid svar på enkäterna behövde de därför inte ange namn utan enbart födelseår och kön. 

På grund av sekretess kommer kursdeltagarnas kön eller födelseår inte heller att anges i 

resultaten och sammanställningen av enkäterna (Internet 12).  

 

3.2 Bildandet av Geniklubben 

Då många av deltagarna från tidigare Upptäckarklubb och Forskarklubb hade uttryckt en 

önskan att delta i ytterligare en klubb för äldre barn så valde jag att kontakta dem som deltagit 

på Forskarklubben något år tidigare och berätta om idén till Geniklubben och förhöra mig om 

de var intresserade att delta. Jag tydliggjorde här för deltagarna per telefon att den här nya 

klubben var en del av mitt examensarbete vid Högskolan i Kristianstad, vad arbetets syfte var 

osv. Glädjande nog var väldigt många positiva till idén och en deltagarlista fylldes snart. Vid 

uppstart av klubben hade vi 14 deltagare, 5 tjejer och 9 killar. Efter första mötet blev vi dock 

12 eftersom två av deltagarna fick förhinder. Åldern för deltagarna varierade mellan 11 och 13 

år. Sen hände det att vissa deltagare uteblev från vissa möten exempelvis på grund av 

sjukdom. Deltagarna fick anmäla sig till klubben via Folkuniversitetet så som i de andra två 

tidigare klubbarna och det var Folkuniversitetet och Fysikum som tillsammans utbetalade 

löner till handledarna på klubben. Vi som höll i kursen var alla fysikstuderande och två av oss 

var även lärarstuderande. Vid varje klubbmöte var vi minst 2 stycken handledare. Alla 

demonstrationsexperiment som hölls inför hela Geniklubben utfördes av mig men däremot 

behövde vi, av erfarenhet från de andra klubbarna, vara fler handledare per möte eftersom 

flera av experimenten kräver assistans av deltagarna och då är det bra att vara fler på plats 

som kan hjälpas åt.  
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3.3 Geniklubbens utformning och planering 

Vid planeringen av klubbmöten såg jag till att förbereda all utrustning i god tid, att tänka 

igenom vad syftet med varje möte var, hur detta kunde uppnås och även reflektera kring 

mötena efteråt. Alla experiment utprovades före alla kursmöten vilket visade sig vara otroligt 

viktigt. En del av de experiment jag tänkt mig visade sig nämligen vara ogenomförbara eller 

gav inte tydliga resultat.  

 

Vid utformning av experimenten försökte jag ha Anderssons (2001) forskningsresultat kring 

elevers föreställningar i åtanke, men jag lät även mina egna erfarenheter av de tidigare 

klubbarna, Upptäckarklubben och Forskarklubben, spegla val av experiment. Jag försökte 

även variera experimentens utformning enligt Ekstigs (1990) schema över styrningsgrad och 

även enligt hans olika kategorier av experiment. En kategori av laborativt lärande är att 

utveckla elevers tekniska färdighet vilket jag däremot väljer att inte fokusera på. Detta beror 

på att deltagarna främst kommer att göra enkla experiment som inte kräver avancerad 

utrustning. Enligt Millar och Kanari (2003) bör eleverna tillåtas variera parametrar i sina 

undersökningar vilket kan anses svara mot det som Ekstig menar är laborationer med lägre 

styrningsgrad. Även Andersson (1993) påpekar att det finns flera sätt att göra experiment på, 

där det ena är mer styrt av instruktioner medan det andra sättet är friare, vilket stämmer med 

Ekstigs schema över styrningsgrad. Genom att variera styrningsgrad och kategori av 

experiment kan man utifrån observationer och enkäter försöka avgöra vilket arbetssätt som 

deltagarna föredrar. Tanken var även att vi handledare under kursens gång inte skulle vara 

förmedlare av kunskap utan snarare förhandlare. Deltagarna uppmuntrades att hela tiden prata 

med varandra och i grupper diskutera experiment såväl med oss handledare som sinsemellan. 

Detta är i enighet med Drivers teori, som menar att inlärningen är en social process (Ekstig, 

1990).   

 

Tanken är att varje klubbmöte ska likna Upptäckarklubben och Forskarklubben och på samma 

sätt ha olika teman, så som ellära, värme, ljus med mera. Mina tidigare erfarenheter från 

Upptäckarklubben och Forskarklubben visar att det konceptet fungerat bra.  

 

Huvudidén med klubben var att utforma en verksamhet som av deltagarna uppfattades som 

rolig och lärorik. För att försöka ta reda på om deltagarna verkligen uppfattade klubben som 

avsett, valde jag att låta deltagarna fylla i en enkät efter varje klubbmöte. Jag ville dessutom 

veta vad de hade lärt sig på varje möte och hade som ambition att låta eleverna kortfattat 
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skriva ner sina tankar kring experimenten och resultaten de fick. Den planen gick dock i 

stöpet och fick omformas något.  

 

Under mötena fokuserade jag på att observera deltagarnas intryck av experimenten och 

reflektera kring vilka experiment verkar väcka störst intresse hos deltagarna. Direkt efter varje 

möte skrev jag utförligt ner det som hänt under mötet och även iakttagelser kring aktivitet och 

stämning i grupperna. 

 

Nedan kommer en kortfattad beskrivning av de tio mötena och tanken bakom dessa. Jag  

planerade varje klubbmöte i förväg. Därefter diskuterades planeringen med övriga handledare 

som skulle vara med på respektive möte för att upplägget skulle bli tydligt. Deltagarna fick ta 

hem papper med experimentbeskrivning efter varje klubbmöte. Experimentbeskrivningarna 

finns med i det jag valt kalla för Genihäftet. Vid läsning av nedanstående beskrivning våra  

möten kan man med fördel titta i Genihäftet för att se mer detaljerat hur experimenten är 

uppbyggda. Under experimentens namn i Genihäftet finner man inom parentes även referens 

till var experimentet är hittat eller influerat ifrån. Genihäftet finns under Bilaga 1. 

 

3.3.1 Planering av första klubbmötet 
 
Tanken med det första mötet var att deltagarna skulle lära känna varandra och även få 

experimentera fritt. Av erfarenhet från de andra klubbarna så kan deltagarna vara blyga i 

början så det brukar fungera bra att starta upp med någon ”lära känna”-lek för att lätta upp 

stämningen och få deltagarna att aktivt lära känna varandra. Då jag vill övervinna deltagarnas 

blyghet och få dem att berätta lite om sig själva för de andra så kom jag på en lite annorlunda  

”lära känna”-lek. Leken går ut på deltagarna fyller var sin ballong med helium ur en 

heliumbehållare och därefter får deltagarna ställa sig i en ring. Alla, deltagare såväl som 

handledare, tar ett andetag från sin ballong och berättar därefter så mycket de förmår på det 

andetaget om sig själva. Tanken med leken är att deltagarna ska på ett avslappnat sätt lära 

känna varandra och oss handledare. Här kan med fördel diskuteras varför vi egentligen låter 

så konstiga då vi inandas helium och låta deltagarna diskutera detta med varandra. Däremot är 

det även viktigt att påpekat att man inte ska ta djupa andetag från ballongerna då detta kan 

hindra syreupptaget och i värsta fall leda till kvävning. Det räcker med ett litet andetag från 

ballongen för att denna leken ska uppfylla sitt syfte, dvs få deltagarna att slappna av inför 

varandra.  
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Därefter delas deltagarna in, vilket görs slumpmässigt i grupper om 3 deltagare per grupp, 

varpå de tillsammans utför ett uppdrag som innebär att bygga en ”ubåt” som ska sjunka till 

botten av ett akvarium och därefter flyta upp igen. Idén till det här uppdraget väcktes av en 

laboration som brukade ges på en fysikkurs på LTH just för att studenterna skulle lära känna 

varandra och även få samarbeta. Däremot är den laborationen något mer krävande än just den 

som görs på Genniklubben. Tanken är dock desamma, deltagarna ska tillsammans hitta på ett 

sätt att göra en ubåt och med deras gemensamma kunskaper och erfarenheter få pröva sig 

fram. Den här sortens laboration har styrningsgrad 1, det vill säga bara uppgiften är given 

men tillvägagångssättet är fritt. Experimentet har explorativ inriktning. Det ger deltagarna en  

chans att träna på naturvetenskaplig tillvägagångssätt, får dem att testa egna hypoteser och 

låter fantasin flöda.  

 

3.3.2 Genomförandet av första mötet 

Inledningsvis informerades deltagarna om att den här klubben ingick i ett examensarbete och 

att deltagarna därför skulle behöva fylla i vissa enkäter för att hjälpa mig få en bild kring hur 

klubben uppfattades, ifall de hade kul och så vidare. Dessutom poängterades att deltagarnas 

identiteter inte skulle avslöjas under arbetet och att de därför skulle vara helt anonyma då de 

svarade på enkäterna så de kunde öppenhjärtigt skriva det de tyckte. Därefter delade jag ut 

ballonger till deltagarna och förklarade att vi skulle leka en ”lära känna varandra” lek och de 

fick fylla ballongerna med helium. Här är det viktigt att påpeka vikten av hur farligt helium är 

att inandas djupt och att ett andetag räcker för denna leken. Slutligen ställde vi oss alla i en 

ring och jag förklarade lekens regler. Därefter tog jag först ett andetag och berättade lite om 

vem jag var. Detta resulterade i ett ljudligt skratt från hela gruppen. Därefter gick vi laget runt 

där alla fick berätta lite om sig själva. Vi fick reda på ganska mycket om varandra. Det 

framkom till exempel att vissa gillar hästar, hur många syskon de har, var de bor, 

favoritartister osv. Det kom fram också att två av tjejerna kände varandra sen innan och var 

väldigt nära vänner. Då jag kände att deltagarna hade blivit lite varma i kläderna och den 

första spänningen hade släppt avslutade vi leken och deltagarna utbrast i en för mig oväntad 

applåd. Därefter gick vi in till den stora laborationssalen där jag i förväg förberett akvarium 

och materiel till att göra ubåtarna. Deltagarna delade jag in i grupper slumpvis genom att peka 

på var och en av deltagarna och ge dem ett nummer från ett till fyra. Det bildades fyra grupper 

med tre deltagare i varje grupp. Jag förklarade vad uppdraget gick ut på och att de fick 

använda fantasin och all materiel som fanns tillgängligt på ett stort bord. Materiel som jag 
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hade lagt fram var bland annat burkar, tomma flaskor, vikter, frigolit, träklossar, slangar, 

barbiedockor, bilar, ballonger, koppartråd med mera. Därefter fick de arbeta fritt och vi 

handledare gick runt och försökte hjälpa till ifall de behövde något mer material. Efter ett tag 

ökade ljudnivån i salen och jag märkte att deltagarna hade slappnat av och diskuterade ljudligt 

med varandra i respektive grupp. De tjuvkikade på varandra och inspirerades av varandras 

ubåtar. Många använde ballonger och flaskor till sin ubåt och fäste vikter på flaskan 

respektive ballongen med hjälp av koppartråden som sen skulle lastas av på botten av akvariet 

och på så sätt få ubåten att lyfta. I slutet av lektionen fick alla grupper redovisa sina ubåtar för 

varandra och de fick förklara hur de hade tänkt då de hade konstruerat ubåtarna. 

Tankebanorna hos grupperna var snarlika då ubåtarna var konstruerade på ungefär samma 

sätt. Passet avslutades med att alla deltagarna fick var sin pärm där de kunde samla på 

geniklubbens experiment och visa för sina föräldrar och även vänner och spara experimenten 

som minne. Innan de fick gå hem fick de även fylla i en enkät kring det första klubbmötet. 

 

3.3.3 Planering av möte 2 

Temat för det här mötet är tryck och luft. Tanken är att inleda med ett överraskade experiment 

som får eleverna att kanske bli lite förvånade och ställda. Det är viktigt att göra experiment 

som ger oväntade resultat för att bibehålla elevers intresse och för att väcka nyfikenheten 

(Ekstig, 1990). Samtidigt utmanas deras föreställningar och på så sätt kan man få deltagarna 

att ställa frågor (Ekstig, 1990). Det finns en ganska allmän pedagogisk samsyn om betydelsen 

av att möta elever där de är och ha förståelse för deras vardagsföreställningar. Andersson 

(2001) pekar på studier som visar att elever kan ha svårt att se luft som en gas, eller ha svårt 

att förstå att gaser utövar tryck och att vissa elever till och med kan ha svårt med att förstå att 

gaser har massa. Allt sådant motiverar några enkla demonstrationsförsök för att belysa dessa 

vardagsföreställningar. Efter demonstrationsförsöken som bygger på att påvisa att luft tar 

plats, har massa och utövar tryck på föremål ska deltagarna själva, utifrån instruktioner från 

Genihäftet, få bygga  sin egen fontän och därefter diskutera hur den fungerar. Genom det 

induktiva experimentet ska de få möjlighet att resonera kring lufttryck och hur en fontän 

fungerar. Här är det induktiva tillvägagångssättet ganska styrt men Ekstig (1990) menar att 

det även det behövs ibland för att lättare kunna försäkra sig om att elever formar rimliga 

tolkningar och principer utifrån experimenten. Graden av styrning för experimentet med 

fontänen är 3.  Slutligen ska de återigen få arbeta problembaserat och få bygga en luftdriven 

bil, där styrningsgraden på experimentet är 1. Då får de gruppvis bygga en bil som ska kunna 

röra sig en sträcka på någon meter. Här kan de utnyttja sina nyförvärvade kunskaper och även 
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gamla kunskaper för att lösa problemet. Den här sortens experiment har en explorativ 

inriktning enligt Ekstig.  

 

 

 

3.3.4 Genomförandet av möte 2 

Mötet inleds med att jag och en handledare hjälptes åt att visa ett demonstrationsexperiment 

som fysikern Hans-Uno Bengtsson brukade visa för nya fysikstuderande på Fysikum. Vi 

blåste upp två ballonger, där den ena blåstes upp dubbelt så stor som den andra. Därefter 

skulle ballongerna sättas fast på var sin ände av en gummislang, och därefter skulle vi låta 

luften flöda fritt mellan ballongerna. Men innan vi satte fast ballongerna frågade vi deltagarna 

vad de trodde skulle hända då ballongerna fästes på gummislangen. De flesta av deltagarna 

trodde att ballongerna skulle bli lika stora. Då experimentet genomfördes och deltagarna såg 

att den stora ballongen blev större och den mindre ballongen tömdes på luft kunde de inte 

dölja sin förvåning. Jag förklarade experimentets resultat på liknande sätt som Hans-Uno 

Bengtsson brukade och jag jämförde luftmolekylerna i ballongerna med besökarna i ett 

cirkustält och ballongen jämfördes med ett tält. Om tältet faller ner på ett proppfullt cirkustält 

så behöver besökarna inte använda lika mycket kraft för att hålla tältet uppe medan om tältet 

faller när på ett icke så fyllt cirkustält så behöver besökarna använda mycket av sin kraft för 

att försöka hålla tältet uppe. Samma sak sker med luftmolekylerna i ballongen, de vill vara i 

ballongen där det är lättare att hålla uppe ballongen eftersom molekylerna är betydligt fler. 

Därefter visades ett par experiment som påvisar att luft tar plats och har en massa. Först 

visades ett experiment där en tom bägare med en liten pappersbit fäst i botten på bägaren 

trycktes med mynningen ner i ett vattenfyllt akvarium. Innan detta gjordes frågade jag 

deltagarna vad de trodde skulle hända med bägaren. Vissa menade att den skulle fyllas med 

vatten medan andra menade att eftersom det fanns luft i bägaren så kunde den inte fyllas helt 

med vatten. En av kursdeltagarna ombads assistera mig då jag vände bägaren i akvariet och 

han skulle förklara vad han såg hända och även kolla sen om pappret i bottnen av bägaren var 

blött eller torrt. Vi konstaterat tillsammans att pappret på bägarens botten var torrt och att 

bägaren inte fylldes med vatten. Därefter gick vi vidare till nästa demonstrationsförsök: Här 

fästes två ballonger, med olika mängd luft, på var sin ände av en pinne. Därefter placerades 

pinnen så att dess jämviktspunkt ligger på mitt pekfinger och jag lät därefter pinnen balansera. 

Deltagarna kunde se att pinnen lutade mer åt det hållet där den större ballongen hängde 

eftersom den vägde mer,. Det här experimentet verkade alla deltagarna vara med på och 
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resultatet verkade inte vara förvånande. Därefter gjordes en sista demonstrationsexperiment 

där ett glas fylldes med vatten och därefter placerades en bit papper på glasets mynning. 

Glaset vändes sedan upp och ner och vi kunde konstatera att vattnet inte föll pladask ner på 

golvet utan höll sig kvar i glaset. Jag frågade deltagarna varför de trodde att vattnet inte 

hamnade på golvet och väldigt många av deltagarna kommenterade att det antagligen var på 

grund av att det nu var vakuum i glaset. Jag poängterade här att det är ett vanligt antagande 

och att många naturvetare förr i tiden hade samma argument men att det inte riktigt stämmer. 

Vi diskuterade att det finns luft omkring oss och att vi egentligen befinner oss på botten av ett 

lufthav och att denna luft trycker på oss hela tiden, såväl utifrån som inifrån. Luften trycker åt 

alla håll, även uppåt på pappet som därför kan hållas kvar på det upp- och nervända glaset 

utan att något rinner ut.  

 

Efter demonstrationerna fick deltagarna själva göra egna experiment. De fick instruktioner för 

hur de skulle bygga en egen fontän. På ett bord fanns det utplacerat utrustning som de skulle 

behöva för sitt fontänbygge. Deltagarna arbetade en och en, eftersom det fanns gott om 

utrustning och jag ville att alla skulle få göra sin egen fontän. Det visade sig vara lite pillrigt 

men vi handledarna hjälpte till så alla lyckades bygga sin fontän. Under bygget var jag noga 

med att prata med varje elev och se hur det gick för var och en av dem. Jag fokuserade lite 

mer på två killar som var äldst i gruppen för jag var osäker om de tyckte att kursen höll rätt 

nivå och ville höra mig för hur de upplevde det. De tyckte dock att det var kul men påpekade 

att de var glada att de fick sitta och jobba och hjälpa varandra eftersom de var jämngamla.  

Deltagarna ombads under byggandet även att diskutera med varandra hur fontänen fungerade 

och vad det var som hände. Jag delade ut papper och pennor till var och en av och bad dem 

även skriva ner sina tankar kring experimentet, vad de trodde skulle hända och varför. De 

skulle även anteckna resultatet och se om de stämde överens med deras antaganden. Jag ville 

på så sätt få en klarare bild av deras tankegångar och få koll på om deltagarna hade lärt sig 

något och kanske även utmanat sina vardagsföreställningar. Men detta resulterade i ett enormt 

motstånd från deltagarna. De påpekade att utvärdera experiment fick de göra hela tiden i 

skolan och det ville de slippa här. De ville ha skoj och göra roliga experiment. De ville 

diskutera med varandra och därefter med mig hur experimenten gick utan att behöva sättas på 

prov. Eftersom tanken var att det skulle vara en rolig och experimentell kurs som skilde sig 

något från skolans fysikundervisning, så fick jag ge mig. Jag hade även i åtanke att deltagarna 

i slutet av varje möte skulle fylla i ett frågeformulär som ger mig en möjlighet att få en 

överblick kring deltagarnas uppfattning om kursen så jag bestämde mig att enbart fokusera på 
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frågeformulären. I slutet då fontänerna var färdiga visade deltagarna upp stolt sina byggen. 

Därefter fick gruppen lugna ner sig lite och sitta ner i en fyrkant kring borden. Jag bad nu en 

av deltagarna att förklara hur fontänen fungerade. Eleven jag valde hade under arbetets gång 

visat stor entusiasm och jag ville ge honom chansen att dela med sig av hans slutsatser. Han 

förklarade att då vattnet rann bort från burken via det långa sugröret så blev lufttrycket mindre 

i burken. Det var lika många luftmolekyler inne i burken men nu fans det mer rum för de att 

röra sig på, vilket ”lättade” på trycket. Det gör att vatten i det andra sugröret, som är 

nerstoppat i de båda burkarna, stiger. För luften i det sugröret ligger inte lika tätt packat och 

trycker inte ner vattnet lika mycket. Det här var en jättebra förklaring som berömdes.  

 
Därefter var det tid för mötets sista utmaning och det var ett gruppuppdrag, där jag delade in 

deltagarna i grupper om 3 deltagare i varje grupp. Uppdraget gick ut på att bygga en 

luftdriven bil som ska kunna drivas minst 1 meter på luft, på en någorlunda rak sträcka. Ett 

bord med användbart materiel för bilbyggandet rullades in i salen. På bordet fanns bland 

annat: ballonger, gummislangar, sugrör, plastmuggar, tejp, häftmassa, ståltråd, vanlig tråd, 

träklossar, frigolit med mera. Innan grupperna började bygga sina bilar poängterades att 

bilarna inte behövde se ut som vanliga bilar de känner till eller ens ha hjul, utan tanken är att 

de ska bygga något som kan drivas med hjälp av luft. Inledningsvis diskuterade deltagarna 

sinsemellan i grupperna hur de skulle gå tillväga och det blev ganska högljutt i salen eftersom 

de hade lite olika idéer kring tillvägagångssättet. Så småningom började grupperna bygga lite 

smått på sina ”bilar” och grupperna provade sig fram under byggets gång och förbättrade 

bilarnas konstruktion allteftersom.  Många grupper använde ballonger som grund för bilarna 

och försökte på olika sätt lägga olika vikter på ballonger för att kunna styra bilen så den åkte 

rakt och inte flög iväg. Man brukar säga att tiden går fort då man har roligt och den här 

lektionen tog slut innan bilarna hann bli färdigbyggda. Deltagarna fick var sin påse så de 

kunde lägga sina bilar i påsarna och de fick färdigställa dessa vid nästa möte. Innan mötet 

avslutades fick deltagarna fylla i en enkät.  

 

 
3.3.5 Planeringen av möte 3 

Temat luft fortsätter och tanken är att deltagarna på det här mötet ska avsluta byggandet av 

sina luftdrivna bilar och därefter ge sig i kast med att bygga en vattendriven raket. Idén till 

vattenraketsbygget kommer från ett mycket lyckat experiment som gjorts på Forskarklubben. 

Experimentet kallas popcornsblås och bygger på att man placerar ett långt rör ovanför en skål 
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med popcorn. Sedan placeras ett dammsugarmunstycke vinkelrät mot den övre mynningen av 

röret. Dammsugaren är anordnad så den blåser ut luft istället för att suga in luft vilket medför 

att popcornen från skålen går genom röret och sedan blåses ut mot publiken. Det blir ett 

undertryck i röret vilket gör att popcornen leds i röret och sedan ut. Det experimentet brukar 

vara ett demonstrationsexperiment som deltagarna uppskattar mycket och som de gärna vill 

visa upp på avslutningen för sina föräldrar och vänner. Jag ville ge dem möjlighet att göra 

något liknande experiment och en vattenraket verkade vara ett bra alternativ. Även här så 

flyger något upp i luften, vilket verkade vara en av sakerna som deltagarna uppskattade med 

popcornsblåset. Med hjälp av experimentet kan man diskutera både tryck och även energi ur 

källa-förbrukningsmodell, vilket Andersson (2001) menar är ett lämpligt sätt att förklara 

energibegrepp på. Styrningsgraden på experimentet är två och experimentet har induktiv 

karaktär. Deltagarna får möjlighet att utifrån kunskaper från tidigare experiment med tryck 

och energi bilda egna teorier kring hur vattenraketen fungerar. Före själva mötet byggde jag 

en egen vattenraket för att försäkra mig om att experimentet var genomförbart. Jag bestämde 

mig även för att köpa en färdigbyggd vattenraket från Teknikmagasinet ifall det skulle bli 

svårt att bli färdig med vattenraketerna.  

 

 
3.3.6 Genomförandet av möte 3 

Deltagarna fick hämta sina påsar med respektive bilar och fortsätta färdigställa dessa. Det 

dröjde inte länge förrän ljudnivån åter var hög och diskussionen på topp bland grupperna. Jag 

hörde en av deltagarna kommentera att han hade sökt information på nätet kring hur man 

kunde bygga en luftdriven bil. De andra grupperna tyckte att detta var fusk eftersom då har 

man inte inom gruppen kommit på hur man ska gå tillväga utan tagit hjälp utifrån. Även i 

deltagarens egen grupp var man tveksam kring att dra nytta av nätet som informationskälla. 

Jag tyckte att det var intressant att han hade sökt information på nätet; det innebar ju att han 

var nyfiken och ville lyckas med sitt experiment. Men jag förstod också de andra grupperna 

och deras argument till att de inte hade utnyttjat den möjligheten och att utmaningen var att de 

inom grupperna skulle komma på en gemensam lösning. Situationen kan ses som en  

problematisering av hur information kan användas i samhället och inom forskarvärlden: Vad 

är tillåtet? Vad är mest gynnsamt: Slutna eller öppna uppfinnarkluster? Man erinrar sig 

Wolfgang Paulis yttrande: ”Den som stänger dörren till laboratoriet stänger ute mer än han 

stänger in”.  Hur som helst: Jag satte lite tidspress på grupperna genom att begränsa luftbils-

byggandet till att högst omfatta en halvtimme till och att de sedan var tvungna att sedan 
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redovisa. Det blev fart i grupperna men de hann alla bli klara inom tidsramen. Därefter var det 

tid för grupperna att visa upp bilarna och förklara tankegången kring sina konstruktioner.  

Alla grupper hade använt sig av ballonger; en jättebra idé men ett problem var att bilarna blev 

svårstyrda och att luften tog slut för snabbt. Hur vi kunde lösa det här problemet? Eftersom 

luften drev bilarna fram så måste det vara något som hämmar dem och får dem att stanna. 

Någon föreslog att vi skulle använda oss av ännu fler ballonger för att kunna åka längre. Men 

svårigheten med styrningen återstod. Då kom det förlösande påpekandet som jag hoppats på 

från en elev: Minskar vi vikten så minskar ju friktionen så det är väl bra menade han. Jag bad 

honom förklara vad friktion var för något och hur det kunde minskas. Han påpekade att då två 

ytor rör sig mot varandra så uppstår friktion eftersom ytorna skaver mot varandra. Om ytorna 

är glattare så skaver de inte lika mycket. Jag påpekade att den här skavningen bidrog till att 

minska bilarnas fart. Friktionen bidrar till att bilarna stannar. Genom friktion fås en kraft,  

friktionskraften, som motverkar rörelsen. Luften ger oss en drivkraft framåt då den trycks ut 

ur ballongen men då den kraften minskar så vinner friktionskraften och stoppar bilen. Jag 

ville introducera begreppet energi i det här sammanhanget så jag undrade vad det var som 

hade fått bilarna att åka fram överhuvudtaget. Det var givet för eleverna att det var luftens 

som drev bilen fram. Jag påpekade då att den sammanpressade luften i ballongen var vår 

energikälla i det här fallet, och att energi är något som aldrig kan förbrukas. Men den kan 

dock omvandlas, från till exempel rörelseenergi till lägesenergi eller värmeenergi. Eleverna 

var med på att luften i ballongen var källan som först bidrog med rörelseenergi men vad 

omvandlades den här energin till sen? Jag bad eleverna tänka på vad friktion kunde bidra med 

i det här fallet och att de skulle tänka på vad som hände då vi gned två föremål mot varandra. 

En av eleverna nämnde värme och började gnugga sina händer. Vi kom fram till, tillsammans, 

att bilarnas rörelseenergi hade omvandlats till värmeenergi på grund av friktionen och fått 

bilarna att stanna. Vi kom även fram till det var svårt att använda luft som ”bränsle”. Det var 

svårtstyrt och opraktiskt eftersom det skulle krävas många ballonger för att övervinna 

friktionen. Här tillämpas forskningsresultat som påvisar att elever förstår energiförloppet bra 

om man använder sig av ”källa-förbrukarmodell” och om man tänker på energi i form av en 

kedja av förlopp.  

 

Efter diskussion och städning var det tid att ge sig i kast med nästa experiment. Eleverna 

skulle bygga en egen vattenraket. De fick varsitt papper där experimentet var beskrivet och 

fick sätta igång med arbetet. All utrustning som behövdes för bygget fanns placerat på ett bord 

och eleverna fick hämta det de behövde för att bygga sin raket. Uppskjutningsrampen för 
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raketen byggdes av oss handledare för att underlätta arbetet. Under tiden eleverna arbetade 

med raketbygget och diskuterade fungerade handledarna som stöd och de bidrog med en 

hjälpande hand ifall det behövdes. Då raketerna var färdigbyggda gick hela gruppen ut och vi 

samlades på cykelstället utanför Fysikum där cykelpumpen var tillhands. Bredvid 

cykelpumpen placerades uppskjutningsrampen och varje grupp fick pumpa in luft med hjälp 

av cykelpumpen i sin raket och se den åka iväg. Innan uppskjutning fick ske, var personen 

som pumpade in luft i raketen tvungen att vara försedd med en hjälm av säkerhetsskäl. 

Raketerna skjuts upp väldigt fort och med en stor kraft, vilket kan medföra en fara för dem 

som är i närheten. De andra eleverna som tittar på raketuppskjutningen i väntan på sin tur, fick 

också av säkerhetsskäl vänta på trappan vid Fysikums ingång. Det här blev en spektakulär 

experimentuppvisning som uppskattades av både elever och föräldrar, som hade börjat 

komma till Fysikum för att hämta sina barn. Efter raketuppvisningen var dock tiden slut och 

eleverna fick i uppdrag att fundera kring hur raketerna fungerar. Innan vi skildes åt skulle 

deltagarna fylla i dagens enkät. 

 
3.3.7 Planeringen av möte 4 

Temat var ellära. Jag hade tänkt inleda med att visa lite experiment som påvisar laddning, 

influens och även ett enkelt experiment som demonstrerar en sluten krets, där en lampa 

kopplas till ett batteri. Genom demonstrationsexperimenten får deltagarna dels en kort 

repetition från det som tas upp på Forskarklubben, dels en grund som de andra efterföljande 

experimenten ska byggas på. På Forskarklubben görs enkla experiment som berör just statisk 

elektricitet och slutna kretsar, däremot pratas det inte om influens.  Efter demonstrations-

experimenten är tanken att deltagarna ska få bygga ett eget elektroskop, därefter få undersöka 

skillnaden i serie- och parallellkopplade lampor och slutligen få göra ett uppdrag som jag valt 

kalla för ”Hemlig krets”. Dessa tre experiment är av lite olika styrningsgrad och kategorier, 

vilket är något som uppmuntras av Renström (2006). Elektroskopet som deltagarna ska bygga 

är ett experiment med styrningsgrad 3 och är av verifierande och deduktiv karaktär, där 

deltagarna ska kunna visa att de förstått demonstrationsexperiment kring laddningar. Därefter 

ska deltagarna få serie- och parallellkoppla lampor och undersöka lampors ljusstyrka i dessa 

två fall och även vad som händer då en lampa i vardera krets skruvas ut.  Här är tanken att 

utmana föreställningar som Andersson (2001) menar många elever har då det gäller parallell 

och seriekoppling av kretsar. Den här sortens experiment är också av styrningsgrad 3 men är 

mer av induktiv karaktär, då deltagarna ska själva utifrån experimentet uppmanas forma egna 

slutsatser och principer.  Efter att kursdeltagarna fått själva seriekoppla och parallellkoppla 
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olika kretsar är tanken att de ska bygga en hemlig låda med hjälp av en mjölkförpackning där 

de ska gömma kopplingen av sin krets men låta lamporna synas genom i mjölkförpackningen. 

Därefter ska de andra deltagarna gissa hur lamporna i kretsen är kopplade genom att skruva på 

lamporna i kretsarna. Det rör sig alltså om ett experiment med styrningsgrad 2, där uppgiften 

och metoden är given men resultatet är öppet. Ekstig (1990) kategoriserar det laborativa 

lärandet i 6 olika kategorier. Enligt min mening går vissa av dessa kategorier in i varandra. 

Det sista experimentet, ”Hemlig krets” skulle jag vilja kalla både explorativ, då deltagarna får 

möjlighet att testa sig fram men även induktiv eftersom de formar idéer och slutsatser från 

experimentet. Jag tycker att experimentet faller in under ytterligare en av Ekstigs (1990) 

kategorier, nämligen orientering mot den naturvetenskapliga processen då deltagarna får träna 

sig i den naturvetenskapliga undersökningsmetoden.  

 

3.3.8 Genomförandet av möte 4 

Mötet inleddes med en diskussion kring vattenraketen som byggdes vid förra mötet. Vissa av 

deltagarna hade redan diskuterat hemma med sina föräldrar hur en vattenraket fungerar så 

diskussionen blev inte lång, utan deltagarna fick strax berätta fritt vad de hade fått veta och 

delade med sig av sina kunskaper. Därefter inleddes temat laddningar och ellära. Jag undrade 

ifall kursdeltagarna hade hört talas om statisk elektricitet och om de visste var det var och var 

de stötte på det i sin vardag. Många verkade ha pratat om det på sina skolor och tog upp 

exempel att man fick uppleva statisk elektricitet då man till exempel tog av sig en ylletröja 

och kände hur det knastrade till och man blev lite elektriskt laddad. Jag bad en av deltagarna 

förklara varför man blev laddad då man tog av sig tröjan och fick förklaringen att laddningar 

från tröjan slets bort då och därför blev man laddad. Först tog jag upp att de flesta föremål 

runt omkring oss är neutrala därför att de är uppbyggda av atomer som består av lika många 

positiva som negativa laddningar. Vi diskuterade vad det var för laddningar som kan slitas 

bort från föremål, jag ritade på tavlan en skiss av en atom och vi pratade om att atomkärnans 

beståndsdelar är hårt bundna till varandra medan elektroner lättare slits bort från atomen; det 

är då dessa ”slits bort” från ett ämne som ett föremål blir positivt laddat eftersom en atom i sig 

är neutralt laddad. Därefter gned jag två ballonger som hängde på var sin tråd på en av 

deltagares hår. Han fick agera som assistent vid försöket. Kursdeltagarna fick gissa vad som 

skulle hända då dessa ballonger därpå fick närma sig varandra. De fick gissa på tre alternativ: 

inget skulle hända, de skulle närma sig varandra eller stöta bort varandra. De flesta gissade att 

ballongerna skulle stöta bort varandra. Och mycket riktigt ballongerna stötte bort varandra då 

vi lät dem närma sig varandra på var sin tråd. En av deltagarna förklarade mycket riktigt, att 
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eftersom båda ballongerna hade samma laddning då de har gnidits mot håret så stötte de bort 

varandra. Deltagarna verkade ha bra förståelse för att lika laddningar stöter bort varandra 

medan olika laddade föremål attraherar varandra. Efter det försöket tog jag fram en tom 

colaburk och lät en av deltagarna assistera mig även vid detta försök. Innan vi började så 

frågade jag deltagaren, som hade blivit utvald av mig att assistera mig vid försöket, hur 

burken var laddad. Han menade att den inte var laddad, dvs den var elektriskt neutral. Sen 

placerade jag den tomma burken liggande på bordet, så den kunde rulla. Därefter bad jag min 

assistent närma sig burken med en av de laddade ballongerna och vi kunde se att burken 

började försiktigt rulla mot ballongen. Jag undrade hur detta nu var möjligt eftersom burken 

var neutralt och bara ballongen var laddad. Vi har ju sagt att lika laddade föremål att lika 

laddade föremål repellerar varandra och olika laddade föremål attraherar varandra. Det blev 

tyst i rummet ett tag. Min assistent undrade om det kanske inte var så att bruken blev laddad 

på något sätt och att laddningarna hoppade från burken till ballongen. Jag förklarade att 

elektroner inte hoppar så lätt i luft från ett föremål till ett annat. Det kan ske genom 

gnisturladdning, men det både hörs och ses.  Det sker i naturen vid till exempel åska. Då 

kallar vi gnisturladdningen för en blixt som för över laddning mellan moln eller mellan ett 

moln och jord. Vid det tillfället ritade jag moln på tavlan och förklarade lite kort hur åska och 

blixtrar uppstår. Men här hade vi inte sett blixtrar och inga elektroner har hoppat men ändå så 

rörde sig burken. Då ritade jag burken på tavlan och vi konstaterade sen innan att burken var 

neutral och hade lika många positiva laddningar som negativa men jag förklarade att dessa 

laddningar kan omfördelas och det är precis det som har skett i burken. Så på grund av den 

här omfördelningen så placerar sig de laddningar som är olikt laddade ballongen nära 

ballongen och därför rör sig burken mot ballongen. Jag tackade min assistent för hjälpen. Så 

bad jag kursdeltagarna att flytta sig till en annan sal där jag hade förberett utrustning för 

resterade experiment som skulle göras under timmen. De fick instruktioner att bygga sitt egna 

elektroskop men jag uppmanade dem att diskutera med varandra hur elektroskopen fungerar. 

Under tiden som deltagarna byggde sina elektroskop gick vi handledare runt för att vara till 

hands ifall de behövde hjälp. Då de var klara fick en av deltagarna förklara hur elektroskopet 

fungerade och därefter visade jag ett riktigt elektroskop och demonstrerade hur det fungerar.  

Därefter visade jag med hjälp av ett batteri, banansladdar och en lampa hur man får en sluten 

krets och vi diskuterade vad ett batteri är för något och varför lampan lyser då den befinner 

sig i en sluten krets. Jag ritade ett enkelt kopplingsschema över kretsen på tavlan och visade 

att man kan förstå hur en krets är kopplad genom att rita ett kopplingsschema och att det 

fungerar som ett sorts recept för de som vill koppla samma krets. Jag ritade på tavlan dels en 
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parallellkrets dels en seriekrets med två lampor och ett batteri i varje krets, och de fick en 

stund på sig att med hjälp av utrustning framställd på olika bord försöka koppla kretsarna 

enligt uppritat schema. Vi handledare gick runt och hjälpte grupperna vid behov. Deltagarna 

verkade inte ha så svårt att seriekoppla lamporna medan de behövde mycket mer assistans 

från oss handledare att klura ut hur man kopplar ihop en parallellkrets. Det var kanske inte så 

oväntat eftersom de bara fått en kort introduktion kring hur man kopplar en enkel krets. Då 

alla grupper slutligen kopplat var sin seriekopplade och parallellkopplade krets så fick de i 

grupperna skruva på lamporna i vardera kretsen och se vad som hände i kretsarna då en lampa 

skruvades bort. De skulle även reflektera över ljusstyrkan hos lamporna i kretsarna och fick 

jämföra ljusstyrkan hos den slutna kretsen jag hade byggt upp innan där en lampa var kopplad 

till ett batteri. Vi handledare ställde oss vid sidan och lät grupperna diskutera i fred ett tag. Då 

diskussionen verkade avta ville vi att grupperna skulle diskutera sina iakttagelser och idéer 

med varandra och därefter göra det tillsammans allihop.  Grupperna var helt överens om vad 

som hände då man skruvade loss en lampa i vardera kretsen. Jag frågade vilken krets är bäst 

att ha till exempel i gatubelysning och de var överens om att seriekretsen inte var lämplig för 

då skulle hela gatan slockna om en lampa gick sönder. Jag frågade var de hade sett 

seriekopplad belysning och någon nämnde adventsljusstakar vilket är ett jättebra exempel. 

Olika situationer krävde olika sorters kopplingar och båda är bra för olika ändamål. Vi 

konstaterade även att strömmen är densamma genom de seriekopplade lamporna eftersom 

elektronerna har bara en väg att ta sig igenom.  I parallellkopplingen delas däremot strömmen 

till de olika lamporna upp. Vi kunde konstatera detta då vi skruvade på lamporna i de olika 

kretsarna.  Eleverna kunde även enas om att de seriekopplade lamporna såg ut att lysa svagare 

än den lampa jag hade kopplat innan och att de parallellkopplade lamporna däremot lyste 

starkare än de seriekopplade. Det var så hade kursdeltagarna lite svårare att förstå och kunde 

inte helt enas om en bra förklaring. Här tog en av handledarna kommandot och placerade de 

två olika kopplade kretsarna på ett bord och förklarade att batteriet som var spänningskällan 

delar upp spänningen över varje lampa i en seriekoppling och trots att strömmen är samma 

genom varje lampa så är spänningen över varje lampa mindre än till exempel över lampan 

som jag hade kopplat i den enkla kretsen. Detta bidrar till att lamporna lyser svagare. Men 

däremot är spänningen över varje lampa i parallellkopplingen lika stor och därför lyser 

lamporna starkare än de gör i seriekretsen. Medan min handledarkollega förklarade vad 

lampornas ljusstyrka beror på kopplade jag en krets med både parallell- och seriekoppling. 

Alla fick kika på kopplingen och sedan försöka gruppvis rita kopplingsschema över min krets.  

Det gick ganska bra. Grupperna kikade lite på varandras kopplingsschema och de hade ritat 
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lite olika men överlag var scheman någorlunda rätt ritade. Efter lite hjälp av oss handledare 

blev resultatet så bra att vi kunde gå till nästa övning, lite svårare men också mer utmanande.  

De skulle nu i grupper om två koppla ihop egna kretsar bestående av fyra lampor och ett 

batteri. De skulle rita kopplingsschema över sin krets och sedan gömma kopplingen av 

kretsen och låta bara lamporna synas (se genihäftets experiment ”Uppdrag: Hemlig krets” för 

att få en klarare bild) i en mjölkförpackning. Därefter ska grupperna gissa varandras kretsar. 

Grupperna hann rita kopplingsscheman och påbörja men inte slutföra sina kopplingar. Det tog 

ett tag för grupperna att enas om hur de skulle koppla sina kretsar men det var roligt att följa 

diskussionerna och ivern de hade för att försöka göra kopplingarna svåra så de andra 

grupperna inte skulle kunna gissa rätt. 

 

3.3.9 Planering av möte 5     

Efter att deltagarna slutfört sina hemliga kretsar sen förra mötet är tanken att de ska bekanta 

sig med vad resistansen i en tråd beror på genom att variera längden på en metalltråd och sen 

kan det ligga till grund för en diskussion vad som orsakar en kortslutning i kretsar. Det 

experimentet är av induktiv karaktär då deltagarna får själva komma till slutsatser utifrån 

experimentet. Trots att experimentet är induktivt är styrningsgraden hög, nämligen 3 där 

resultatet är givet. Därefter är tanken att genom ett demonstrationsexperiment visa för 

deltagarna att laddningar i rörelse, dvs ström, ger orsak till ett magnetiskt fält. Slutligen ska 

kursdeltagarna själva få bygga en egen elmotor. Eftersom vi dagligen stöter på elmotorer i vår 

omgivning så är tanken att deltagarna ska få bättre förståelse för hur dessa är uppbyggda och 

skaffa sig en lite allmänbildande kunskap kring tillämpningar inom ellära. Både experimentet 

med glödtråden och elmotorn anser jag faller in under Ekstigs (1993) laborationskategori som 

han kallar för träning i den naturvetenskapliga processen där deltagarna får tränas i hur de 

naturvetenskapliga principerna kan användas och tillämpas. Experimentet med elmotorn är 

också av verifierande karaktär då deltagarna får bekräfta det som demonstrationsexperimentet 

är tänkt att visa, nämligen att en strömförande ledare ger upphov till ett magnetiskt fält. 

Styrningsgraden på experimentet anser jag är 2 då resultatet är öppet och kan diskuteras ifall 

det visar sig att elmotorn inte fungerar och i så fall vad som kan vara orsak till det.  

 

Eftersom ellära är ett delområde inom fysiken som brukar omfattas av två möten på 

Forskarklubben så väljer jag även att ge det stort utrymme i Geniklubben och fördjupa 

deltagarnas kunskaper. All utrustning förbereddes innan och experimenten testades. 
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3.3. 10 Genomförde av möte 5 

Det här klubbmötet inleddes i laborationssalen där deltagarna fick fortsätta arbeta med sina 

hemliga kretsar och vi handledare fick gå runt och uppmuntra grupperna och hjälpa till ifall 

det behövdes. Då såväl mjölkpaket med den hemliga kretsen som kopplingsschema var klara 

fick grupperna skriva namn på sina mjölkpaket och därefter gå runt och undersöka de andra 

gruppernas hemliga kretsar, skruva på lamporna, diskutera med varandra kring hur respektive 

kretsar kunde vara kopplade och därefter rita kopplingsschema över dem. Då grupperna hade 

fått tillfälle att kolla på alla hemliga kretsar fick de slutligen jämföra sina ritningar över 

kretsarna. Detta vållade en del diskussioner och vi handledare fick gå runt och undersöka hur 

väl ritningar stämde överens med själva kopplingarna.  I vissa fall stämde ritningarna helt och 

i andra fall hade grupper tolkat kretsarna rätt, då de förklarade muntligt hur de tänkte men 

deras ritningar var svårtydda. Efter att alla grupper hade fått diskutera och vi handledare hade 

fått reda ut ett och ett annat frågetecken kring ritningarna, så fick kursdeltagarna plocka undan 

och göra plats för nästa moment. Deltagarna fick nu instruktioner för experimentet som jag 

hade döpt till ”Den glödande tråden”.  Instruktionerna till det experimentet finns i Genihäftet. 

Innan deltagarna fick börja experimentera delades de in i grupper om två och jag var noga 

med att poängtera att här gällde det att läsa och följa instruktionerna noggrant och att vara 

extra försiktig.  Under det här experimentet ville jag vara säker på att ingen brände sig. Det 

verkade gå bra trots att två av deltagarna höll på att bränna sig då de inte riktigt höll sig till 

instruktionerna utan höll i den varma järntråden. Det skrattade sen hel del och det var allmänt 

högljutt men jag märkte även att väldigt lite av diskussionerna som deltagarna hade med 

varandra var relaterade till diskussion kring varför tråden glödde. Jag valde då att samla alla 

deltagare istället så att vi fick gå igenom och diskutera experimentet tillsammans för att få 

bättre kontroll över gruppen. Deltagarna var betydligt lugnare då vi samlades. Vi pratade om 

gruppens iakttagelser då järntråden kortades ner och vi diskuterade varför det blev så och 

vissa deltagare drog paralleller med en glödtråd i en glödlampa. Begreppet resistans var infört 

redan då vi hade tittat på den slutna kretsen. Jag förklarade att järntrådens resistans var 

mycket större än koppartrådens och därför blev just den varm.  Nu kunde vi se att då 

resistansen minskade eftersom järntråden kortades ner och vi hade fortfarande samma 

spänning från batteriet som tillfördes så ökar strömmen och då blir järntråden varm! Vi 

diskuterade Ohms lag kvalitativt utan att ta upp det matematiska sambandet. Jag frågade 

deltagarna om de hade hört talas om kortslutning och många nickade men då jag frågade om 

de kunde förklara vad det var så vågade ingen ta till orda. Jag förklarade att kortslutning är 

ungefär det som händer då den här järntråden i vårt experiment börjar glöda eftersom det blir 
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för mycket ström som flyter genom den och för lite resistans som laddningarna i tråden möter 

och då strömmen hittar en väg som kräver mindre motstånd, dvs resistans, så kan man få en 

kortslutning och vi kan ju se hur farligt det är då vår järntråd började glöda. Därefter plockade 

vi undan denna utrustning medan en av handledarna tog fram utrustning till nästa moment, 

vilket var ett demonstrationsexperiment.  Vi samlades kring ett bord och diskuterade vad en 

kompass var för något och vad man kan använda kompassen till. Vissa av deltagarna var med 

i scouterna och var väl bekanta med kompassen. Jag lade kompassen på bordet och därefter 

kopplade jag en sluten krets med hjälp av en spänningskub och en laboratoriekabel och bad en 

av deltagarna hålla kabeln precis ovanför kompassen. Vi kunde se att kompassnålen då 

ändrade riktning då det gick ström i kretsen. En annan deltagare fick flytta kompassen då på 

olika sidor kring kableln och vi kunde se att kompassen ändrade riktning beroende på var den 

placerades kring labkabeln. Kursdeltagarna fick nu diskutera sinsemellan varför 

kompassnålen ändrade riktning. Det tog inte så lång tid för dem att komma fram till att 

strömmen genom kabeln orsakade ett magnetfält som påverkar kompassen. Däremot tog det 

längre tid för deltagarna att komma fram till att magnetfältet gick runt ledaren. Det var mer en 

gissningslek som ledde till rätt svar då de kom med olika förslag tills vi handledare bekräftade 

svaret. Vi kunde alltså tillsammans enas om att då vi har en sluten krets och en ström som 

flyter genom en ledare så ger den upphov till ett magnetfält. Slutligen var det tid för sista 

experimentet där deltagarna skulle arbeta i grupper om två och bygga en egen motor. 

Instruktionerna till motorn finns i Genihäftet. Kursdeltagarna fick instruktionerna och ett bord 

med materiel till experimentet rullades in i rummet där de kunde ta det de behövde för att 

bygga sin elmotor. Under tiden grupperna arbetade med bygget av elmotorerna gick vi 

handledare runt och assisterade vid behov. De som blev klara tidigare fick diskutera 

sinsemellan var man hittar elmotorer och hur de fungerar. De skulle även försöka hitta 

användningsområden för den lilla elmotorn de byggt. Då alla var färdiga med sina elmotorer 

diskuterade vi motorns uppbyggnad och dess användningsområden. Deltagarna kom på 

ganska bra förslag på användningsområden så som att man kunde använda vår elmotor som 

en liten fläkt.  Slutligen diskuterades hastigt aktuella energiomvandlingar för vår elmotor 

innan det var tid för avslutning av dagens möte. 

 

3.3.11 Planering av möte 6 

Mötets syfte är att göra experiment om ljus. Eftersom deltagarna genom de tidigare klubbarna 

fått bekanta sig mycket med ljusets reflektion, hur skuggor bilas och även hur ljus bryts i 

vatten och linser, väljer jag att fördjupa temat ljus och rikta in mig på vissa andra begrepp. 
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Först är tanken att studera bara en vanlig ficklampa och en laserpekare och utifrån de olika 

ljuskällorna diskutera ljusets utbredning och det faktum att ljuset inte tar slut, vilket 

Andersson (2001) påpekar att elever har svårigheter med att förstå. Vidare är tanken att även 

ta upp begreppet ljusstråle, ett inte helt självklart begrepp enligt Andersson (2001). Genom att 

undersöka hur ljus bryts i ett prisma kan man komma fram till att vitt ljus består av alla färger. 

Tanken att förknippa färguppdelningen i prismat med vardagens regnbågar. Färguppdelning, 

även kallad dispersion, innebär att riktningen hos en ljusstråle kan ändras då ljus går från ett 

ämne till ett annat. En riktningsändring kan åstadkommas på andra sätt än med prisma. Man 

kan använda att ljus böjs då det passerar en smal glugg, en spalt. Böjningen blir tydligare om 

man använder många spalter i ett regelbundet mönster, ett gitter, som utnyttjas i en s k 

spektrometer. Nästa experiment är avsett att låta elever se med en egengjord spektrometer hur 

spektra är olika för ljuskällor som innehåller olika ämnen. Instruktioner till byggandet av en 

enkel spektrometer kan ses under Genihäftet. Detta försök bedöms vara av styrningsgrad 2 då 

resultatet kan variera och därefter diskuteras. Jag anser också att experimentet faller in under 

kategorin induktiv orientering och även inriktning mot den naturvetenskapliga processen där 

man kan se hur fysikaliska principer tillämpas. Slutligen, som ytterligare ett experiment med 

inriktning mot färg får deltagarna skapa sin egen solnedgång med hjälp av lim från 

limpistoler. Experimentet, som bygger på ljusets spridning, har jag valt att kalla för ”En 

limmad solnedgång” och beskrivs i Genihäftet, Bilaga 1. Styrningsgraden på experimentet är 

3 och tanken är att deltagarna ska resonera kring hur solljuset sprids på färden genom vår 

atmosfär. Experimentet har alltså en induktiv orientering.  Efter det är det tänkt att eleverna 

ska göra en egen solfångare och utifrån det diskutera energiöverföring med strålning. Även 

här är styrningsgraden på experimentet 3 men detta experiment är av mer verifierande 

karaktär.  

 

 

3.3.12 Genomförandet av möte 6 

Mötet inleddes genom en diskussion kring hur det kommer sig att vi ser varandra och varför 

till exempel en tröja uppfattas som röd. Det framgick av deltagarna att de var bekanta med 

fenomenet reflektion och absorption. Jag lyste med en vanlig ficklampa och en laser på tavlan 

och jag bad eleverna förklara skillnaden mellan dessa två ljuskällor. Kommentarer jag fick var 

att ficklampans ljus sprids åt alla håll men laserns inte gör det utan är parallellt. Jag bad en av 

deltagarna rita upp på tavlan hur ljuset rör sig från ficklampan och lasern för att se om eleven 

använde sig av begrepp ljusstråle, vilket han gjorde. Jag bad de andra kommentera om de ritat 
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på samma sätt och de verkade hålla med. Vi diskuterade vilka andra skillnader det fanns 

mellan ficklampans ljus och laserns. Någon av deltagarna framhöll att laserns ljus består av 

fotoner med samma våglängd och att ficklampans ljus består av fotoner med olika våglängder. 

Här blev jag lite ställd för jag var inte förberedd att deltagarna kände till begreppet våglängd 

och fotoner. Jag frågade ifall de andra också hade hört talas om fotoner och några få verkar ha 

gjort det. Jag bad deltagaren som hade nämnt begreppet foton att utveckla begreppet. Han 

förklarade att det är energipaket som rörde sig som vågor. Vi diskuterade varför just laserns 

ljus är farligare än ficklampans och varför man inte skulle titta rakt in i en laser. Sedan 

kollade vi på hur ett spektrum ser ut genom att kolla på hur ljus bryts i ett prisma. Utifrån det 

pratade vi om att så som det röda ljuset från lasern har en viss våglängd och därför uppfattar 

vi det som enfärgat rött så består det vita ljuset av alla våglängder i det synliga spektret. Men 

då det vita ljuset går igenom ett prisma så bryts de olika våglängder olika mycket och vi får en 

uppdelning i alla våglängder som det vita ljuset innehåller. Jag frågade ifall de hade sett ett 

sådant här spektrum förut i naturen och någon nämnde regnbågen. Vi pratade om hur 

regnbågen bildas och att varje litet regndroppe var som ett litet prisma. Sen fick deltagarna 

instruktioner till det andra experimentet med anknytning till naturfenomen, ”en limmad 

solnedgång”. De skulle få skapa sin egen solnedgång med hjälp av lim från limpistoler och en 

ficklampa. De fick jämföra sitt experiment med en vanlig solnedgång och diskutera ifall de 

kunde på orsaker till varför himlen är blå på dagen och sen blir den rödare på kvällen. Flertal 

av deltagare kom på bra liknelser som de fick dela med sig till alla andra. Jag lyssnade medan 

de förklarade för varandra och bad sedan en av deltagarna ge sin motivering till hur den 

riktiga solnedgången och vår egen ”limsolnedgång” var besläktade. Slutligen plockade vi 

undan lim och ficklampor och deltagarna fick istället instruktioner till nästa experiment. De 

skulle bygga egna ”fingersolfångare”. Då dessa byggdes färdigt fick de rikta var sin 

fingersolfångare mot en infraröd lampa och hålla fingret en kort stund åt gången riktad mot 

lampan. Jag ville inte att eleverna skulle bränna sig men ville samtidigt att de verkligen skulle 

få uppleva hur effektiv solen är som värmekälla. Det skrattades en hel del medan fingrarna 

blev varma av ljuset och deltagarna verkade tycka det var kul se hur länge de kunde hålla ut 

att ha fingret riktat mot värmelampan. Efteråt diskuterade vi hur solfångaren fungerar och vi 

drog paralleller till hur en parabolantenn fungerar. Vi diskuterade även hur olika ytor 

reflekterar respektive absorberar strålning olika mycket. Under detta möte fick deltagarna 

också pröva på ett annat kort experiment där vi skulle påvisa att ljus böjs. Detta försök ledde 

till inte så stora diskussioner utan vi kunde bara konstatera att då vi kollade på ett stearinljus 

mellan två pennor så kunde vi se ett streck av ljus mellan pennorna. Därefter fick deltagarna 
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bekanta sig med ett spektroskop. Jag hade inte så många diffraktionsgitter till förfogande så 

deltagarna fick jobba i större grupperar och bygga spektrometrar. Med dem fick de studera 

olika ljuskällor för att se om de kunde upptäcka någon skillnad på ljuskällorna. Därefter 

försökte jag förklara hur en spektrometer fungerar och att olika ljuskällor innehåller olika 

ämnen som ger olika spektra.  

 

3.3.13 Planering av möte 7 

Tanken med detta möte är att fokusera på ljud. Eftersom jag inte kunde hitta forskning kring 

elevers vardagsföreställningar om ljud så utgår jag istället från min erfarenhet från de tidigare 

kurserna, Upptäckarklubben och Forskarklubben. På de tidigare klubbarna har vi till exempel 

byggt burktelefoner, diskuterat varför vi har två öron, eleverna har undersökt hur olika bestick 

låter olika mycket och varför.  Fokus på de tidigare kurserna har främst varit att bekanta sig 

med att ljud transporteras genom olika medium. På Geniklubben tänkte jag fördjupa temat 

ljud, inledningsvis genom med ett enkelt demonstrationsexperiment knyta an till att ljud 

behöver ett medium att transporteras i. Genom att placera en ringklocka i en vakuumpump 

kan man undersöka hur ljudet från ringklockan avtar markant. Däremot kommer det ändå att 

höras lite ljud från ringklockan vilket ger bra tillfälle att diskutera varför det blir så. Därefter 

är tanken att prata om skillnaden mellan höga och låga toner med hjälp av en tongenerator och 

med hjälp av stämgafflar diskutera resonans. Sen tänkte jag att eleverna själva skulle få göra 

två instrument och att vi skulle diskutera hur dessa fungerar. Båda dessa experiment har 

styrningsgraden 3 och är av induktiv karaktär. Mötet är tänk att avrundas i det ekofria rummet 

som finns på Fysikum i Rydbergs källare.  

 

3.3.14 Genomförande av möte 7 

Dagen inleddes med att fråga deltagarna vad ljud i luft är för något? Svaren pekade på att de 

förstod att det är vågor i luften och vibrationer. Med hjälp av en vakuumpump och en 

ringklocka i vakuumpumpen ville jag demonstrera vad som händer då man låter en klocka 

ringa i vakuumpumpen. Innan försöket genomfördes fick deltagarna gissa vad som skulle 

hända.  Några gissade på att man inte skulle höra den och vissa menade att man skulle höra 

den svagt. Argumenten till de olika gissningar varierade och några menade att eftersom det 

inte fanns luft i så skulle man inte kunna höra ljudet.  Efter genomförandet av experimentet 

diskuterades det varför ljudet från ringklockan hade avtagit men man hörde det lite ändå. Vi 

diskuterade att inte enbart luft leder ljud utan även andra material och eftersom ringklockan 

befann sig på vakuumpumpens ställning så förde metallplatan en del av ljudet från klockan 
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vidare. Sedan studerade vi med hjälp av en tongenerator olika toner. Då tongeneratorn ställdes 

in på de höga tonerna hörde de flesta av deltagarna tonen men inte vi handledare och inte 

heller några av deltagarna. Det var ganska kul se deras reaktioner då vissa hörde medan andra 

inte hörde tonen. Vi diskuterade hur den här förmågan att höra höga toner avtar med åldern. 

Därefter frågade jag deltagarna om de visste om det fanns någon skillnad mellan vad vi 

människor hör och vad djur hör. Någon av deltagarna hade en visselpipa till hundar som vara 

hundar hörde men inte vi människor. Även ultraljud diskuterades och hur bilden från ultraljud 

fås fram.  Därefter var det tid att kolla på resonans med hjälp av två stämgafflar. Den ena 

stämgaffeln sattes i vibration och då man dämpade den så kunde man höra den andra 

stämgaffeln vibrera. Härigenom diskuterade vi vad närmre begreppet frekvens och resonans 

och återkopplade till tongeneratorn och att de höga toner har fler svängningar i luften per 

sekund medan de låga tonerna har färre svängningar per sekund. Min handledarkollega, som 

är väldigt musikalisk, gjorde även jämförelsen mellan tonen från stämgaffeln och 

kopplingstonen från en telefon. Det framgick även att en del av deltagarna spelade olika 

instrument. Därefter fick deltagarna bygga var sitt litet instrument med hjälp av ett sugrör. 

Experimentet valde jag att kalla ”sugrörsblås”. Däremot visade det sig att det var svårt få till 

bra ljud från sugröret och det gällde att forma till sugröret ordentligt för att få fram rätt ljud. 

Vi undersökte vad som hände med ljudet från sugröret då sugröret förkortades. Jag förklarade 

att ljudet skapas då luften pulserar fram och tillbaka från läpparna till den öppna änden av 

sugröret. Då sugröret kortas ner hör vi att ljudet förändras för att då krävs det inte lika lång tid 

för pulsen att röra sig fram och tillbaka i sugröret och fler svängningar per sekund ”hinns 

med”. Här gjorde vissa deltagare så att medan den ena blåste genom sugröret så klippte den 

andra sugröret kortare och kortare för att se hur ljudet förändrades. Sedan fick deltagarna göra 

en egen panflöjt och se hur ljudet där förändras med avseende på rörens längd. Det var svårt 

få till bra ljud genom panflöjten. Panflöjten fick deltagarna gärna ta med hem. Därefter tog vi 

oss en trappa ner till Fysikums källare där det finns ett ekofritt rum. Där fick de gå in i små 

grupper och skrika av sig lite och känna vilken skillnad det blir med och utan eko. Här fick 

var och en av deltagarna vända sig mot väggen i detta ekofria rum och prata mot väggen 

medan deltagarna bakom fick lyssna och känna av skillnaden mot hur det låter då man pratar 

rakt mot dem. Därefter gick vi upp till salen igen. Mötets tid var inte slut men jag kände mig 

lite panikslagen eftersom jag hade inte förberett så mycket mer. Jag kom på att jag hade 

tillgång till en dopplerdemonstrator så jag visade genom att sätta på ljudet på den hur 

frekvensen på ljudet ändrades då jag svängde den runt huvudet. Vi diskuterade var man stötte 

på den här sortens effekt i vardagen och hur dopplereffekten uppstår. Då det ändå fanns tid 
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över fick deltagarna kolla på en leksak som låg framme i handledarnas förberedelserum. Det 

var en tefat liknande leksak med konkava seglar i och en liten gris som såg ut att sväva i 

luften ovanför leksaken. Deltagarna tyckte det var häftigt och försökte fånga grisen. Sedan 

fick deltagarna gå runt lite i vårt förberedelserum och de kollade på olika saker som vi hade 

där. De fick lova att inte röra mycket utan att fråga, men de fick gärna se sig om och 

undersöka.  En av deltagarna tog tillfället i akt att prata här med mig och berätta om ett trick 

han hade sett med en tepåse. Han berättade hur man hällde ut innehållet i tepåsen och satte eld 

på påsen som sedan steg upp i luften. Jag tyckte experimentet lät intressant och frågade om 

han inte kunde visa det någon gång på ett av möten så kunde vi diskutera vad det var som 

hände. Efter att deltagarna fått kolla rund lite så bestämde jag mig för att avrunda mötet lite i 

förtid.  

 

3.3.15 Planeringen av möte 8 

Temat för det här klubbmötet är tänkt att handla om densitet, värme och temperatur. Tanken 

är att inleda med ett litet demonstrationsexperiment kring densitet och därefter låta deltagarna 

själva få lösa ett uppdrag där de ska få ett ägg att ”sväva” i mitten av ett mätglas. Temat 

densitet är kanske ganska uttömt då det gäller relevanta experiment då det tas upp mycket  på 

Forskarklubb och Upptäckarklubb. Därför vill jag låta eleverna själva få ett problem som de 

ska lösa och därigenom få använda sina tidigare kunskaper. Styrningsgraden på experimentet 

”Uppdrag: svävande ägget” är 1 och experimentet har explorativ inriktning. Enligt Marton 

(1986) bör problembaserade uppgifter vara av sådan karaktär att elever får möjlighet att 

utnyttja tidigare kunskap men även få använda sin fantasi, prova egna idéer och göra egna 

tolkningar. Eftersom densitet är något som, enligt min erfarenhet från tidigare klubbarna, 

deltagarna har bra kännedom om, får de nu möjlighet att använda tidigare kunskap och även 

fantasin för att lösa uppdraget. Därefter ska deltagarna få arbeta lite med temperatur och få 

göra experiment där två bägare med lika mängd vatten, men med olika temperaturer ska hällas 

i en tredje bägare vatten och deras uppdrag blir att först gissa sluttemperaturen och därefter 

mäta aktuella temperaturen. Idén till det här experimentet väcktes då jag läste forsknings-

resultaten från Andersson bok ”Elevers tänkande och skolans naturvetenskap” där det 

framgick att elever har svårt med just temperaturutjämning och värmeöverföring. Styrnings-

graden på det experimentet är 3 och experimentet har induktiv inriktning. Då deltagarna har 

bekantat sig lite med temperaturbegreppet ska de få titta närmare på hur värme leds och vilka 

föremål leder värme bättre än andra. Experimentet som de ska få göra har jag valt kalla ”Vem 

leder bäst?” (Se Genihäftet). Det här experimentet har styrningsgrad 2 och har induktiv 
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inriktning. Genom experiment kring värmeledning tänkte jag även här föra en diskussion 

kring temperaturutjämning. Olika föremål leder värme olika bra och kan upplevas som olika 

varma men trots det har de samma temperatur. Därefter ska de få tillämpa sina kunskaper och 

isolera fyra muggar på olika sätt och avgöra vilket sätt ”behåller värmen” bäst. Experimentet 

har styrningsgrad 2 och har induktiv inriktning. Slutligen ska kursdeltagarna tillsammans 

välja experiment som de har gjort under kursens gång och redovisa dessa på kursens sista 

möte, då det är tänkt att vi ska bjuda på fika och ha experimentuppvisning. Det är en 

möjlighet att locka till sig flera framtida Geniklubbsmedlemmar eftersom klubbmedlemmarna 

får bjuda in både släkt och vänner. Samtidigt är det en möjlighet för deltagarna att tränas i att 

framföra experiment och med egna ord förklara vetenskapliga begrepp inför publik. Der ger 

även mig en möjlighet att få en bättre bild om deltagarna har fått med sig ”rätt” kunskap från 

experimenten, dvs ifall deras förklaringar är naturveteskapligt relevanta. Både Ekstig och 

Andersson påpekar att det inte är säkert att elever får med sig den kunskap vi lärare vill att de 

ska ha från det experimentella lärandet. Det är något man bör vara medveten om menar 

Ekstig. 

 

3.3.16 Genomförandet av möte 8 

 På bordet vid tavlan hade jag placerat ett vattenfyllt akvarium och två läskburkar, en vanlig 

läsk och en light variant. Jag bad deltagarna gissa vad som skulle hända med burkarna då jag 

stoppade ner dessa i akvariet. De flesta gissade på att burkarna skulle sjunka, främst med 

motiveringen att de var tunga och vägde mycket och var av metall. Jag sänkte ner burkarna 

och till deras förvåning så flöt en av dessa, nämligen light-läsken. Jag undrade vad skillnaden 

kan vara mellan dessa två läsken. De kom snabbt underfund med att det måste vara på grund 

av att den ena burken inte har riktigt socker i som gjorde att den flöt. Därefter drog vi 

paralleller mellan sötvatten och saltvatten och att eftersom det fanns salt i haven så var det 

vattnet tätare och kunde utöva en större lyftkraft på oss då vi badade än det vanliga vattnet. 

Samma sak var det med socker i läsken var tätare och var alltså tyngre än läsken utan socker. 

Eftersom burkarna var lika var lyftkraften var lika på dem båda, men bara på den ena var 

lyftkraften tillräcklig för att få den att flyta. Efter den korta introduktionen kring densitet så 

fick eleverna ett uppdrag. De skulle i grupper om två få ett ägg att ”sväva” (dvs befinna sig i 

jämvikt på godtycklig nivå)  i ett mätglas med vätska, ett problem som kan lösas på två olika 

sätt. Med bivillkoret att ägget ska sväva i mitten av mätglaset blir lösningen entydig och 

möjligen lite lättare att utföra. De fick prova sig fram med hjälp av massa materiel som var 

uppställt på ett bord och varje grupp fick var sitt mätglas, några bägare och var sitt ägg. Jag 
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visade dem även ett mätglas där ett ägg svävade mitt i en genomskinlig vätska så de kunde se 

att experimentet var genomförbart. Jag poängterade att ett färskt ägg i vanliga fall inte flyter i 

vanligt kranvatten och att det var bra att veta det innan man började experimentera. Medan 

kursdeltagarna arbetade gick vi handledare runt och assisterade vid behov. Jag påpekade 

också att uppdraget hade en tidsram och bad dem försöka bli färdiga med uppdraget inom en 

halvtimme så vi kunde kolla på fler experiment. Vissa grupper provade att använda olja och få 

ägget flyta i oljan och sen hälla på vatten. Vissa grupper använde diskmedel. Jag uppmanade 

grupperna att försöka och prova sig fram. En av grupperna blandade en hel del salt i en bägare 

med vatten och såg att ägget flöt i bägaren. Däremot visste de inte hur de skulle få ägget att 

flyta i mitten av bägaren. Jag tipsade dem återigen att man kan ha i åtanke att ägget inte flyter 

i vanligt vatten och att de kanske ska utnyttja även den vetskapen i sitt experiment. Så 

småningom hällde de över saltvatten i det stora mätglaset och placerade ägget där. Den andra 

gruppen som hade använt olja i sitt experiment drog nytta av att iaktta den här 

”konkurrerande” gruppen och de bestämde sig för att göra samma sak fast sen hälla olja över 

ägget så att man kunde få ägget att sväva i mitten av glaset. Det var roligt att se hur grupperna 

drog nytta av varandras idéer och uppmuntrade varandra. Med lite tips från en annan 

handledare kom man fram till att man kunde försöka hälla på vanligt kranvatten. Till slut 

lyckades flera av grupperna slutföra uppdraget och få ägget att sväva i mitten av mätglaset, 

fast de hade haft olika idéer och tillvägagångssätt. Slutligen fick grupperna redogöra för oss 

och varandra hur de hade tänkt då de gick tillväga för att få ägget att sväva i mitten av 

mätglaset. Därefter var vi tvungna att städa undan all materiel, vilket var mycket, och även 

torka borden innan nästa moment kunde inledas. Vi samlades alla kring ett bord och 

deltagarna fick nu instruktioner på ett nytt experiment som de skulle utföra. De skulle hämta 

var sina tre glas och en termometer och därefter skulle de fylla ett glas till hälften med kallt 

vatten och ett annat glas, till hälften, med varmt vatten. De skulle mäta temperaturen på 

vattnet i glasen och sen skulle de hälla över båda glasens vatten i det tredje glaset och mäta 

slutligen denna vattnets temperatur. Men innan de gjorde det sista steget skulle de få gissa vad 

temperaturen på det här nya vattnet skulle bli. De fick gärna diskutera med varandra. Under 

diskussionerna hörde jag någon av deltagarna mena att det blandade vattnets temperatur borde 

kanske bli summan av temperaturerna men det argumentet fick inget gehör från de andra utan 

de motargumenterade med att det blandade vattnet inte kan bli varmare, dock utan klarare 

motivering. Efter ett tag så ville jag veta vad deltagarna trodde det blandade vattnets 

temperatur skulle bli och de menade att det bör ligga på ungefär mitten av de två vattnens 

temperaturer. De fick nu testa och se om det stämde med deras antaganden. Slutligen 
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diskuterade vi resultatet och vad värme och temperatur är för något och vad de har för 

samband. En sådan diskussion är relevant även inomvetenskapligt; hur lämpligt är begreppet 

”värme” egentligen? Generellt: hur förhåller sig vetenskapens språk till det vardagliga 

språket? Å andra sidan: Bör vetenskapens språk vara väsensskilt från vardagens? Och om 

begreppet ”värme” ska vara vetenskapligt relevant: Hur definieras det? Efter en diskussion, 

som inte avsåg att svara uttömmande på dessa funderingar, fick deltagarna ut instruktioner till 

nästa experiment som jag hade döpt till ”Vem leder bäst”. Här fick deltagarna undersöka 

vilket material leder värme bäst. För att se instruktionerna till experimentet se Bilaga 1, dvs 

Genihäftet. Efter att de hade gjort sina iakttagelser ville jag diskutera experimentet med dem. 

Vi pratade en del om hur olika ämnen som har samma temperatur kan kännas olika varma, till 

exempel en dörr och dörrens metallhandtag och kom fram till att detta beror på 

ledningsförmågan hos föremål. Vissa ämnen är bra att använda då vi ska skydda oss mot kyla 

då de isolerar bra, dvs leder ”värme” sämre. Genom försöket kom vi fram till att trä leder 

dåligt medan metall verkar leda mycket bättre. Slutligen fick deltagarna göra ett experiment 

till som heter ”Isolera muggen” där de fick fyra muggar de skulle isolera med lite olika 

material och på så sätt undersöka vilka material var bäst som isolatorer. Efteråt diskuterade vi 

experimentens resultat och jämförde med vilka material man använder då man isolerar olika 

saker i vår omgivning, till exempel husisolering och vår egen isolering mot kyla. Slutligen 

informerade jag deltagarna att vi på avslutningen, som började närma sig, skulle ha en 

experimentuppvisning där de skulle få visa upp något försök och förklara för sina nära och 

kära som skulle vara inbjudna till avslutningen. Experimenten uppvisas i grupp högst fyra 

deltagare per experiment så de fick diskutera sinsemellan vilka de ville visa upp. Om någon 

ville visa upp ett experiment helt själv så var även detta ok. Jag skrev upp på en tavla alla 

experiment vi hade gjort hittills så de lätt kunde välja och diskutera med varandra. Slutligen 

blev det fyra grupper och fyra olika experiment som valdes: ”Det svävande ägget”, 

”Vattenraket”, ”Luftdrivna bilen” och ”Den hemliga kretsen”.  

 

3.3.17 Planering av möte 9 

Inför lektionen förbereddes all utrustning som behövdes för att deltagarna skulle kunna 

förbereda sina experimentuppvisningar. Ett återkommande och mycket uppskattat inslag från 

Forskar- och Upptäckarklubben, har varit experiment med flytande kväve. Jag ville behålla 

denna tradition. För att kolla upp i vad mån deltagarna fått med sig kunskap från alla våra 

möten så jag valde att konstruera en tipsrunda där de fick svara på vissa frågor (se Genihäftet, 

Bilaga 1). Jag valde att ta upp frågor där både det sedvanliga alternativen, 1, X, 2 var möjliga 
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men även frågor som kunde bidra till mer uttömmande svar. Frågorna 2 och 5 inspirerades av 

forskningen som Björn Andersson framlägger, där elever har visat sig ha svårigheter kring 

vissa fysikaliska fenomen. Speciellt fråga 5 är tagen från Anderssons bok ”Elevers tänkande 

och skolans naturvetenskap”. Vissa av frågorna är dock mer inriktade på just det som vi har 

tagit upp under kursens gång. En av frågorna, fråga 6, behandlar dock inte något specifikt 

fysikaliskt begrepp utan är av mera social karaktär. Detta är meningsfullt mot bakgrund av att 

lärande och kunskap sker i en social (och kulturell) kontext, vilket framhålls av såväl 

Vygotsky i den sociala utvecklingsteorin som Bourdieu med det sociala kapitalet. Meningen 

var att deltagarna genom indirekta frågor till oss handledare och dialog skulle försöka 

formulera ett svar på frågan. De skulle komma fram till ett svar och reflektera över det genom 

att aktivt ställa frågor till oss eller, om de har varit uppmärksamma under kursens gång, själva 

formulera ett svar på frågan (se Genihäftet, Bilaga 1). De skulle även sätta in svaret i ett 

socialt och kulturellt sammanhang genom att fundera över om kulturella aktiviteter, t ex 

gitarrspelande skulle kunna få exempelvis fysiologisk påverkan på exempelvis motorik 

(händer) eller hörsel eller emotionell påverkan. Ett syfte med att ha en fråga som inte knyter 

an till mätning av faktakunskap var att deltagarna inte skulle känna att de blev satta på prov. 

Tipsrundan skulle upplevas som något roligt. Precis innan deltagna kom utplacerades 

tipsrundfrågorna på lite olika ställen på Fysikum. Tipsrundan kan ses under Bilaga 2. 

 

3.3. 18 Genomförandet av möte 9 

Utrustning till de olika uppvisningsexperimenten var utplacerade på olika bord då deltagarna 

kom till klassrummet så att grupperna kunde gå till de olika borden (eller stationerna) och  

tillsammans diskutera och förbereda redovisningarna av experimenten. Inledningsvis bad jag 

grupperna att gå till sina respektive bord och öva gruppvis hur de på bästa sätt skulle redovisa 

sitt experiment och att det var viktigt att alla i gruppen skulle vara delaktiga i redovisningen. 

Vi handledare gick från grupp till grupp och stämde av så att gruppdiskussionerna fungerade; 

vår uppgift var att hjälpa grupperna om de hade frågor eller behövde hjälp med sina försök. 

Efter ca 20 minuter verkade grupperna bli klara med sina experiment och verkade ha koll på 

hur de ville redovisa. Då bad vi grupperna göra en liten redovisning inför varandra så de 

kunde öva inför avslutningen och vi kunde komma med synpunkter om det behövdes inför 

avslutningen. Redovisningen inleddes med gruppen som valt vattenraketen. De talade fritt och 

med egna ord och alla i gruppen hjälptes åt att förklara hur raketen byggdes och hur den 

fungerade. Efter att gruppen var färdig tog de emot applåder från oss andra och de andra 

deltagarna fick möjlighet att komma med frågor. Det verkade dock inte vara några oklarheter 
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så vi tackade denna grupp och bad nästa ta plats vid katedern. De hade valt den luftdrivna 

bilen som experiment. Den här gruppen skötte sig också bra och de förklarade tydligt hur man 

använde komprimerad luft som energibärare och att det var svårt att övervinna friktionen 

mellan bilen och bordet. De nämnde även att det var svårt att styra bilen. Medan de hjälptes åt 

att visa sitt experiment så var de ofta vända mot varandra och verkade tala till varandra istället 

för publiken. Så efter att gruppen var färdig med sin redovisning och de hade fått sina 

applåder påpekade jag att de var jätteduktiga och förklarade allt på ett fördömligt sätt men att 

de bara bör tänka på att vända sig till publiken som lyssnar så de kände att de kan till fullo ta 

del av deras experiment. Därefter var det tur för gruppen som hade valt att visa det hemliga 

kretsen. Först riktade en av deltagarna upp på tavlan hur en seriekoppling och hur en 

parallellkoppling ser ut medan en av deltagarna förklarade att kretsen i mjölkförpackningen 

var hemlig och att man kunde genom att skruva på lamporna bestämma hur lamporna var 

kopplade. De förklarade vad som skiljer en parallellkoppling och en seriekoppling och vad 

som händer då man skruvar på lamporna i de båda fallen genom att använda ritningen på 

tavlan som hjälp. Därefter skruvade de på lamporna i sin hemliga krets och redogjorde för hur 

dessa var kopplade och ritade upp denna kopplingsschemat på tavlan. Hela redovisningen var 

väldigt pedagogiskt och fick även sina välförtjänta applåder. Slutligen var det tid för gruppen 

som hade valt att förklara hur de löste uppdraget att få ägget att flyta i mitten av ett mätglas. 

De förklarade först vad uppdraget hade gått ut på och att de hade provat sig fram och fått 

tänka till ordentligt för att lösa uppdraget och så småningom insett att de kunde använda flera 

vätskor för att kunna få ägget att flyta just i mitten av mätglaset. I detta fall handlade det om 

vanligt kranvatten och saltvatten.  En av deltagarna placerade först ägget i ett glas med vanligt 

vatten och man kunde se hur ägget sjönk och sen placerades ägget i ett glas med saltat vatten 

och man såg hur ägget då istället flöt. Slutligen visades försöket i ett mätglas där först 

saltvatten hälldes i mätglaset och därefter placerades ägget i glaset och slutligen hälldes 

vanligt vatten på.  Även den här gruppen fick välförtjänt applåder och inga frågor kom från 

oss åskådare för redovisningen var tydlig och lättförståelig. Då alla grupper var klara med 

sina redovisningar och berömts med applåder och fått lite konstruktiv kritik så var det tid för 

tipsrundan. Alla deltagare fick var sitt svarspapper och en penna. Jag förklarade att vissa av 

frågorna inte var enbart vanliga 1,x,2 frågor utan krävde lite längre svar och jag påpekade att 

de skulle svara med egna ord. De fick inte ”fuska” och hjälpa varandra utan alla skulle svara 

själva på frågorna. Tipsrundan verkade tas emot väl och deltagarna verkade ivriga och många 

verkade vilja tävla mot varandra. Själva tipsrundan tog inte så lång tid att slutföra. Det blev 

mycket spring på Fysikum och det viskades dock en del mellan vissa deltagare. Både jag och 
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de andra deltagare försökte avstyra detta med det var svårt att ha koll på alla då de sprang runt 

lite överallt. Efter ca 20 minuter verkade alla vara klara med rundan. Då samlades vi återigen i 

seminarierummet och så rullade jag in ett bord in i med materiel som behövdes för 

experiment med flytande kväve. Så fort deltagarna insåg vad som stod på bordet utbröt det ett 

jubel. Jag bad dem samlas kring bordet. Där på bordet fanns rosor, upplåst ballong, en 

plastbehållare, träsked, en filmburk och termos med flytande kväve. Innan något av 

experimenten utfördes förklarade jag vad kväve är för något och hur man får det i flytande 

form. Jag bad alla vara försiktiga med hanteringen av flytande kväve eftersom det är -196 

grader Celsius. Jag berättade även att jag vid ett tillfälle fick köldskador på handen då jag 

skulle lyfta ut ett äpple ur flytande kväve. En av deltagarna fick doppa ner en ros i flytande 

kväve och medan rosen var i behållaren med flytande kväve diskuterade vi varför det lät från 

kärlet när rosen stoppades ner och vad som skulle hända om vi slängde den nerfrusna rosen på 

bordet. Alla var med på att rosen skulle krossas eftersom den skulle vara så fryst. Jag undrade 

då om vad som skulle hända om vi doppade ett ark papper i flytande kväve och slängde det på 

bordet. Två av deltagarna svarade nästan i kör med varandra att inget skulle hända eftersom 

det inte fanns något vatten i pappret. Vi kom fram till att rosen krossas eftersom vätskan i 

rosen fryser och gör rosen så pass hård att den krossas. Därefter genomfördes experimentet 

och visst krossades rosen till deltagarnas förtjusning. Därpå ville jag att vi skulle lägga in en 

ballong i flytande kväve och frågade först vad de trodde skulle hända med ballongen. Vissa 

menade att den skulle smälla, andra att det inte skulle hända något medan några menade att 

den skulle krympa. Efter att vi placerat ballongen i flytande kväve så kunde vi se att 

ballongen krympte. Jag bad de deltagarna som trodde att ballongen skulle krympa förklara 

varför de hade trott det. De menade att luften blev så kall i ballongen och krympte och därför 

krympte ballongen. Varför luften krympte kunde de inte riktigt förklara så jag förklarade det 

som att rörelseenergin hos luftmolekylerna blev längre då luften kyldes ner och trycket i 

ballongen därigenom minska så därför krympte ballongen. Jag undrade vad de trodde skulle 

hända då vi tog ut ballongen från flytande kvävet och luften fick bli varm igen. De flesta var 

eniga om att då måste ballongen bli lika stor igen. 

Så blev det också. Därefter slog vi helt lite flytande kväve i en filmburk och stängde locket.  

Här förberedde sig deltagarna, genom att täcka för öronen, för en smäll. Mycket riktigt så 

smällde filmburken! Frågan var nu varför det small. En av deltagarna förklarade att det måste 

vara på grund av trycket och att flytande kvävet blev till gas och gasen tog mer plats och ville 

ut ur burken. Vi kunde även se att det flytande kvävet kokade bort fort då vi skvätte lite av det 

på bordet och det fräste till och försvann snabbt och övergick till gasform. Experiment med 
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flytande kväve verkade uppskattas så mycket att fyra av deltagarna ville visa upp dessa försök 

på avslutningen, vilket de fick. Samtidigt fick de lova vara försiktiga och lyda handledarnas 

direktiv. Efter att vi tillsammans städat undan var det hög tid att avrunda mötet med att gå 

igenom tipsrundan. Vi handledare rättade tipsrundafrågorna lite snabbt tillsammans och vi 

gick igenom frågorna och svaren tillsammans med deltagarna. Det blev inte så mycket 

diskussion kring frågorna eftersom det inte verkade behövas då tipsrundan inte visade några 

stora brister i deras förståelse. Det blev även lite ont om tid i slutet då experimenten med 

flytande kväve hade fångat deltagarnas uppmärksamt mer än väntat. 

 

3.3.19 Planeringen av avslutningen 

På kursavslutningen är det tänkt att deltagarna ska dela med sig av experiment de gjort under 

kursens gång och de får även en chans att med egna ord förklara experimenten och ta emot 

nyfikna frågor från släkt och vänner. Förhoppningen är också att deltagarnas vänner genom 

närvaron på avslutningen kan bli nyfikna och själva vilja ta del av kursen då den ges nästa 

gång. Konceptet med experimentuppvisning och fika är en uppskattad tradition från de 

tidigare klubbarna som jag väljer att behålla. Det ger mig även möjlighet att på prata med 

deltagarnas släkt och vänner och få veta deras uppfattning om klubben. Efter experiment-

uppvisningen är tanken att alla tillsammans ska fika och äta glass som vi handledare och 

deltagare gör tillsammans på flytande kväve. Inför avslutningen förberedde jag alla diplom 

som deltagarna får efter genomgången kurs och jag såg till att all utrustning till experimenten 

fanns och även fikat inhandlades och dukades upp i Rydbergs källare innan avslutningen. 

Även ett sista frågeformulär förbereddes för att få en uppfattning om ifall deltagarna skulle 

vilja rekommendera Geniklubben till sina vänner och bekanta. Jag ville veta om kursen varit 

lärorik och rolig nog att sprida vidare och fortsätta med. 

 

3.3.20 Genomförande av avslutningen 

Inledningsvis välkomnades både föräldrar, släkt, vänner och bekanta, av oss handledare, till 

avslutningen som inleddes i den stora salen (sal A). Jag bad gästerna bekanta sig med 

varandra medan deltagarna gruppvis kunde en sista gång se över sina experiment som de 

skulle visa upp. Då upptäckte vi att cykelpumpen som skulle användas till att avfyra 

vattenraketen inte fungerade som den skulle vilket vållade problem för gruppen som skulle 

visa vattenraketexperimentet. Däremot visade en av deltagarna stor uppfinningsrikedom och 

föreslog att gruppen ändå skulle visa raketen och hur den är uppbyggd och förklara att det 

hade uppstått problem. Deltagaren föreslog då att gruppen kunde även rita en modell av en 
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vattenraket på tavlan och därefter hissa upp tavlan för att demonstrera dess uppskjutning. 

Detta tyckte vi alla i gruppen var en lysande idé som senare visade sig uppskattas av publiken. 

Förberedelserna för de andra experimenten var mindre problematiska. Vid demonstrerandet av 

experimenten var alla deltagare mer eller mindre aktiva att förklara hur experimenten var 

uppbyggda och hur man kunde tolka resultaten. Efter experimentuppvisningen blev det 

storslagna och välförtjänade applåder. Jag var väldigt stolt över elevernas uppvisningar. De 

gjorde väldigt bra ifrån sig. Övningen från förberedelsen gången innan hade gett resultat och 

det syntes inte att de var nervösa och de hade inte problem med att förklara sina experiment 

naturvetenskapligt korrekt med egna ord. Efter experimentuppvisningen var det dags för fikat 

som var uppdukat i Rydbergs källare. Både klubbmedlemmarna, gästerna och vi handledare 

minglade under fikat och stämningen var hög. Tillställningen avslutades med glass som 

gjordes på äkta fysikervis. Med hjälp av lite yoghurt, grädde, sylt och massvis med flytande 

kväve blandade vi ihop en underbar glass som alla fick smaka. Detta är något som görs som 

avslutning på varje klubb och vi ville fortsätta med denna tradition som har visat sig vara 

populär och spektakulär! Medan alla lät sig väl smaka, delades diplomen ut (se Bilaga 1, dvs 

Genihäftet) och även en sista enkät. Efter att glassen var uppäten tackade vi, handledare, för 

oss och önskade alla elever lycka till med fortsatt experimentlusta. E-postadresser utbyttes 

och många kramar blev det. Vemodigt och sorgset att säga adjö men samtidigt kändes kursen 

lyckad pga. den positiva responsen vi fick under avslutningen! Vi handledare fick även 

choklad av eleverna som tack för vårt arbete och det uppskattades och smakade gott. 

 

3.3. 21 Sammanfattande reflektion av alla observationer 

Överlag upplevde jag att alla möten i huvudsak gick bra och det fanns inget uttalat missnöje 

över något moment från deltagarnas sida. Vid flera tillfällen förvånades jag över deltagarnas 

kunskapsnivå och mogna slutledningsförmåga.  

 

De experiment där jag observerade att deltagarna diskuterade mest och verkade ha roligast 

med var av den karaktär som Ekstig skulle kategorisera som explorativa. Främst rör det sig 

om experiment som jag hade valt kalla för ”uppdrag” och dessa kännetecknas av lägre 

styrningsgrad och är av mer explorativ karaktär. Ett exempel är då deltagarna byggde de 

luftdrivna bilarna under möte 2, då påpekade de att det var klurigt, vilket de tyckte var roligt. 

Här provade de sig fram och fick bygga om sina modeller flera gånger vilket ledde till 

diskussioner i grupperna. Genom diskussionerna kan jag dra slutsatsen att grupperna hade en 
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riktigt naturvetenskaplig tankesätt då de utformade sina bilar. Det blev även många skratt och 

misslyckade försök men det verkade uppskattas av deltagarna. I en djupare mening kan detta 

ses som exempel på naturvetenskapens empiriska och evolutionära karaktär; forskning och 

undersökande arbetssätt förutsätter även ”misslyckade” försök.  

 

Trots att jag inte märkte av att någon av deltagarna var riktigt missnöjd med något experiment 

så kunde jag alltså av deras reaktioner urskilja att vissa experiment uppskattades mer av 

deltagarna. Vid de möten där deltagarna till exempel fick veta att de skulle arbeta med något 

uppdrag kunde jag observera att deltagarna reagerade oftast med munterhet och att de allmänt 

blev mer entusiastiska inför experimentet. Även val av deltagarnas uppvisningsexperiment 

inför avslutningen vittnar om vilka experiment de föredrar, då de flesta experiment som de 

ville vissa upp hade en mer explorativ karaktär. De experiment som avvek var experiment 

med flytande kväve och vattenraketen. Där påpekade deltagarna att experimenten var bra att 

visa upp för där ”hände det något”, det vill säga det var mer visuella experiment. Jag 

observerade vid byggandet av vattenraketen att det inte pratades så mycket mellan deltagarna 

och de var mest upptagna med att få ihop själva raketen men uppskjutningen var det som fick 

deltagarna att tända till och lysa upp.   

 

Vid möte 7, då vi hade ljudtema, visade sig tidsåtgången för experimenten felbedömd och 

deltagarna fick vistas i vårt förberedelserum. Detta ledde till att de utforskade våra hyllor och 

utrustningen vi hade där. Jag observerade då att de var mer entusiastiska över att få titta i vårt 

förberedelserum än över experimenten de fått göra. Detta visar i sin tur också på att 

deltagarna främst uppskattar det egna utforskandet, både då det kommer till experiment och 

annat.  

 

Avslutningen gav möjlighet till samtal med deltagarnas släkt och vänner. Det som föräldrarna 

berättade bekräftar kursledningens intryck av hur geniklubben har uppfattats i sin helhet. 

Föräldrarna vittnar om nöjda barn och de uppmanade mig att fortsätta med verksamheten. En 

del föräldrar poängterade även att det till exempel finns en hel del musikkurser och 

fotbollsturneringar för ungdomar men inte sådana här naturvetenskapliga kurser. Det kan 

hända att musikkurser och fotbollsturneringar är populära för att de anses vara en hobby och 

anses vara roliga för ungdomar. De kan även fungera som ett avbrott från skolans värld. Vad 

är det då som säger att göra naturvetenskapliga experiment inte kan vara roligt och även det 

fungera som ett avbrott?  
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3.4 Val av undersökningsmetod 

Jag ville främst undersöka om klubbdeltagarna ansåg att Geniklubben var rolig och om de 

tyckte att experimenten var roliga och lärorika. Tanken från början var även att deltagarna 

skulle vid varje möte skriva ner resultat och tankar kring varje experiment men den delen av 

undersökningen fick jag ta bort eftersom kursdeltagarna motsatte sig idén. Att filma möten 

var även ett förslag som övervägdes i början. Jag ställde mig dock kritisk till den metoden 

efter att själv vid ett undervisningstillfälle blivit filmad. Det kändes obekvämt och kan därför 

påverka resultatet. Dock tror jag att det kan bli svårt få en objektiv uppfattning, genom bara 

observation, om alla deltagarna tycker experimenten är roliga och lärorika. Att göra intervjuer 

skulle vara tidskrävande och skulle begränsa min möjlighet att nå ut till alla deltagarna. 

Därför valdes en kvalitativ metod i form av en enkät där deltagarna fick möjlighet att svara på 

frågor med svarsalternativ och även frågor av mer öppen karaktär.  

 

3.4.1 Utformning av enkäterna  

Vid utformning av enkäterna hade jag i åtanke att hålla mig till en A4-sida per enkät så 

deltagarna inte skulle känna sig stressade att svara på för många frågor då de skulle avsluta 

och gå hem. Då det är viktigt för validiteten av undersökningen att frågorna är lätta att förstå 

och besvara valde jag att ge deltagarna olika svarsalternativ på vissa frågor så att svaren skulle 

lättare kunna analyseras och att slutsatser skulle lättare kunna dras (Kylen, 2004). Innan 

deltagarna fick fylla i enkäterna så ombads de titta igenom dem och se om de kunde förstå 

frågestälningen och fick tillfälle att fråga ifall någon fråga var oklart, för att öka validiteten 

och reliabiliteten. Vi gick även igenom vad som menas med IG, G, VG och MVG som 

helhetsbetygbetyg för möten. Där påpekade jag att IG betydde att mötet inte var bra och inte  

höll måttet. Godkänt skulle tolkas så att mötet var bra men kanske inte mer. Om mötet 

uppfattades som bättre än bara bra så var det VG. Däremot ifall de tyckte att mötet hade varit 

jättebra så var det MVG. Då deltagarna påpekade i början av kursen att de inte ville bli 

bedömda eftersom de alltid blir det i skolan så ville jag på det här sättet ge dem möjlighet att 

betygsätta själva. I enkäterna valde jag att ha även mer öppna frågor för att ge deltagarna 

möjlighet att ge mer uttömmande svar och för att jag ville veta ifall deltagarna hade konkreta 

åsikter kring klubbens utformning och möjligheter till förbättring.  Vid de klubbmöten då 

deltagarna fick så kallade ”uppdrag” att fullfölja som experiment så ville jag även veta hur 

utmanande deltagarna tyckte dessa uppdrag var. De flesta uppdrag var utformade helt från 

mina egna idéer vilket gjorde att jag kände behov av att få en klarare bild kring hur de 
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uppfattades av deltagarna.  Enkäterna som deltagarna fick på de 10 möten kan ses under 

bilagor.  

 

3.4.2 Sammanfattning av enkäter 

Nedan presenteras en sammanfattning av enkäterna utifrån studiens frågeställning; jag 

fokuserar på att kartlägga deltagarnas helhetsintryck av Geniklubben för att avgöra om 

Geniklubben anses ha haft lyckade experimentella fysikträffar. En sammanställning av 

deltagarnas tips på förbättringsområden ges också för att modifiera geniklubben så att dess 

syfte kan nås ännu bättre. Därefter följer en tabell över de experiment som deltagarna har 

uppskattat mest med experimentens styrningsgrad och kategori utifrån Ekstigs (1990) schema. 

Syftet är att se vilka kategorier av experiment som deltagarna föredrar. 

 

I tabell 1 anges typvärdet på deltagarnas helhetsbetyg på kursen, upplevelse av experiment 

och upplevelse av lärande. Betyg som deltagarna fick sätta på möten var IG, G, VG och 

MVG. Deras upplevelse av lärandet fick de placera i en skala från 1 till 5 där 1 betyder att de 

inte lärde sig något nytt alls och 5 att de lärde sig mycket nytt på det mötet. Gradering av 

upplevelse av experimenten är inte roliga, lite roliga, roliga och mycket roliga experiment. 

 

 

Tabell 1. Sammanfattning av deltagarnas typvärden av mötens helhetsbetyg och  upplevelse 
av experimenten och lärande. 
Möte Mötets helhetsbetyg Upplevelse av experiment Upplevelse av lärande 

2 MVG   Mycket roliga  3 

3 MVG Mycket roliga 3 

4 MVG/VG Mycket roliga 3 

5 MVG Mycket roliga 3 

6 VG Roliga 3 

7 VG Roliga 3 

8 MVG Mycket roliga 3 

9 VG Roliga 3 

 

I den första enkäten fick deltagarna inte ange deras upplevelse av lärandet men de betygsatte 

mötet och typvärdet för deras betyg är MVG. I den sista enkäten fick deltagarna ange ifall de 

skulle rekommendera Geniklubben till andra och till min stora glädje så ville dem det. 
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Sammanställning på deltagarnas kommentarer där de anger vad de skulle vilja förändra på 

Geniklubben: 

- Jag skulle vilja ha lite fler uppdrag. 

- Inget sådär, förutom kanske fler stora projekt där man får klura lite mer. 

- Fler experiment där man jobbar ihop och löser problem. 

- Fler uppdrag. De är roligast! 

- Jag vill göra fler experiment där vi får bygga egna grejer.  

 

I tabell 2 finns en sammanställning på deltagarnas favoritexperiment.  Vissa deltagare angav 

bara ett favoritexperiment medan andra angav flera. Vid sidan av deltagarnas favorit-

experiment har jag angett även experimentets styrningsgrad och kategori i enighet med 

Ekstigs teorier.  

 

Tabell 2. Sammanfattning av deltagarnas favoritexperiment och dess styrningsgrad och 
kategori. 
Deltagare Roligaste experiment Styrningsgrad Kategori av experiment 

Deltagare 1 Uppdrag: Luftdriven bil 

Uppdrag: Svävande ägget 

1 

1 

Explorativ 

Explorativ 

Deltagare 2 Vattenraket 

Uppdrag: Hemlig krets 

Uppdrag: Luftdriven bil 

2 

2 

1 

Induktiv 

Induktiv/explorativ 

Explorativ 

Deltagare 3 Uppdrag: Hemlig krets 

Glödande tråden 

2 

3 

Induktiv/explorativ 

Induktiv/ orient. i den nat. processen 

Deltagare 4 Uppdrag: Svävande ägget 1 Explorativ 

Deltagare 5 Uppdrag: Hemlig krets 

Glödande tråden 

Exp. med flytande kväve 

2 

3 

Induktiv/explorativ 

Induktiv/ orient. i den nat. processen 

Deltagare 6 Vattenraket 

Uppdrag. Ubåt 

Uppdrag: Luftdriven bil 

2 

1 

1 

Induktiv 

Explorativ 

Explorativ 

Deltagare 7 Uppdrag: Svävande ägget 

Vattenraket 

Exp. med flytande kväve 

1 

2 

3 

Explorativ 

Induktiv 

Verifierande 
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Deltagare 8 Uppdrag:  Hemlig krets 

Glödande tråden 

Elmotorn 

2 

3 

2 

Induktiv/explorativ 

Induktiv/ orient. i den nat. processen 

Verif./ orient. i den nat. processen 

Deltagare 9 Uppdrag: Ubåt 1 Explorativ 

Deltagare 10 Uppdrag: svävande ägget 

Vattenraket 

1 

2 

Explorativ 

Induktiv 

Deltagare 11 Uppdrag: Luftdriven bil 

Uppdrag. Svävande ägget 

Elmotorn 

1 

1 

2 

Explorativ 

Explorativ 

Verif./ orient. i den nat. processen 

Deltagare 12 Uppdrag: Svävande ägget 

Glödande tråden 

1 

3 

Explorativ 

Induktiv/ orient. i den nat. processen 

 

 

3.4.3 Validitet och reliabilitet  

Oftast vet man först efter en undersökning hur man borde ha ställt frågorna. Utformning av  

enkäter är en utvecklande lärprocess med ständiga möjligheter till förbättring (Kylen, 2004).  

Det är inte säkert att enkätsvaren återspeglar deltagarnas upplevelser av kursen eftersom 

svarsalternativen kanske inte passade in på deras uppfattning av kursen och det som frågorna 

avsåg. Det förekom även visst bortfall speciellt kring frågan ”Finns det något du skulle vilja 

ändra på i Geniklubben? Om ja, ange i så fall vad”.  Bortfallet kan bero på lite olika saker. 

Det kan hända att deltagarna inte ansåg att de behövde skriva svaret nej ifall de inte ville 

förändra något och därför uteblev svaret. Eller så kan det vara så att de inte hade konkreta 

förslag till förbättring. Det är bara några spekulationer kring vad bortfallet av frågan kan bero 

på. En  svårighet med enkäter är just bortfall av svar på vissa frågor, men Kylen (2004) menar 

att även det här bortfallet är intressant för studien i sig.  

 

En formaliserad uppläggning av en undersökning kan minska möjligheterna för insamling av 

data till den aktuella situationen menar Kylén (2004). Det kan till exempel vara svårt att 

enbart utifrån vissa enkäter bilda sig en helhetsuppfattning om studiens syfte har uppnåtts. 

Kylén (2004) skriver att man också kan värdera annan information som inkommit under 

insamlig av data även då denna inte direkt efterfrågats i enkäterna. Detta gör i sin tur att 

reliabiliteten av enkäterna kan minska men det kan öka validiteten, dvs värdet och relevansen 
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av insamlad data (Kylén, 2004). Kylen (2004) menar att man bör sträva efter att öka både 

reliabilitet och validitet i undersökningar, men går det inte att öka båda så bör man satsa på 

validiteten. Jag valde att öka validiteten av min studie genom att lägga tyngdpunkten på både 

enkäter och även egna observationer av deltagarna under möten. Validiteten av min studie 

ökades även genom andra yttre faktorer så som att föräldrar till deltagarna hade ringt till min 

handledare Per-Olof Zetterberg och efterfrågat att geniklubben ska ges igen. Det goda ryktet 

hade spridit sig. Eftersom Fysikum av ekonomiska skäl inte kunde anordna kursen igen gick 

ST Ericsson in och sponsrade Fysikum så fler inspirerande fysikkurser för barn kunde ges.   

 

3.4.4 Slutsatser av enkäter och egna observationer 

Utifrån enkäter och observationer kan man dra slutsatsen att den experimentella verksamhet 

som jag valt kalla för Geniklubben blev lyckad och fick goda betyg både på elevenkäterna och 

muntligt av eleverna och deras föräldrar. Deltagarna anmärkte inte på något under mötena. I 

enkäterna efterfrågade vissa deltagare fler explorativa experiment. Eftersom Geniklubbens 

utformning i det stora hela uppskattades av deltagarna dras slutsatsen att varvandet av 

demonstrationsexperiment och olika typer av deltagarexperiment är ett lyckat koncept för 

experimentella fysikträffar för ungdomar.  

 

Deltagarna verkar främst uppskatta experiment av lägre styrningsgrad och av mer explorativ 

karaktär. De uttrycker det både genom enkäter och under möten där de påpekar att det är 

roligt då de får tänka till lite och klura på hur de ska lösa ett visst problem. De uppskattar även 

induktiva experiment där de ska komma på egna slutsatser utifrån experimenten. Eftersom 

deltagarna föredrar experiment med lägre styrningsgrad väljer jag att lägga till några 

experiment i Genihäftet som inte var med från början. De experiment som tillkom heter 

”Uppdrag: sparbössa” och ”Uppdrag: isolera muggen”. På så sätt försöker jag tillgodose 

efterfrågan på fler explorativa experiment utan att förändra för mycket då klubbens 

utformning i huvudsak var välfungerande och gick hem hos deltagarna. 

 

 

4. Diskussion 
Man brukar prata om tillgång och efterfrågan i den industriell ekonomi och enligt min mening 

är det viktigt att prata om det även i skolans värld. Efterfrågan av ytterligare en experimentell 

kurs riktad till barn ledde fram till det här examensarbetet. Trots att klubbens tanke är att 
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hållas som en fristående kurs utanför skolan stöds den av Lpo 94 där man bland annat lyfter 

fram vikten av att träna elever i att lösa problem och utveckla sina kunskaper kring 

experiment. NOT-rapporten betonar vikten av sådana pilotprojekt och framhåller att intresset 

bland dagens unga kring naturvetenskapliga ämnen måste ökas för att senare kunna 

tillfredställa efterfrågan på välutbildad arbetskraft. Det är svårt att förutspå om Geniklubbens 

deltagare kommer att bidra till den sortens arbetskraft och om deras yrkesval kommer ha 

påverkats av den här kursen. Samtidigt är inte detta heller syftet med min studie. Det är 

snarare ett kulturellt projekt att hålla elevers intresse kring naturvetenskap levande och ett 

försök till en lustylld experimentell upplevelse. Utifrån sammanställningar av enkäterna och 

utifrån egna observationer kan man tyda att kursdeltagarna tycker att det är roligt då de ges 

möjlighet att variera sitt tillvägagångssätt för att nå en lämplig lösning till ett visst problem. 

Deltagarna upplever att experiment med lägre styrningsgrad och med explorativ och induktiv 

orientering är de roligaste. Detta överensstämmer med en studie utförd av Kanari och Millar 

(2003) där de poängterar att elever bör ges möjlighet att variera parametrar i sina under-

sökningar. Mina egna observationer och även enkäterna visar på att deltagarna var nöjda med 

Geniklubben som helhet och det enda som en del av deltagarna efterlyste var fler explorativa 

experiment.  

 

I början av klubbutformningen var tanken att även låta deltagarna skriva kortfattat om varje 

experiment och bland annat framföra hur de uppfattade experimentens resultat. Jag ville 

utifrån deras anteckningar få en klarare bild av ifall de hade lärt sig något konkret från 

experimenten. Dock motsatte sig deltagarna denna idé och på så sätt blev min studie inte lika 

djup som först avsett. Enligt enkäterna kan man dock utläsa att deltagarna uppfattar att 

experimenten som roliga och de anser att de har lärt sig något utifrån varje klubbmöte. Man 

kan dock inte säkert säga att det innebär att deras uppfattning av kunskap är det som var 

tanken att de skulle lära sig med experimenten. Från samtalet med deltagarna och utifrån 

enkäterna framgår det att deltagarna skulle rekommendera Geniklubben till sina vänner. Från 

samtal med föräldrar till kursdeltagarna framgår det att de anser att sådana verksamheter som 

Geniklubben behövs. Det kan tolkas som att den ger något utöver skolans naturvetenskapliga 

undervisning och att deltagarna därför uppmuntrar vänner att söka sig till kompletterande 

former av naturvetenskaplig skolning. Den här tolkningen ligger även i linje med studier som 

gjorts kring elevers uppfattning av skolans naturvetenskap. Som framtidiga lärare bör man 

fundera över detta. Eftersom deltagarna efterlyser fler explorativa experiment och anser att 

dessa är roliga kan det vara så att den här sortens experiment i någon mån saknas i dagens 
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skolor. Det kan hända att lärarna har svårt att utforma lämpliga experiment och att även 

tidsbristen sätter käppar i hjulet då dessa experiment kan vara mer tidskrävande. Enligt min 

mening kan det vara nyttigt för lärare att se sig omkring och undersöka om det bedrivs 

naturvetenskaplig undervisning på andra håll än i skolan och låta sig inspireras av dessa 

eftersom vissa av skolans elever verkar söka sig till undervisning vid sidan av skolans.   

Att föräldrar till kursens deltagare ringer min handledare Per-Olof Zetterberg och berömmer 

kursen och lyfter fram de positiva effekter den har medfört deras barn ser jag som mycket 

positivt. Intresset hos elever verkar finnas där, annars hade inte föräldrarna agerat, men 

efterfrågan måste mötas av oss vuxna!   

 

5. Sammanfattning 
Vid Fysikum i Lund kom jag i kontakt med två kurser som heter upptäckarklubben och 

Forskarklubben. Båda är experimentella fysikkurser som riktar sig till barn i 6-7 respektive 8-

9 årsålder. Efter att ha handlett de två kurserna upptäckte jag en efterfrågan av en tredje 

efterföljande kurs. Där föddes iden till skapandet av Geniklubben som riktar sig till barn i 12 

årsåldern. Syftet var detsamma som för de föregående kurserna: kursen skulle uppfattas som 

rolig och lärorik och den skulle bygga på enkla experiment utan alltför speciell utrustning. Ett 

annat huvudsyfte var att variera experimenten med avseende på styrningsgrad och kategori 

och därefter undersöka vilka experiment deltagarna föredrog. Meningen är att Geniklubben, 

så som Forskarklubben och Upptäckarklubben, ska kunna ges på Fysikum byggd på detta 

examensarbete. Därför utformades även ett häfte, kallat ”Genihäftet” som kan ligga till grund 

för framtida handledare på kursen. Klubben är tänkt att hållas som en fristående kurs utanför 

skolan men förhoppningen är att även lärare ska kunna inspireras och dra nytta av den. 

I litteraturgenomgången hittas stöd för utformningen av en sådan experimentell kurs. 

Exempelvis visar NOT-projektets rapport att det finns behov av en ökning av elevers intresse 

för naturvetenskapliga studier och rapporten ger även stöd för naturvetenskapliga pilotprojekt, 

som hålls utanför skolan. Då det gäller laborationer som undervisningssätt visar en studie som 

gjorts av Garmer Lang och Johannson (2005) att laborationer bidrar till en ökad förståelse 

jämfört med teorietiskt inhämtad kunskap. Kristina Renström (2006) diskuterar även vikten 

av att variera laborationerna i sin rapport och Ekstig lyfter vidare fram utformning av olika 

sorters laborationer och dess styrningsgrad.  
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Geniklubben hölls en gång per vecka, 1,5 h per gång och under en tio veckors tid. Klubben är 

liksom Upptäckarklubben och Forskarklubben, uppbyggd kring olika teman såsom luft, ellära, 

värme, ljus, ljud med mera. Geniklubben bygger på laborationer med inriktning mot dessa 

teman. I många fall inleds Geniklubbens möten med demonstrationsexperiment inom olika 

teman och därefter får deltagarna själva experimentera med omväxlande styrningsgrad för att 

skapa variation. En del av experimenten väljer jag att kalla för ”uppdrag” där deltagarna får 

lite friare händer för att lösa ett specifikt problem och styrningsgraden på experimenten 

försöker hållas låg. Som exempel på ett uppdrag kan ges att utforma en luftdriven bil. Vid 

utformning av kursen används även Anderssons forskningsresultat kring elevers vardags-

föreställningar för att få en bättre bild av elevers kunskapsnivå inom de olika delområden 

inom fysiken. 

 

Utvärdering av Geniklubben baseras på mina egna observationer och även deltagarnas 

enkätsvar. Slutsatser som dras från observationer och enkäter är att deltagarna var nöjda med 

kursen och gav den höga betyg vilket uppfyller studiens ena syfte. De experiment som 

deltagarna främst föredrar och efterfrågar karakteriseras av lägre styrningsgrad och är av mer 

explorativ och induktiv karaktär. Från observationerna går det att tyda att deltagarna 

uppskattar då experimenten är kluriga och där de själva får komma med egna lösningar utan 

att styras mycket av handledare. De föredrar också att forma egna mer övergripande principer 

utifrån experimenten och diskutera dessa med varandra. 
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