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Rapport gällande projektet: 
Fysik för hela kroppen i gungor och karuseller.

Beskrivning av den genomförda insatsen (inklusive målgrupp samt syfte och mål).

Insatsens syfte var att vidare utveckla stödmaterial och arbetssätt för lärares förberedelser och
efterarbete i anslutning till klassbesök på nöjesparker eller lekplatser. Forskning om lärande i
informella miljöer visar den stora betydelsen av att ett besök integreras i klassrums-
undervisningen, och inte blir något helt fristående. Det övergripande syftet är att ge eleverna
möjlighet att utveckla en djupare förståelse för naturvetenskapens utveckling och några
fundamentala begrepp och att de själva ska få prova på principerna bakom några klassiska
fysikexperiment. Målgrupp är i första hand gymnasiet och grundskolans senare år.

Bakgrund: 
Kraft och rörelse är områden som vållar mycket problem i fysikundervisningen. Den
Aristoteliska synen på rörelse är frestande: För att leda elever fram till en Newtonsk syn krävs
tid, välvalda exempel och medveten undervisning som lyfter fram de ofta överraskande
skillnaderna. När acceleration introduceras genom matematik blir den för många elever mycket
abstract. När acceleration knyts till Newtons andra lag, a=F/m, och knyts till den egna kroppens
upplevelser blir den i stället mycket konkret. När det är den egna kroppen som accelereras och
utsätts för olika krafter blir acceleration mycket konkret.

Den moderna naturvetenskapen utvecklades ur strävan att förstå rörelse. Från lekplatsens
klätterställning kan elever upprepa Galileos klassiska experiment och undersöka hur olika
föremål faller. Med en liten fjädervåg eller spiraldjur illustreras att fritt fall leder till tyngdlöshet.
I hopp från klätterställningen eller i nöjesparkens "Fritt fall" eller i berg- och dalbanornas
inbyggda "parabelflygningar" är det den egna kroppen som faller fritt i tyngdlöshet. Såväl
gungor som berg- och dalbanor är också utmärkta exempel på energiomvandlingar mellan läges-
och rörelseenergi. Med elektronisk mätdatainsamling och autentiska data från ritningar kan
exemplen gå från kvalitativ förståelse till numerisk jämförelse som också kan kopplas till
videoanalys av rörelse. Gungan är också en pendel och ett tidigt exempel på harmonisk
svängningsrörelse, som är ett fenomen som kommer in i många olika sammanhang i fysiken. 

Sedan tidigare har NRCF arbetat med lekplatsfysik och fysik i nöjesparker.  Skrivningarna i
Lgr11 ökat behov och efterfrågan på stöd för lärares användning av lekplatser, för lärare som
inte alltid har fysikbakgrund. För gymnasiet kan studiet av rörelse på lekplatser och nöjesparker,
vara ett sätt att möta de ökade kraven på användningen av digitala hjälpmedel och samtidigt ge
flera alternativa sätt att representera rörelse som är till stöd för förståelse av kraft och
acceleration.

Genomförande
Projektet har genomförts i ett samarbete mellan Nationellt resurscentrum för fysik, Vetenskapens
Hus i Stockholm, Fysikcentrum i Göteborg, med Västerhöjdsgymnasiet i Skövde och Byskolan i
Södra Sandby, och med Gröna Lund och Liseberg. Vi sammanfattar här det material som har
utvecklats, aktiviteter som har genomförts och artiklar som har publicerats eller är i
manuskriptform.
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Material
För Fysikdagarna på Liseberg utvecklades ett relativt omfattande stödmaterial till lärare som
bemannade de olika attraktionerna. (Se http://tivoli.fysik.org/liseberg/laerarsida/  ).   Materialet har
också anpassats för Gröna Lunds motsvarande attraktioner. Länkar till artiklar om fysik på
nöjesfält har samlats på http://tivoli.fysik.org/english/articles/

Uppgifter har tagits fram till några av attraktionerna i Lisebergs nya Kaninland, inklusive
Hissningen: http://tivoli.fysik.org/liseberg/attraktioner/hissningen/  .   Några uppgifter har
utvecklats till berg- och dalbanan Helix som öppnar 2014 på Liseberg
http://tivoli.fysik.org/liseberg/attraktioner/helix/  .   Fler uppgifter kommer när banan är klar och vi
har fått möjligheter att genomföra mätningar. 

Som förberedelse för Edutainmentdagar på Gröna Lund har arbetsbladen för elever bearbetats
efter erfarenheter och synpunkter från tidigare dagar. 

Under året har vi tagit fram några små häften som kan användas av lärare. Det har delats ut i
samband med workshops vid NO-biennaler och även vid MANO-biennetten i januari. 

Har du sett? Har du känt? Har du provat: Inledande undersökningar på Liseberg eller Gröna
Lund:  http://tivoli.fysik.org/fileadmin/tivolifysik/Liseberg/bok_sw.pdf. Motsvarande häfte för
Gröna Lund finns på   http://tivoli.fysik.org/fileadmin/tivolifysik/gronalund/hafte_gl.pdf     med
kompletterande information på http://tivoli.fysik.org/liseberg/haefte/barn/.

Häftet och den kompletterande informationen finns dessutom i en version på engelska, inlänkade
på http://tivoli.fysik.org/english/

En inledande arbetshäfte till lekplatsfysik "Leta likheter på lekplatsen"
http://www2.fysik.org/fileadmin/nrcf/lekplats/lekplats_lika.pdf

Häftet som användes och delades under höstens NO-biennaler i Karlstad och Umeå bygger
delvis på samarbetet med lärarna i Södra Sandby. För lekplatsfysik har även tagits fram en
inledande presentation som ligger på http://www2.fysik.org/fileadmin/nrcf/lekplats/lekplats.ppt
och som också kan användas av andra 

Lekplatsmaterialet har också presenterats för pedagogerna vid Kreativum science center och
sedan använts av dem vid lärarfortbildning.

Inom ramen för projektet har också presentationer av metoder och material för att använda video
för synkronisering av mätdata tagits fram. Dessa metoder underlättar för eleverna, främst på
gymnasiet, då de ska analysera mätdata som de inhämtat på nöjesparken och förenklar också
förståelsen för begrepp som acceleration. 

Ytterligare material som utvecklats om nöjesparker och lekplatser finns på våra www-sidor
http://tivoli.fysik.org/ och http://www2.fysik.org/lekplats  .  

Aktiviteter på Liseberg och Gröna Lund.
Under året genomfördes ett antal aktiviteter:

! 22 maj, Fysikdag på Liseberg, ca 600 elever med 40 lärare. Dessutom medverkade
doktorander från fysik i Göteborg. http://tivoli.fysik.org/liseberg/fysikdag/2013/maj

! 15 augusti, workshop för lärare på Gröna Lund.

! 29 augusti, Kick-off för personal på Fysikum i Göteborg.



 Rapport
2014-01-29

Dnr 2012:1009
3 (6)

! 6 september: Fysikdag på Liseberg, ca 250 elever med lärare.
http://tivoli.fysik.org/liseberg/fysikdag/

! 12 september: Edutainmentdag på Gröna Lund, ca 3000 elever och 250 lärare.

! 12-14 september: Edupark konferens på Gröna Lund, med ca 20 deltagare, inklusive 2
från Italien, 1 från Danmark och 1 från Finland. Program:
http://tivoli.fysik.org/konferens/     och rapport:
http://tivoli.fysik.org/fileadmin/tivolifysik/english/report_edupark.pdf

! 28 november: Liten workshop på Liseberg för att diskutera vidareutveckling av
material: http://tivoli.fysik.org/liseberg/laerarsida/konferens

Artiklar
Projektet har resulterat i några publicerade och inskickade artiklar och ytterligare ett par
manuskript:

1. Student investigations of forces in a roller-coaster loop: European journal of physics, 34
1379-1389 (2013), 
Denna artikel presentera ett antal genomarbetade exempel på projekt som nya
teknologer tagit sig an under ett flera år och visar många olika sätt att representera
samma fysikaliska situation. Artikeln är ett stöd till gymnasie-lärare som vill låta elever
arbeta med liknande projekt. Den kommer också att ligga till grund för en presentation
på Matematikbiennalen i Umeå 2014.

2. Fram mitten eller bak - var ska man sitta? LMNT-nytt hösten 2013.
http://physics.gu.se/LISEBERG/eng/lmnt_loop_2013.pdf 
(En liknande, lite kortare, version på svenska)

3. Teacher roles during amusement park visits - insights from observations, interviews and
questionnaires, (bidrag, ICPE 2013, med Cecilia Kozma och Andreas Theve)
http://tivoli.fysik.org/fileadmin/tivolifysik/english/teacher_role_rev.pdf

4. Physics Education (mars 2014); The inclined plane and the nature of science. (Pendrill,
Ekström, Hansson, Mars, Ouattara och Ryan)
http://physics.gu.se/lekplats/inclined_plane_www.pdf     Till denna artikel har vi också
tagit fram ett "video-abstract" som kommer att publiceras på tidskriftens hemsida. 

5. Systematiska undersökningar i mellanstadiets fysikundervisning, Grundskoletidningen:
Ulrika Ryan m.fl. (inskickad)

6. Lärplattor i grundskolans fysikundervisning, (i manuskript för Datorn i utbildningen,
Ryan m.fl.)

Utvärdering av insatsen i förhållande till syfte och mål
Materialet som har utvecklats kan användas för flera olika punkter i det centrala innehållet,
naturligtvis rörelse, krafter, energi och energiresurser, men också Fysikens karaktär, arbetssätt
och matematiska metoder, för såväl grundskola som gymnasium. För gymnasiekursen Fysik 3
tillkommer också många möjliga exempel för modellering och simulering. [1]. En del av
materialet kan också användas i yngre åldrar för att lägga en god grund för arbetet senare i
skolan.

I samband med fysikdagen på Liseberg 22 maj deltog ett par klasser från årskurs 6. Deras lärare
hade arbetat med Lisebergsfysik redan 2004 och vi visste att dessa klasser skulle komma mycket
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väl förberedda och besöket utföll mycket väl. Vi har därför också utvecklat några arbetsblad för
mellanstadiet.

Totalt fick närmare 4000 elever möjlighet att studera fysik för hela kroppen i nöjesparkens
åkattraktioner i samband med Edutainmentdagar / Fysikdagar. Endast en Edutainmentdag
genomfördes på Gröna Lund vilket är en minskning från 2012. Denna minskning av antalet
deltagare kan förklaras av att Stockholmsskolorna under 2013 fick stå för halva avgiften, medan
Stockholms stad som tidigare stått för hela avgiften. Fysikdagar på Liseberg bygger i högre
utsträckning på medverkan från lärare och är under uppbyggnad. Formatet kan anpassas efter
antal deltagande klasser. Under vårens fysikdag deltog ca 600 elever, medan höstens fysikdag
samlade betydligt färre (ca 250). Detta datum tidigt under höstterminen bestämdes av olika skäl
först efter vårterminens slut, vilket gav kort tid för anmälan. För 2014 har tiderna nu bestämts till
11 september för Edutainmendag på Gröna Lund och 12 september för fysikdag på Liseberg.

Att besöka en nöjespark kräver god framförhållning, ett omfattande samarbete med kolleger och
stöd från skolledningen. Genom data, foto och filmer tillgängliga kan fysiken i nöjesparkens  -
ofta välbekanta - åkattraktioner studeras i klassrummet.  Ett viktigt komplement är därför fysik
på lekplats, som möjliggör många olika undersökningar och goda möjligheter till egen
datainsamling. 

En viktig aspekt av detta projekt har varit utveckling av lärarrollen i anslutning till klassbesök på
nöjesparker. En sammanfattning av vårt arbete och lärares utvärderingar av besök mm finns i
artikel [3] i listan ovan.

En del av utvärderingen har varit att studera närmare vad elever kan uppleva och lära sig i
anslutning till denna typ av experiment. I ett samarbetsprojekt mellan NRCF och byskolan i
Södra Sandby genomfördes lektioner om flera viktiga grundläggande fysikaliska begrepp -
tyngdkraft, friktion och pendelrörelser - i anslutning till elevers experiment på lekplats och i
gymnastiksal. Såväl genomförande som förberedelser och efterarbete dokumenterades i bild och
film, och har analyserats gemensamt. Arbetet har resulterat i ett par artiklar, som skickats in till
olika tidskrifter, med ytterligare ett par artiklar under utarbetande (4-6 i ovan).

Beskrivning av effekt/resultat i den egna verksamheten på kort och lång
sikt

Det nya formatet för klassbesök på nöjesparker, där lärare bemannar varsin attraktion, gör att vi
har börjat bygga upp en växande grupp med lärare som är väl förtrogna med arbetssättet och kan
utgöra en kärna för att utvidga till fler deltagare. (Se t.ex. [3]). Workshops-materialet för
lekplatsfysik har utvecklats så att det skall kunna användas även av andra aktörer i olika
sammanhang. Efter förslag från lärare kommer vi också att ta fram tematiserade arbetsblad, som
fokuserar olika delar av det centrala innehållet. Vi håller också på att samla ihop små korta
filmer för olika attraktioner som kan användas, dels för introduktion, men också för video-analys
av rörelse, och även kopplas till accelerometerdata.

I samband med "Edupark" konferensen deltog en representant för Vinnova och presenterade en
preliminär version av Horizon 2010. Under konferensen diskuterades möjligheten att genomföra
en gemensam europeisk fysikdag med flera deltagande nöjesparker, bl.a. som ett sätt att få ökad
medial uppmärksamhet och därigenom kunna nå fler elever.

Vi har inlett ett samarbete med Linné-universitetet om användning av IT. Detta samarbete ska
förhoppningsvid resultera i en master-uppsats där nya medier kombineras med fysik på
lekplatser. Vi hoppas också kunna rekrytera någon lärare att genomföra ett relaterat
licentiandprojekt inom ramen för de två licentiatforskarskolor med naturvetenskaplig inriktning
där LU medverkar (Den nationella forskarskolan FontD, koordinerad av LiU och "Vetenskapen i
skolan - skolan i vetenskapen", koordinerad av LU).
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Framtida utveckling av stöd till lärare, framför allt i södra Sverige kommer också att diskuteras
på NRCFs 20-årskonferens på Ven 31 mars-1 april: Från NV-didaktisk forskning till
undervisning - om forskningsbaserade utvecklingsarbeten (se http://www2.fysik.org/ven )

Den långsiktiga effekten på NRCFs verksamhet är svår att diskutera i en situation där vår roll
som nationellt resurscentrum efter 1 juli 2014 fortfarande är osäker. 

Beskrivning av spridningen av erfarenheterna från insatsen
Material som utvecklas läggs upp på www-platserna, fysik.org och tivoli.fysik.org. Arbetet har
presenterats på olika konferenser:

! Workshops om Tivolifysik hölls vid MA-NO-biennett i Stockholm 25-26 januari 2013.

! Worskhops om tivolifysik och lekplatsfysik gavs vid NO-biennalerna i Växjö 9-10
april, Umeå 25-26 september och Karlstad 7-8 oktober.

! Posterpresentation under de Nordiska fysikdagarna i Lund 12-14 juni

! Presentation på ICPE-EPEC 2013 (International conference on Physics Education),
http://www.icpe2013.org i Prag 5-9 augusti

Som komplement till www använder vi slutna facebook-grupper, där medlemmarna också kan
dela med sig av material, frågor och erfarenheter.. Facebook-grupperna lekplatsfysik och
tivolifysik har nu 892 resp 168 medlemmar. Medlemsutveckling sedan 2012 visas på bilden
nedan. Genom Facebook-gruppen lekplatsfysik fick vi också möjlighet erbjuda faktagranskning
av en Storyline-bok om lekplatsfysik som nu har kommit i tryck.

För att materialet skall nå fler än dem vi själva kan nå med våra begränsade resurser samarbetar
vi med andra aktörer som möter lärare, bl.a. science centers, där många nu arbetar med
lekplatsfysik. För fysik på Gröna Lund samarbetar vi med Vetenskapens Hus som har ett väl
utvecklat samarbete med lärare i Stockholmsregionen. Genom Fysikbro-nätverket har vi kontakt
med engagerade gymnasielärare över hela landet. Vi samarbetar också med riksföreningen
LMNT och med Fysikersamfundets undervisningssektion.

Vi strävar också efter att presentera det vi utvecklar genom artiklar som når olika grupper. Listan
på artiklar från detta projekt har presenterats ovan.
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Ekonomisk rapport över använda medel

Budget Kostnad

Edutainmentdag/Fysikdag

Lärarförberedelser + medverkan
Vetenskapens Hus

  57 000   42000

Fysikdagar Liseberg 22 maj+6 sept,
Fysikcentrum, Gbg

  26 000  26 000

Stödmaterial

Conny Modig, Västerhöjdsgymnasiet 180 000 (inkl OH)  60 000

Byskolan, Södra Sandby
(Ulrika Ryan)

160 000

NRCF 180 000 180 000

Konferens

Edupark, Gröna Lund: Inbjudan, utländska
gäster

 10 000   5496

Kost, logi, styrgruppen  30 000

Logi  11261

2 Måltider (resten finansierat av VH+Gröna
Lund) + frukt 

  7170

Göteborg 28 nov   2813

Projektledning, koordinering

NRCF  60 000  60 000

TOTALT

 483 000 498 946

+ Indirekta kostnader  153 000  269 431

SUMMA  579 000  768 377

Efter påskrift scannas denna redovisning och mailas till Skolverket.
Mailas till: sari.tornqvist@skolverket.se 

och en cc till: veronica.bjurulf@skolverket.se

Rapport inlämnad av:Ann-Marie Pendrill

Från aktör: Nationellt resurscentrum för fysik


