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Sammanfattning 
Science fiction och populärmedia är en stor del av vardagen i dagens samhälle. Elever 
konsumerar den typen av media på egen tid och söker sig till den för underhållning utanför 
skolans väggar, möjligen utan att reflektera över vad det är som konsumeras. Den här studien 
fokuserar på science fiction och hur de välproducerade medierna tas emot och reflekteras kring 
av konsumenterna, som i det här fallet är elever. Finns det möjlighet för lärare inom fysik eller 
någon annan naturvetenskap att utnyttja det intresse och den pseudovetenskap, som dessa 
medier kan förmedla, i skolan? Elever har en bild av vad fysik är i skolans värld efter hur 
fysikundervisningen är upplagd och syftet för arbetet är att undersöka möjliga sätt som de olika 
världarna kan mötas. Det riktar sig mot att utvärdera en undersökning gjord i en elevgrupp 
bestående av 6 fysikstuderande elever på gymnasiet. Kärnan i undersökningen är att se vilka 
typer av diskussioner som uppstår efter visning av ett eller flera filmklipp från populära 
spelfilmer, innehållande fysiska moment. De fysiska momenten är sekvenser som kan förklaras 
med den fysik vi har idag eller så kan det vara orimliga sekvenser som inte går att förklara. 
Eftersom den här typen av media ofta bygger på att skapa känslor hos konsumenten så 
förekommer det att verklighetsförankringen ofta försvinner. Det teoretiska ramverk som 
undersökningen håller sig till utgår i konceptet ägandeskap av lärande och syftar till hur elever 
utvärderar sina egna idéer och tar ansvar för att följa upp tidigare funderingar eller frågor som de 
själva uttryckt. På så vis kan eleverna själva förhoppningsvis se värdet av kritiskt tänkande och 
även att eleverna kan minnas vad de lärt sig över en längre tid. 
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Abstract 
Science fiction or rather popular media is a major part of everyday life in today's society. 
Students consume this media in their spare time and watch it for entertainment, possibly without 
even reflecting over the consumed content. This paper will focus on science fiction and how the 
well-produced media is received and reflected upon by the consumers, in this case 
upper-secondary physics students. Is there an opportunity for physics teachers or other natural 
sciences teachers to make good use of the interest and the pseudo science, that these media can 
convey, at school? Pupils have an idea of what physics is in school considering how physics 
education is laid out and the purpose of this work is to explore possible ways that these different 
worlds can meet. The work is aimed at evaluating a one hour session done with a student group 
consisting of 6 physics students in high school. The essence of the survey is to see what types of 
discussions occur after viewing one or more movie clips containing different physical 
phenomena. The physical events are shown in movieclips and can be explained by the physics 
we have today or there may be unrealistic events that cannot be explained. This kind of popular 
media is often based on creating emotional connections with the consumer which can take away 
the connection to reality and the real world physics. The theoretical framework that the study 
was based on is the concept of ownership of learning, this aims to consider how students 
evaluate their own ideas and take responsibility for following up on previous ideas or questions 
that they themselves expressed. That way the students hopefully find value in critical thinking 
and the retention of knowledge might increase. 
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1 Bakgrund 
Dagens mediaindustri har ett större inflytande i samhället idag än vad det har haft tidigare 
eftersom populärmedia är mer lättillgängligt. Elever konsumerar all möjlig typ av media på sin 
fritid då de söker underhållning och det intresset, som gör att de söker underhållning, kan tas 
tillvara på i undervisningen. När det kommer till fysikundervisning finns det möjlighet att 
använda sig av populärmedia för att bygga vidare på det initiala intresse som finns för något 
fysikområde, om det används på rätt sätt. För mig personligen finns frågan om hur de olika 
medierna kan behandlas och uppmärksammas i undervisningen för att koppla samman den 
konstruerade fiktiva världen med elevernas verklighet. Då jag själv finner stort nöje i att 
konsumera populärmedia och reflektera över dess innehåll ur ett vetenskapligt perspektiv, vet jag 
att det finns ett visst värde i den typen av reflektioner.  
 
Science fiction är en genre som i mångt och mycket testar fysikens lagar för att göra upplevelsen 
av mediet så häftig som möjligt. Det sker dock ofta på bekostnad av just fysikens lagar och 
rimligheten i de situationer som uppstår i mediet. Formatet för science fiction behöver 
nödvändigtvis inte vara film utan det kan även vara skriven text (seriemagasin, böcker, 
populärvetenskapliga tidskrifter) eller ljud (podcast, radio etc) som kan tänja på fysikens lagar.  
Det här arbetet undersöker hur denna resurs av medier, framförallt populärfilm/science fiction, 
kan användas på ett konstruktivt och intresseskapande sätt i fysikundervisningen. Populärmedia 
eller mer specifikt science fiction har en tendens att uppfattas antingen som “inte på riktigt” eller 
så tas det som händer på allvar även om verklighetsförankringen, ur ett fysiskt perspektiv, är 
väldigt låg. Det här gör att gränserna mellan fysikens värld och science fiction kan suddas ut hos 
konsumenter om det inte görs rum för reflektion eller kritiskt tänkande. Någonstans mellan de 
två lägren: “science fiction är inte på riktigt” och “det som händer på film är sant” ligger en sund 
medelväg som skulle kunna göra fysikundervisningen och elevernas egen uppfattning av ämnet 
intressantare. Den forskning som bedrivits inom området har behandlat vilka för- och nackdelar 
samt utmaningar området kommer med. Studier behandlar och ger förslag på hur konsumtionen 
av populärmedia kan användas i undervisning och hur det kan vara ett värdefullt verktyg för 
lärare. Samtidigt finns det varningar som måste beaktas för att det inte ska slå fel och stärka 
möjliga feluppfattningar hos studenter. För att verktyget ska vara givande måste reflektioner över 
för- och nackdelar förekomma under utformningen av aktiviteterna hos läraren.  
 
Då den här typen av media konsumeras av elever på fritiden kan de intryck och eventuella 
kunskap de tar till sig från mediet vara ofiltrerad, vilket kan leda till att elever skapar 
feluppfattningar om vissa fysikområden. Genom att uppmärksamma/använda populärmedia i 
undervisningen kan man uppmuntra ett kritiskt tänkande som möjligen följer med dem i 
vardagskonsumtionen av mediet. Det kritiska tänkandet kan komma ur reflektioner över hur 
fysiska fenomen framställs och hur elever tar till sig och resonerar om den information som ges. 
Grunden för arbetet är analyser av de diskussioner som elever för vid reflektion av 
populärfilmsklipp. Analysen behandlar även hur läraren kan ta ställning till och se hur eleverna 
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förhåller sig till sina tidigare kunskaper som ligger till grund för deras diskussion. En central del i 
analysen är hur väl eleverna reflekterar över deras egna tidigare kunskaper och om de möjligtvis 
reviderar påståenden/hypoteser under reflektionernas gång. 
 

2 Teori 

2.1 Gymnasieskolans fysikkurser 
Fysikkurserna i gymnasieskolan innehåller många olika fysikområden och de tre delarna, som den 
genomförda undersökningen kan delas in i, hör till olika kurser och delområden.  
Den första delen innehåller krafter, impulser men framförallt centralrörelse vilket är en del i 
centrala innehållet för kursen Fysik 2. 
 
Den andra delen fokuserar mer på impulser, hastigheter och acceleration vilket är framstående 
delar i kurserna Fysik 1a och Fysik 1b1.  
 
Den tredje delen behandlar ljudets utbredning i medium och kan kopplas direkt till centrala 
innehållet för Fysik 2.  
 
Den här undersökningen hade dessa tre olika delar som fokuserade på de områden som klippen 
tog upp men arbetssättet kan tillämpas på samtliga punkter i det centrala innehållet om det finns 
intressanta filmer/filmklipp att basera en diskussion på.  

2.2 Teoretiskt ramverk 
Det finns många studier (beskrivs mer ingående nedan) som behandlar för- och nackdelar med 
att använda populärmedia/science fiction i undervisningen. Många av dem fokuserar på hur man 
kan använda populärmedia i klassrummet eller relatera undervisningen till det. I det här arbetet 
har jag undersökt hur populärmedia kan användas som underlag för diskussioner och hur elever 
omvärderar eller reflekterar över sina tidigare kunskaper, det här är vad som kommer att 
refereras till som ägandeskap av lärande. Ägandeskap av lärande (Ownership of learning) 
behandlas av Enghag och Niedderer (2008) och beskriver hur elever äger sina egna idéer och tar 
på sig ansvaret att i efterhand utvärdera dessa idéer hur resultatet än ser ut. Den studien 
undersökte hur ägandeskap av lärande (även kallat lärägande) visade sig vid problemlösning i 
grupp med rika, öppna problem som utgångspunkt. Alltså, studien fokuserar på huruvida elever 
tar ansvar för sin egen utveckling och vill lära sig varför idéen antingen var korrekt eller felaktig. 
Ägandeskap kommer, vid gruppaktiviteter, i två olika former. En del ses som ägandeskapet av 
idéer för hela gruppen, det vill säga gruppen tar ansvar för hur uppgiften ska fortskrida och hur 
ett problem ska undersökas, vilka frågor som ska besvaras och hur de ska lägga fram det som 
diskussionen har mynnat ut i. Gruppen utvecklar hypoteser för hur den observerade situationen 
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ser ut för att sedan testa och följa upp hypoteserna med reflektioner och utvärderingar. Den 
andra formen av ägandeskap finns på individnivå. Det är individen, en elev, som har en tanke 
eller idé som grundas i dess tidigare erfarenheter och kunskaper inom området i fråga. Det är 
samma princip som råder här, eleven har idéen med sig vid testet av den hypotes som gruppen 
valde att kolla närmare på.  
 

Some choices are not taken by the whole group; they are taken by single individuals in 
the group. We found that individual student ownership of learning (SOL-i) means that a 
single student asks a unique question that initiates a learning process, recurs and 
develops and finally gives some new insights to the student. (Enghag & Niedderer, 
2008, s. 6) 
 

Om det finns möjlighet för läraren att bejaka den processen hos eleverna kan den personliga 
utvecklingen bli viktigare för eleverna själva och inte ses som någonting som måste göras för att 
“klara skolan”. Enghag och Niedderer (2008) menar att öppna frågeställningar för ett fenomen 
kan underlätta för eleverna att skapa egna frågeställningar som de sedan undersöker och äger 
därmed sin egna process för personligt lärande.  
 
Jidesjö et al. (2009) behandlar hur ROSE-studien (Relevance of Science Education) undersöker 
vad elever i åldern ca 15 år vill lära sig mer om inom naturvetenskapen. Studien behandlar hur 
skolsystemets utformning av naturvetenskaplig utbildning uppfattas av elever samtidigt som det 
vägs mot den mer mottagliga populärvetenskapliga framställningen av naturvetenskap.  
 

Today many different actors are involved in presenting science and technology, e.g. 
science centres, computer games, Internet, television and magazines. These interest 
groups treat content in a way that encourages people to visit exhibitions, look at 
programmes or read papers and magazines. These circumstances mean that the ways 
in which school science presents its topics sometimes are challenged by other 
stakeholders. The consequences of this for student experiences and for the public 
function of school science instruction needs to be considered. (Jidesjö et al., 2009, s. 
226) 

 
Studien påpekar att det finns många olika källor för elever att konsumera naturvetenskap och att 
detta faktum måste tas i åtanke av undervisningen i skolan. Jidesjö et al. (2009) menar att den 
utformning av naturvetenskap som finns i dagens skolsystem riktas mot elever som har målet att 
fortsätta studera naturvetenskap under gymnasiet eller vid universitet. Denna elevgrupp är dock i 
minoritet, vilket styrker argumentet för att utformningen av naturvetenskaplig utbildning kan 
behöva ses över för att behålla intresse och skapa en god naturvetenskaplig grund hos alla 
deltagande elever. Utformningen av ROSE var påståenden som elever skulle ranka på skalan 
“Inte intresserad” till “Väldigt intresserad” ur perspektivet “Hur intresserad är du av att lära dig 
mer om följande:”. Av de 20 påståenden som var mest intressanta för elever kan 6 påståenden 
räknas som fysik och 5 av dessa 6 handlar om astrofysik. Det påstående som är mest relevant för 
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den här studien är “Hur det känns att vara tyngdlös i rymden” vilket också var det näst högst 
rankade påståendet.  
 
I en annan artikel av Jidesjö (2010) behandlas hur medias perspektiv av fysiska fenomen kan 
påverka synen av fysik. Det fokuseras på hur media skapar intressanta narrativ som gör att 
konsumenten blir gripen av materialet och det faktum att det naturvetenskapliga innehållet 
förenklas för att kunna nå en bredare publik. Jidesjö (2010) gör en poäng med att populärmedia 
kan användas i undervisningen och det är en faktor som utbildningssystemet bör ta i åtanke och 
växa med. 
 

Maybe quite the opposite, school science can benefit from media [...] and not trying to 
be in a competitive situation. When science and technology affect everyone’s life, it 
demands on the educational system to be updated and relevant. (Jidesjö, 2010, s. 6) 

 
Barnett et al. (2006) beskriver hur de undersöker populärmedias tendens till att sudda ut de 
gränser som finns mellan naturvetenskapliga fakta och populärmedias framställning av 
naturvetenskapliga områden.  
 

The amount of information now available can be overwhelming and seems to be 
increasing exponentially. This has led to ‘‘information pollution,’’ which includes the 
presentation of fiction as fact. Thus, being able to distinguish fact from fiction has 
become just as important as knowing what is true and what is not 
[...]. (Barnett et al., 2006, s. 180) 

 
Med grunden i att den genomsnittlige amerikanen i ålder 10-22 år konsumerar 3 h film i veckan 
och 8 h tv-program, gjordes en undersökning om det spelar någon roll i utbildningssyftet. 
Den undersökning som gjordes visade skillnader, om än väldigt små, i elevers svar gällande 
jordens kärna mellan elevgrupper som hade sett filmen The Core och grupper som inte sett 
filmen. The Core är en film som är producerad i underhållningssyfte och gjorde, i det här fallet, att 
en del elever utvecklade feluppfattningar om jordens kärna.  
 

Our findings suggests that popular science film can have a substantial impact on 
students’ scientific ideas and as such it is important that teachers and science 
educators be aware of the ideas that are presented in popular movies as they may be a 
significant source of student misconceptions. (Barnett et al., 2006, s. 189) 

 
Dennis (2002) förespråkar att användningen av science fiction i undervisningen kan ta större 
plats, då det kan vara ett häftigt visuellt hjälpmedel. Det är vanligt att lärare visar filmer i 
klassrummet som ska vara informativa och ge en ny insikt inom något område, de filmerna är 
oftast korrekt naturvetenskapliga i språk och visualisering. Termen ‘korrekt naturvetenskapliga’ 
syftar han till att det är ett traditionellt undervisningsupplägg i filmen som gör att 
inlärningsprocessen blir densamma som om läraren själv skulle hållit en genomgång och berättat 
för eleverna ‘hur det ligger till’. Det är i det här avseendet som science fiction kommer in och 

7 



skapar ett nytt tillfälle för inlärning och visualisering som inte är traditionell ‘förmedling av 
kunskap’, utan mer relevant och rolig för eleverna.  
 
För att beskriva förkunskaper som elever besitter använder Hammer (2000) begreppet Resources 
(användbara förkunskaper) och syftar till de byggstenar elever använder sig av för att bygga en 
förklaring eller hypotes för ett fysiskt fenomen. Det vill säga att elever använder tidigare 
kunskaper inom fysik för att förklara och beskriva ett nytt outforskat område. De förkunskaper 
elever besitter är en viktig del för läraren att undersöka då Hammer (2000) menar att kunskaper 
elever har sedan tidigare kan byggas ihop och utveckla kunskaperna inom ett annat område. 
Hammer (2000) ställer sig kritisk till att ersätta feluppfattningar med “den korrekta 
uppfattningen”. Istället förespråkas utveckling genom förståelse för de uppfattningar och 
kunskaper som redan finns och utgå ifrån dem.  
 
En teori om hur kunskap hos elever kan stanna längre, alltså att de faktiskt kommer ihåg vad de 
har lärt sig, är när ett fysiskt fenomen är knutet till ett narrativ och en kontext. Konsumenter av 
populärmedia kommer oftast ihåg handlingar eller händelser när det är knutet till en karaktär som 
figurerar i ett narrativ som är tilltalande för konsumenten (Putt, 2011). Det viktiga är inte att den 
kontext som den fysiska händelsen är knuten till är fysiskt korrekt, dock ska händelsen behandlas 
och efter eventuell reflektion ska händelsen kunna förklaras med korrekt fysik, för att 
inkorporera denna filosofi i fysikundervisningen. Den koppling som kan finnas till narrativet och 
kontexten kan användas så att händelsen/fysiken lägger sig på minnet för konsumenten. Om en 
sådan koppling finns hos eleven, till ett visst material, finns möjligheten att koppla 
fysikundervisningens mål och områden till det materialet och därmed åka snålskjuts på 
narrativets koppling till minnet.  
 
Cavanaugh (2002) och Efthimiou och Llewellyn (2006) behandlar populärmedia i sina studier på 
liknande vis. De använder sig av populärmedia för att dels skapa en gemensam utgångspunkt i 
undervisningen för elever och för att trycka på det kritiska tänkandet vid konsumtion av 
populärmedia. De behandlar och baserar sina argument på att kritiskt tänkande är en viktig del i 
att reda ut eventuella feluppfattningar och identifiering av var gränsen mellan science fiction och 
verkligheten går. Studien gjord av Efthimiou och Llewellyn (2006) baseras på ett 
undervisningssätt som testades för en grupp fysikstuderande på motsvarande gymnasienivå där 
innehållet i kursen utgick från konsumtion av populära filmer med efterföljande utvärdering och 
reflektion av fysiken i filmerna. Arbetssättet de följde i studien var att utvärdera händelser i 
filmerna på djupet. De gjorde detta genom att modellera händelserna i filmerna och genomföra 
beräkningar baserade på uppskattningar och antaganden utifrån den information som framkom. 
Studien visade att eleverna fann skapandet och beräknandet av uppgiften mer intressant och 
roligt än en typisk traditionell fysikuppgift. En jämförelse med en traditionellt utformad kurs, 
med samma material men utan filmerna, visade att eleverna gjorde i genomsnitt bättre ifrån sig på 
de examinationer som förekom under kursens gång. Det ska även tilläggas att kursutvärderingen 
var övervägande positiv för den här kursen och eleverna betonade att filmerna var anledningen 
till att kursen ansågs vara rolig och givande. 
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En tidig studie inom området av Dubeck et al. (1990) menade att användning av science fiction i 
utbildningssyfte kan ses som ett värdefullt verktyg för elever inom naturvetenskap på lägre nivå, 
det vill säga grundskola, delar av gymnasiet och universitetsstudenter med en icke 
naturvetenskaplig inriktning. De menade att det kunde bidra till att skapa en positiv attityd mot 
ämnet fysik. 
 

3 Syfte & Metod 

3.1 Syfte och forskningsfrågor 
Science fiction och andra populära medier konsumeras av elever under deras fritid, det är något 
de söker sig till på egen hand för underhållning. Det finns potential för att ta vara på det intresset 
i undervisningen. Då elever exempelvis har sett en film som tänjt på fysikens lagar eller innehållit 
fysiska fenomen så finns möjlighet att reflektera över den situationen. Elever själva kanske inte 
reflekterar självmant utan har inställningen att det endast är till för underhållning. Men skulle en 
aktiv reflektion över filmen/scener ur filmen göras är det möjligt att eleverna kan komma ihåg 
det fenomenet bättre då det är knutet till en viss kontext. Varje film har ett narrativ och 
karaktärer som gör att man har en relation till filmen och dess handling i efterhand. Knyter man 
den emotionella relationen till en scen i filmen som behandlar en viss fysisk situation så kan 
elevens relation till karaktären och narrativet hjälpa till att stärka minnet och reflektionen över 
det fysiska fenomenet, då det redan finns en koppling till situationen från narrativet (Putt, 2011). 
Exempelvis så kan en elev tycka att det var en superhäftig scen i filmen och kommer att komma 
ihåg vad som hände i den scenen länge. Om en reflektion över fysiken i just den scenen sker så 
kan det bli en stark förankring i det fysiska fenomenets natur. Det kan även ha en positiv 
påverkan på attityden mot fysik som ämne (Dubeck et al., 1990).  
 
Det här arbetet riktar sig mot hur science fiction/populärmedia kan användas som verktyg i 
undervisningen av gymnasieämnet Fysik genom att undersöka hur det kan användas som grund 
för diskussioner i mindre grupper. För att utvärdera det kommer fokuset i analysen att ligga vid 
hur elever äger sitt egna lärande och tidigare kunskaper vid reflektion av filmklippen. 
Förhoppningen är att (min) fysikundervisning ska kunna använda sig av populärmedia i 
undervisningen och den här undersökningen ser till hur det skulle kunna användas som ett 
rimligt och givande verktyg. 
 
I arbetet används termen populärmedia som ett samlingsnamn för media som har syftet att vara 
underhållande. Som följd av underhållningssyftet kan det leda till att fysiken inte alltid står på en 
realistisk grund i dessa medier. Science fiction är en stor del av fokuset för arbetet då det är en 
tacksam genre att använda i arbetets syfte och metod. Men det betyder inte att science fiction är 
den enda genren som metoden kan tillämpas på. 
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Ur det här kommer min frågeställning: 
 

- Vilka möjligheter erbjuder science fiction/populärmedia för att skapa ett fysikintresse 
och ägandeskap av lärande genom att koppla det till elevers vardagliga konsumtion av 
fysik? 

 
- Hur kan lärare dra nytta av de diskussioner som uppstår vid visning av science 

fiction/populärmedia i grupp för att kartlägga förkunskaper hos elever? 

3.2 Behandling av tidigare studier 
Behandlingen av tidigare studier består främst av bearbetning av artiklar som handlar om hur 
science fiction behandlas i undervisning. Fokus ligger på att undersöka hur populärmedia kan 
påverka elever om mediet har stort inflytande på eleverna eller om det inte har någon påverkan 
överhuvudtaget. Det fokuset kommer att undersökas ur en handfull olika perspektiv som jag 
funnit relevanta för yrket som lärare i dagens skolsystem. Jidesjö et al. (2009) diskuterar resultatet 
av ROSE-studien som undersöker vad elever vill lära sig mer inom. Det framgår i studien att det 
elever intresserar sig för (generellt) är mer kompatibelt med utformningen av populärmedia än 
den utformning som finns i skolsystemet, när det kommer till förmedlingen av information. 
Då de tidigare studierna diskuterar olika perspektiv och argument för (och emot) användningen 
av populärmedia kommer dessa att vägas in i diskussionen över hur datainsamlingen och 
resultatet ter sig. Under 2 Teori beskrivs de olika perspektiv som tas upp och reflekteras över i 
någon mån.  
 
Själva kärnan i diskussionen utgår från perspektivet Ägandeskap av lärande (Enhag & Niedderer, 
2008) och hur det visar sig i undersökningen, vilket innebär att elever har en initial idé, antingen i 
gruppen eller som individ, om hur en fysisk situation ter sig och vilka faktorer som påverkar. I 
studien undersöks i vilken utsträckning eleverna uppvisar ägandeskap av lärande vilket innebär 
hur eleverna hanterar och följer upp sina egna idéer och kunskaper. 
Den grundidén kommer sedan att vägas samman med andra studier och tankesätt över hur 
elever använder sig av tidigare kunskaper och intressen för att utveckla sitt lärande, eller snarare 
hur läraren kan skapa möjlighet för elever att bygga vidare på dessa. Diskussionsdelen kommer 
delvis att behandla vilka förutsättningar elever har och hur förutsättningarna kan framkomma 
genom diskussioner. Vilka delar inom populärmedia som är lockande och användbara för läraren 
och elevernas inlärning behandlas i många av de tidigare studier som kort sammanfattats under 2 
Teori. De perspektiv som tas upp i tidigare studier går mycket hand i hand trots att var och en av 
studierna fokuserar på något olika saker, det är de som skapar diskussionen över för- och 
nackdelar. Det här gäller snarare frågan om vilket syfte och/eller slutmål som är centralt vid 
användning av populärmedia i undervisningen.   
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3.3 Datainsamling 

3.3.1 Design av studien 

Datainsamlingen som gjordes för projektet genomfördes med en grupp 18-åriga elever som hade 
läst gymnasiekursen Fysik 2 och hade en bra grund att stå på när det kom till diskussionerna. Det 
var en grupp på 6 elever som under en knapp timmes tid fick se fyra filmklipp från olika filmer 
för att sedan diskutera dessa ur ett fysikperspektiv. Mötet med elevgruppen ägde rum under 
avsatt tid (1h) från gruppens lärare. Under tillfället visades klippen på en projektor för hela 
gruppen att se. Det fanns funderingar på att låta studenterna se klippen på egna enheter men det 
gjordes inte då tiden var kort och värdefull. En av de motiverande faktorerna för det beslutet var 
rädslan för att eleverna inte skulle deltaga i diskussionen lika aktivt om de hade möjligheten att se 
om klippen flera gånger, på eget bevåg.  

En viktig del i undersökningen var att understryka för deltagarna att det inte fanns något rätt 
eller fel gällande vad de diskuterade eller kom fram till i diskussionerna. Det var en viktig del för 
undersökningen då analysen behandlar hur diskussioner framkommer och hur behandlas av 
elevgruppen. Mötet med eleverna spelades in i videoformat för att kunna bearbetas kvalitativt i 
efterhand. 

Klippen som visades innehöll situationer knutna till något avsnitt inom gymnasiefysiken. 
Instruktionerna eleverna fick före de såg klippen var minimala, de ombads endast kolla på 
klippet för att sedan diskutera iakttagelser ur ett fysikperspektiv. Värt att nämna är att vardera 
filmklipp har ett underliggande inlärningssyfte kopplat till ett område inom fysiken, om än inte 
uttalat för eleverna. Samtliga delar kan ge en bra grund till diskussion för ett visst område inom 
fysiken så som: centralrörelse, hastighet/acceleration och ljudets utbredning. Syftet var att se 
vilka diskussioner som uppstår och hur elever resonerar utifrån sina tidigare kunskaper inom det 
specifika område som kan kopplas till klippet.  

3.3.2 Datainsamlingens utförande 

Visningen av filmklippen gjordes i tre delar med 4 olika klipp. Metoden för de tre segmenten var 
i stort sett lika, det vill säga: visning av klippet, diskussion och idéskapande, en andra visning med 
idéerna i åtanke och sedan en slutlig diskussion. De tre delarna skiljde sig åt något då syftet för 
klippen spelar roll i hur de behandlades. För att ta ett exempel så var den sista delen en 
jämförelse mellan två olika klipp som skiljde sig åt ur ett visst fysiskt perspektiv.  

Resonemanget över att ha en öppen frågeställning var för att eleverna själva skulle generera 
diskussioner över vad de ser och den fysik som ligger till grund för klippet. Under den här typen 
av gruppdiskussioner framkommer det hur uppföljningen och utvärderingen av idéerna 
behandlas, vilket ses i det teoretiska ramverket för arbetet med fokus på ägandeskap av lärande. 
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Det är också enklare att i efterhand reflektera över var eller hur läraren kan kommentera 
diskussionen och på så vis leda diskussionen i en viss riktning om klippet skulle syfta till att 
behandla ett visst område inom fysiken. Det här är en viktig punkt att reflektera över innan 
övningen startar (hur mycket ska läraren styra diskussionen?), då tidseffektivitet är en relativt stor 
del i undervisningen på gymnasiet. 

Först visades en scen ur filmen Gravity (2013) där scenen innehåller de fysiska fenomenen: 
krafter och centralrörelse. Det här klippet valdes för att det innehåller fysiska fenomen som även 
finns som centralt innehåll i Fysik 2 (Skolverket, 2017), vilket gör klippet relevant för de 
områdena. Det var inte självklart att diskussionen behandlade just dessa delar när instruktionerna 
var minimala, vilket är poängen med en öppen diskussion av den här typen.  

Det andra klippet som visades var från filmen Speed (1994) där fysikens lagar sätts på prov på ett 
tydligare sätt än det tidigare klippet. De fysikbegrepp som klippet ämnar att behandla rör: krafter, 
impulser och i viss mån kastbanor, alla dessa punkter finns närvarande i det centrala innehållet 
för Fysik 1 (Skolverket, 2017). Det här klippet är lämpligt för en elevgrupp med mindre 
erfarenhet inom fysikämnet. 

Sist visades två klipp och eleverna skulle jämföra de två med varandra och se hur de skiljdes åt i 
någon fysisk mening. Klippen var från filmerna Star Wars (1977) och Interstellar (2014) och den 
tänkta fysikkoppling som ligger som grund för valet av klippen är ljudets utbredning i medium, 
som även det är en del i det centrala innehållet för Fysik 2 (Skolverket, 2017). Den här delen är 
klurigare för eleverna att uppmärksamma då det är mycket annat som tar uppmärksamheten i det 
första klippet som är från Star Wars (1977).  

3.4 Dataanalys  
Analysen av insamlade data behandlas ur ett kvalitativt perspektiv för att få ut så mycket som 
möjligt ur undersökningen och progressionen av de diskussioner som förekom. Fokus för 
analysen riktar sig mot hur elever uppvisar tecken på ägandeskap av det egna lärandet, både som 
grupp och som individer (Enghag & Niedderer, 2008). Det fokuseras på hur gruppen/individen 
följer upp de idéer och hypoteser som konstrueras ur tidigare kunskaper och läggs fram i 
gruppen, vilket visar i vilken utsträckning elever tar ansvar för sin egna förståelse och inlärning. 
Analysen behandlar även i vilken grad eleverna engagerar sig i diskussionen och hur det intresset 
översätts till resonemang inom fysiken och hur diskussionerna relaterar till  resultat från tidigare 
studier.  

3.5 Förhållningssätt till undersökning 

Deltagarna i undersökningen har skriftligt gett sitt medgivande till att medverka i den frivilliga 
studien och är informerade om hur materialet kan tänkas användas i vidare forskningssyfte. 
Behandlingen av materialet gör deltagarna anonyma för utomstående personer då alias har 
använts för vardera deltagande individ. Det framgår inte heller vilken skola dessa elever går på. 
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Deltagarna är medvetna om syftet för studien och hur resultatet kan komma att visas. 
Undersökningen uppfyller Vetenskapsrådets (2017) fyra forskningsetiska principer för 
individskyddskravet.  
 
Eftersom tillfället filmades fanns risken att eleverna inte skulle känna sig bekväma med 
deltagandet, jag var tydlig med att uttrycka att det var frivilligt att deltaga. Elevgruppen hade även 
blivit informerade om tillvägagångssättet av deras ordinarie lärare och var förberedda för att 
spelas in. Behandlingen av materialet görs med jämförelser av tidigare studier inom liknande 
områden och det finns en viss risk för generalisering av stereotyper av elever för att kunna göra 
en generell analys och jämförelse.  
 

4 Resultat 
Undersökningen ägde rum med en mindre grupp på 6 elever som har läst kursen Fysik 2 på 
gymnasiet. Det som kan sägas om elevgruppen är att de hade en god förståelse av ämnet fysik 
och de förkunskaper som diskussionen grundades på låg över den nivå som klippen ämnade att 
utmana. Det vill säga att några av klippen var mycket lätta och självklara att förklara för eleverna 
vilket gjorde att diskussionen snabbt var över. Elevgruppen kände varandra väl och de verkade 
inte tveka på att uttrycka funderingar eller frågor generellt. Men som i de flesta grupper så är 
vissa deltagare mer vokala än andra.   
 
De tre olika klippsegment som visades för gruppen hade samma upplägg. Eleverna fick 
instruktionerna att de endast skulle se klippen och vara uppmärksamma på den fysik de kunde se 
i klippet. Det här är av anledningen att undersökningen inte skulle riktas mot något specifikt 
kursmål utan vara mer allmänt inriktat mot utvecklingen och innehållet i diskussionerna.  
Analysen av de diskussioner som dokumenterats fokuserar på hur eleverna själva behandlar de 
idéer som kommer fram.  

4.1 Gravity 
Gravity (2013) är en film som utspelas i jordens omloppsbana. Det är under en rymdexpedition 
där tre astronauter ska göra underhållsarbete på Hubble-teleskopet som det kommer ett regn av 
rymdskrot flygande då en satellit blivit nedskjuten av en missil. Det leder till att astronauterna 
Ryan Stone (Sandra Bullock) och Matt Kowalski (George Clooney) måste ta sig till ISS 
(International Space Station) då den rymdfärja de befann sig på totalförstördes medan de själva 
mirakulöst kom undan med livet i behåll. Scenen som visades för eleverna utspelar sig precis när 
astronautparet kommer fram till ISS och det visar sig att deras fart relativt stationen är för hög 
vilket resulterar i att de nästan missar stationen och riskerar att driva ut i rymden. Händelsen 
utspelar sig ca 30 minuter in i filmen och klippet visar hur huvudkaraktären Ryan Stone fastnar 
med foten i linorna från en utlöst fallskärm som sitter fast i rymdstationen. Den andra 
astronauten Matt Kowalski flyter förbi Stone som lyckas greppa tag i en lina som sitter fasthakad 
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i Kowalskis rymddräkt. De båda astronauterna glider från rymdstationen tillsammans med 
linorna emellan sig, fallskärmslinan som sitter fast i Stones fot och linan som Stone håller kvar 
Kowalski med. Till slut kommer de till ett stopp då linorna sträcks ut helt och de stannar med ett 
ryck eftersom linorna verkar vara oelastiska. De är i vila i relation till varandra men det verkar 
dock som att de dras utåt relativt rymdstationen, trots den stumma utsträckningen av linorna. 
Det som händer härnäst är det som är diskussionsgrundande med detta klipp. Kowalski säger att 
han drar Stone med sig, bort från rymdstationen, och hakar bort linan som sitter fast i 
rymddräkten. När bortkopplingen sker åker Kowalski iväg från Stone och Stone börjar åka 
tillbaka mot rymdstationen.  
 
Analysen av diskussionen behandlas i kronologisk ordning för att progressionen av diskussionen 
ska kunna utvärderas och för notering av förändringar ska vara enklare att analysera. 
Ur ett fysiskt perspektiv kan det urskiljas hur eleverna börjar diskutera olika grundläggande 
fysiska begrepp som skulle kunna förklara händelseförloppet. Eleverna utgår från de fysiska 
grunder de har med sig sedan tidigare och börjar med hur krafter skulle kunna förklara 
händelsen, det här rör vid det Hammer (2000) menar med hur resources används av individer för 
att skapa en bild av fysiska fenomen.  
 

Hans: Han hade ju ingen hastighet sen. 
Mats: Nej, det känns ju som båda stod stilla. 
Hans: Det va ju som att han hade nåt sug ut från ingenstans liksom. 
Mats: Mm, men samtidigt, när han släppte då åkte ju hon tillbaka inåt mot rymdstationen. 
Adam: Det var inget som va direkt elastiskt.  
Hans: Eh, alltså det var ju som att nån drog på han utåt hela tiden. Det vart… fan va 
mycket sämre man tycker om den där filmen nu när man tänkte på det på det där viset.  

 
En sak att notera är betoningen på att filmen blev “mycket sämre” när de konsumerade filmen 
med kritiska ögon, vilket kan tolkas som att eventuella tidigare konsumtioner av filmen inte 
involverade något djupare kritiskt tänkande (Efthimiou & Llewellyn, 2006). 
Elevgruppen går vidare och diskuterar hur impulser skulle kunna påverka situationen och om 
astronauterna var i vila, vilket de verkade vara enligt eleverna efter den första visningen av 
klippet. Samtidigt tillkommer förslag som kan förklara händelsen och gruppen börjar fundera 
över om systemet roterar och om det kan vara en betydande faktor för hur scenen utspelar sig. I 
ett försök att göra eleverna tryggare i sin idéformning så uttrycker jag återigen att ingen idé är 
dålig eller dum. 
 

Mats: Men det känns ju som att samma kraft borde verka på henne i såna fall.. 
Hans: Ja. 
Mats: Om det var nån typ [viftar med armen i rotationsrörelse] centripetal. 
Hans: Ja, men hon snurrade ju ingenting. Hon låg ju bara där. Då borde hon ju inte haft 
någon kraft alls på sig.  
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Mats: Nej, det känns ju.. Vadå om de står stilla ganska länge båda två. Liksom det borde 
ju bara vart ett litet ryck så åker du tillbaka in. 

 
Diskussionen stannar kvar vid de tre centrala fysikbegrepp som de kunde se relevans i för att 
beskriva hur situationen kom att utspela sig. Hans uttalar med hjälp av Adam det som har 
diskuterats hittills för att möjligen se om de har missat någonting. Reflektionerna kan tolkas att 
behandla gruppens och individernas tidigare idéer och den rimlighet som finns i resonemangen, 
vilket visar på ett ansvarstagande och ägande av dessa (Enghag & Niedderer, 2008).  
I diskussionen fokuserar eleverna mer på orsaken till Stones rörelsemönster efter att de båda 
astronauterna kopplas från varandra och konstaterar att den kraft som verkar på Kowalski inte är 
speciellt rimlig om referenssystemet inte roterar. Samtidigt rör reflektionen observationen att om 
linorna var elastiska skulle astronauten Stone rimligtvis åka tillbaka enligt scenens utspelande. 
Men denna idé avfärdas då eleverna menar att de linor det handlar om förmodligen inte är 
elastiska med tanke på linornas användningsområde.  
 

Adam: Hon får ju en jättekraft tillbaka. Det känns ju lite som att han har draghjälp. 
Hans: Alltså, om han skulle ha en kraft utåt och det var någon elasticitet i bandet så 
skulle hon kunna åka tillbaka. Men det är ju att han inte borde ha någon kraft utåt. 
Adam: Nej, inte efter att hon tog tag i hans lina. 
Hans: Och så såg det inte ut som att de snurrade runt heller.  
Adam: Det såg ju mer ut att.. Det var nån som drog i honom bortåt.  
Mats: Han har ju en fart utåt i början men sen blir dom ju helt stillastående båda två så.. 
Dom håller så länge när de är stillastående.. 

 
Diskussionen börjar gå runt i cirklar och för att eleverna ska få möjlighet att själva revidera sina 
idéer föreslås att klippet visas en andra gång. Då klippet visas en andra gång ges möjlighet för 
djupare reflektioner och så även för eleverna att känna ett ansvar för progressionen av 
diskussionen och indirekt även sitt lärande (Enghag & Niedderer, 2008). Som förberedelse 
diskuterar gruppen vilka idéer som ska ligga som fokus vid den andra visningen och vilka frågor 
de vill ha svar på. 
 

Hans: Det var det där som Mats sa, att om de snurrar runt. Det såg ut som att de liksom 
bara låg rakt ut stilla. Med centripetalkraften liksom, eller ja.. Ah, nej men om hela 
rymdstationen kanske snurrar? 
Mats: Den såg ut att vara stilla.  
Hans: För dom är stilla i jämförelse med själva stationen.  
Mats: Ah, men jag tänkte hade man inte jorden som referenspunkt också? 
Adam, Erik, John: Mm jo. 
Mats: För då borde man sett hela skiten röra sig i förhållande till jorden.  
Hans: Ja, det är det man kanske ska kolla då.  
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Reflektionerna börjar direkt när klippet startar för andra gången och observationer uttalas högt 
från eleverna för att poängtera observationerna.  
 

Hans: Men hon börjar ju snurra i början. 
Adam: Ah dom är ju inte elastiska iaf, hon stannar ju typ direkt när repen sträcks ut.  
Hans: Nu snurrar ju hon faktiskt ditåt [pekar med handen uppåt] och där ah, alltså hon 
åker ju [cirkelbana med handen]. 

 
Adam är den eleven som kopplar tillbaka till den ursprungliga hypotesen att linorna skulle vara 
elastiska, det var även Adam som lanserade den idéen i gruppen. Det är en återkoppling som 
enligt Enghag och Niedderer (2008) visar att Adam tar ansvar och äger sitt lärande. Vid 
uppmärksammandet av att linorna är oelastiska och inte kan orsaka att Stone åker tillbaka till 
rymdstationen ställer sig Adam frågande till situationen och söker svar på frågan genom att 
presentera sin fundering för gruppen. 
 

Adam: Det konstigaste är ju att hon åker tillbaka så fort.  
 
Det gör att fokus skiftar till de andra elevernas/gruppens funderingar och idéer som stärkts 
genom den andra visningen av scenen. De diskuterar hur centralrörelse kan vara en del av 
förklaringen och repeterar högt händelsen i gruppen, vokalt och ritar på papper, så samtliga 
deltagare har samma utgångspunkt för reflektionerna. Förklaringen kan tolkas som en 
beskrivning av hur eleverna greppar fenomenet relativ rörelse i cirkelrörelser.  

 
Hans: Om vi liksom har en radie så här då borde ju han få.. Han borde ju, åka rakt ditåt 
[ritar en tangent till cirkeln astronauterna rör sig längs] Så om hon fortsätter så ser det ju 
ut som att dom är rakt bakom varandra.  
Mats: Ah, det är sant. 
Hans: Ett tag i alla fall. [Kommer de “följas åt”] 
Adam: Men det ser ut som att han åker rakt.. [Bakåt] 
Hans: Det kommer ju.. Dom kommer ju skiljas åt men det ser ut som, från början att de 
åker rakt. [Ifrån varandra] 

 
Hans går in djupare i konceptet för relativ rörelse och hur det kan bete sig i cirkulära rörelser då 
de andra i gruppen inte hänger med på vad han menade med den initiala förklaringen. 
Fördjupningen kan även tolkas som ett resonemang för att reda ut huruvida ens egna tidigare 
kunskaper inom ämnet går ihop med situationen som förklaras, det visar sig främst vid 
resonemanget om rörelsemängd. Det är en öppen reflektion och revidering av tankegångarna 
och de fysiska kunskaper eleverna besitter. Det sättet Hans lägger fram sina tankar kan relateras 
till det Enghag et al. (2009) kallar “exploratory talk” trots att det mer är en monolog.  
 

Hans: Hans hastighet var inte så hög och det var väl därför han åker långsamt ut. Men 
sen kraften inåt var ju egentligen tillräcklig för att de båda skulle åka rätt ut till en början 
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men sen när han släpper så verkar en större kraft på en mindre massa och då blir det 
högre hastighet inåt. Men att han fortfarande har en liten hastighet runt och därför ser 
det ut som att han åker rakt bakåt utåt kanske. Om du fattar vad jag menar? Det är ju den 
enda förklaringen egentligen, att dom måste ha snurrat. Annars skulle ju inte han kunna 
åka iväg sådär om hon åker in. 
Mats: Ja, annars känner jag inte vilken kraft som skulle kunna verka på honom utåt. Eller 
jaaa. 
Hans: Det är ju ingen kraft utåt. 

 
 
Hans kopplar till ett scenario i mindre skala som ofta syns inom fysiken och de säkerligen har 
behandlat i tidigare moment av fysikundervisningen, han gör en jämförelse/analogi mellan en 
boll som snurrar i en ring för att sedan släppas och då följer en tangent till cirkeln. 
 

Hans: För jag menar till en början så ser det ju ut som.. Om det är en boll som åker i en 
ring så.. så har man liksom streck rakt ut [tangenter till cirkeln]. Så ser det ju ut som att 
den följer den här linjen när den släpps. Linjen snurrar liksom så [visar att varje punkt på 
en cirkel har en tangent] och det ser ut som att bollen liksom följer den här linjen utåt. 
Efter ett tag kommer linjen vara här, fast egentligen är den lite efter. Det var väl det man 
såg. Att han var liksom rakt utanför men egentligen kanske.. [visar att Kowalski inte 
följer efter Stone] 

 
Den progression som diskussionen hade kan visa hur utvecklingen av idéer skapas och 
reflekteras över för att komma med en rimlig förklaring för hur situationen skulle kunna 
förklaras. Diskussionsutvecklingen passar in på beskrivningen av ägandeskap av lärande för en 
elevgrupp som presenteras av Enghag och Niedderer (2008). En öppen frågeställning tvingar 
gruppen att själva forma funderingar och specifika frågeställningar som ska besvaras och redas 
ut. Kvalitén på den här delen av undersökningstillfället var väldigt god då scenen ur Gravity 
(2013) hade en lagom svårighetsgrad för denna elevgrupp.  

4.2 Speed 
Speed (1994) utspelas i Los Angeles och är av genren action thriller. Den handlar om hur en buss 
med passagerare blir kapad, fast inte på ett traditionellt vis, där förövarna är fysiskt närvarande. 
Bussen är istället riggad med sprängämnen som är inställda att armeras när bussen åker fortare än 
50 mph (80 km/h), om bussen efter det saktar in under 50 mph så kommer sprängämnena 
detonera. Villkoret för att antagonisten ska desarmera sprängämnena i bussen är att han kräver 
en lösensumma på $3.7 miljoner. Scenen som visades för eleverna från den här filmen är fysiskt 
sett mer basal och passar sig bättre för elever med mindre erfarenhet inom fysikämnet. 
Filmklippet utspelar sig 1 h och 5 minuter in i filmen och visar hur bussen som inte kan stanna 
leds av poliseskort på en motorväg som inte är färdigbyggd. Det är ett stort glapp, 50 ft (ca 15 
meter), i motorvägen och bussen har inget annat val än att försöka flyga över glappet. Vad man 

17 



kan se från filmen så verkar det inte vara någon markant höjdskillnad mellan avsats- och 
landningsvägen. Bussen accelererar och lyckas imponerande nog flyga över avståndet utan större 
problem. Det är förbryllande att se hur bussens kropp beter sig precis när den lämnar avsatsen, 
den verkar stegra och ställa sig på bakhjulen precis när den lämnar avsatsen.  
 
Diskussionen som följer är precis efter första visningen av filmscenen och börjar med idéer om 
att det fanns en ramp på motorvägen i fallet om det skulle komma en bil som inte kunde stanna. 
Det man kan se i diskussionerna är att händelsen ses som helt orimlig enligt fysikens lagar av 
elevgruppen som helhet. Eleverna påpekar varför händelsen är orimlig och vilken del de 
reagerade på. Om händelsen ska vara rimlig så föreslår eleverna olika (om än orimliga) faktorer 
som skulle kunna göra klippet mer trovärdigt, vilket kan relateras till elevernas förmåga att skilja 
mellan fysikens lagar och science fiction (Efthimiou & Llewellyn, 2006). 
 

Mats: Den fick ju sån jävla vinkel i början också så man trodde ju att det var en fläskig 
ramp liksom som kickade upp dom på nåt sätt.  
Hans: Hehe, fläskig ramp..  
Mats: Men det såg fan ut som det, för det ser ju ut som att det är plant här och så åker 
bussen så här [visar med armen hur bussen gör en vinkel mot bordet] 
Hans: Men hur fick dom vinkeln uppåt då? Ah, det var en sån jävla acceleration att det 
bara blåste så.. [visar med armen hur armen lyfter uppåt] 
Hans: Haha, den tar vind.. 
Mats: Haha, stort jävla segel. 

 
Utgångspunkten i diskussionen och den överenskommelse som gruppen verkar ha är att fysiken i 
klippet är orimlig vilket gör att diskussionen som följer blir något oseriös. Trots detta håller sig 
gruppen till att skapa möjliga förklaringar över hur problemet hade kunnat lösas förutsatt att 
bussen var utrustad för att klara ett sådant hopp. Lösningsförslagen som föreslås grundar sig mer 
i science fiction än verklighetsförankrade teorier, det är förslag som raketmotorer, plötslig 
viktfördelning av passagerare, bussens stötdämpare och att bussen tar vind och flyger uppåt. 
 

Adam: Nej, men det var en raketmotor där bak som dom hade satt på.  
Erik: Eller så var det passagerarna.. Precis innan så hoppade alla passagerare längst bak. 
Mats: Jaaa! 
Adam: Eller så kan det vara fjädringen som de har i bussen som liksom trycker bara.. 
Hans: Som hydraullyft.. 
Adam: Ah exakt.  
John: Typ som en lowrider buss.. 

 
Om den här diskussionen hade tagit form i en grupp med mindre erfarenhet av fysikens lagar 
finns en risk för att gränsen mellan science fiction och verklighetens fysik inte varit lika tydlig hos 
eleverna (Barnett et al., 2006). I det fallet är det viktigt att ge eleverna möjlighet att urskilja de 
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gränserna genom reflektion över situationen i fråga och möjligen att styra diskussionen i “rätt” 
riktning.  
Efter den initiala lekfulla delen av diskussionen återgår de till att analysera klippet för vad det är 
och återknyter till vad som faktiskt hände. Hans tar upp och analyserar den delen av händelsen 
där bussen befinner sig högt över marken vid landningen. 
 

Hans: De hade en ruskigt hög alltså var väldigt högt över marken när de skulle landa sen. 
Det var inte så att de kom precis så.. [visar med händerna kant mot kant] Då måste ju 
liksom höjdskillnaden varit såhär [håller händerna i olika höjder för att demonstrera olika 
höjder av vägen] på nåt vis. Men den var ju helt rak.  

 
Elevgruppen bad att få se en stillbild av klippet som visade motorvägen för att se om det var 
någon höjdskillnad mellan avsatsen och landningen. Diskussionen som följer föreslår att de 
skulle kunna testa detta genom att dra isär borden de sitter vid och försöka med en leksaksbil 
och se hur den situationen skulle te sig. Då detta experiment är så pass basalt håller alla med om 
att resultatet inte skulle stärka filmens porträttering av händelsen. 
 

Adam: Alltså om det skulle varit realistiskt, då skulle ju bussen kommit mitt i och skrapat 
i hela bussen liksom att den precis såhär kommer över och skrapar i undersidan liksom..  
Erik: Men den skulle ju inte komma över..  
Mats: Nej, den skulle inte komma över överhuvudtaget. Inte en chans.  
Erik: Inte på sådär 110 km/h. [Som klippet visade] 

 
Vid vidare utvärdering av stillbilden på glappet återgår diskussionen till hur det skulle kunna vara 
möjligt för bussen att klara av hoppet. Den riktning diskussionen tar är mer spekulation över de 
faktorer som spelade in i det faktum att bussen klarade hoppet över glappet. Kontentan av den 
diskussionen är att eleverna försöker finna en förklaring för den impuls som bussen verkar få 
precis i ögonblicket som bussen lämnar avsatsen. De söker dock förgäves då de inte kan finna 
någon rimlig förklaring för bussens fysiska beteende. 
 
För att göra diskussionen något mer givande för eleverna provade jag att leda gruppen med en 
fråga. Frågan löd hur de trodde att de hade filmat och gjort detta klipp vid inspelningen av 
filmen. Den gav ingen djupare fundering hos eleverna som fortsatte att diskutera något 
orealistiska scenarier över hur inspelningen hade kunnat gå till.  
Då elevgruppen var överens om att scenariot var orealistiskt och diskussionen inte gav så mycket 
så testade jag, återigen i rollen som lärare, att ställa en fråga för att styra diskussionen i en viss 
riktning. Frågan var hur eleverna skulle skapa förutsättningarna för samma scenario med en buss 
som ska hoppa över ett glapp i vägen, men att de skulle sätta de förutsättningar som var 
nödvändiga för att bussen skulle klara av hoppet utan att tänja lika mycket på fysiken eller 
rimligheten.  
 

Hans: Ja, man måste ju ha höjdskillnad, det går ju att räkna på. Gravitation, massa.. 
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John: Hastighet.. 
Hans: Och så beräknar man tiden och hastigheten fram.  
Adam: Mm, jag skulle ha ett litet hopp där i slutet.  
Hans: Hur långt faller man på den här tiden det tar att hoppa den här sträckan? 
Mats: Ja, och ett hopp eller upplutning vid avsatsen. Så man får lite vinkel. 
Hans: Ahh, nosen uppåt liksom.  
Adam: Så får man gasa på som sjutton.. 
Mats: Ah, man lär ju ha ganska hög hastighet, men det är ganska givet. Bussen gjorde ju 
det.  
Hans: Och så skulle man nog vilja ha lite kuddar att sitta på vid landningen..  
Adam: Ah, eller fjädringen.. Hehe. 

 
Efter att jag har ställt denna fråga och diskussionen ovan tagit fart börjar eleverna själva 
uppskatta längder och hastigheter för att ställa upp ett räkneproblem för den lösa fråga som jag 
riktade mot gruppen. Förutsättningar deklareras av gruppen och de menar att det är ganska 
orimligt att bussen skulle klara av ett sådant hopp då den förmodligen skulle gå sönder. Men de 
menar att scenen skulle kunna göras betydligt mycket rimligare med enkla medel, exempelvis 
lägga en ramp i slutet av vägen som bussen får den uppåtriktade nosen från och en höjdskillnad 
mellan avsats och landning.  
 
Svårighetsgraden för det här klippet är låg vilket gör att undersökningen i den här elevgruppen 
får ett annat fokus. Om situationen skulle uppstå att innehållet är för uppenbart för eleverna 
finns möjlighet att ställa frågor och rikta om uppgiften från att vara en öppen diskussion till att 
bli en slags problemlösning med öppen utformning.  

4.3 Star Wars vs. Interstellar 
Den här delen av undersökningen var utformad något annorlunda då elevgruppen först fick se 
ett klipp från Star Wars: A New Hope (1977) där de skulle göra liknande analys av de fysiska 
aspekterna i klippet som de gjort i de tidigare. Efter en kort diskussion om klippet fick de se ett 
annat klipp från Interstellar (2014) och syftet var att se om eleverna reflekterade över någon 
skillnad i dessa två klipp, ur ett fysiskt perspektiv. Båda scenerna utspelar sig i rymden ombord 
rymdskepp av olika former. Star Wars-klippet var det första eleverna fick se och föra en kort 
diskussion över. Det är ett klipp som visar när Rebellerna attackerar Dödsstjärnan och 
majoriteten av klippet visar hur stridsskepp flyger runt i rymden och skapar ljudliga explosioner 
när de träffar sina måltavlor. Det pågår ganska mycket på skärmen samtidigt vilket kan försvåra 
för eleverna att urskilja enstaka fysiska representationer. Det finns mycket att diskutera i det här 
klippet då det är en väldigt tydlig science fiction inblandad, vilken kan ta överhanden i 
diskussionerna för att det verkar intressantare (t.ex. kraft/energifält, elektromagnetiska sköldar, 
laserskott). Efter den korta diskussionen visas ett klipp från Interstellar (2014) som även den 
utspelar sig i rymden och 2 h och 4 min in i filmen. Den här scenen är mer avskalad och är inte 
lika fullpackad med intryck för åskådaren. Scenen visar hur en rymdkapsel ska ansluta till sin 
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moderskeppsmodul genom en luftsluss och denna händelse betraktas på avstånd av 
huvudrollsinnehavarna, Cooper och Dr. Brand. När kapseln ska ansluta till luftslussen så 
fungerar inte tätningen mellan kapseln och luftslussen helt och tryckskillnaden gör att det blir en 
explosionsliknande reaktion. Det visas en explosion som är helt ljudlös ur alla filmade perspektiv. 
Syftet med att visa de båda klippen tillsammans var också för att undersöka hur jämförelsen ter 
sig. 
 
Visningen av rymdslaget i Star Wars: A New Hope (1977) skapade funderingar som både hör 
hemma i science fiction men även reflektioner som grundas i fysikens verkliga värld. Det beror 
på de många olika intryck och visuella detaljer som är närvarande i science fiction-rika filmer för 
att stärka intresset hos konsumenten (Jidesjö, 2010). 
 

Hans: The Death Star, den är ju rätt stor.. Så den lär ju ha nån gravitation, det lär ju inte 
vara någon atmosfär runt omkring. Dom flyger ju och har en kraft liksom framåt och 
vingar men dom lär ju inte få nåt lyft eftersom det inte finns någon atmosfär. Så då borde 
dom ju åka ner. [Mot Dödsstjärnan] 
Mats: Det känns ju som det. Men de kanske har löst det med sina jetmotorer? 
Hans: Eller så har de så hög hastighet så att dom kan liksom rotera runt den alltså utan 
att de faller typ.. 
Mats: Men det känns ju som att de där lär ju kunna flyga i rymden också. 
Adam: Dom gör ju det.  
Mats: Där det inte finns någonting alls.  

 
Hans funderar över hur stridsskeppen klarar av att flyga då det inte finns någon atmosfär 
närvarande för att ge skeppen lyftkraft för att stå emot den gravitation som Dödsstjärnan borde 
ha med tanke på dess storlek (massa). Mats håller med till viss del men svarar med den logik som 
filmen presenterar vilken är att de kanske har löst problemet med de motorer som används. På 
det viset har Mats accepterat att det finns ett science fiction-element som kvarstår som okänt för 
konsumenten och avfärdar det som science fiction. Det visar att det finns en gräns mellan 
science fiction och den verkliga fysiken men genom reflektion kan gränsen göras tydligare, vilket 
även Efthimiou och Llewellyn (2006) understryker.  
 

Adam: Men alltså, det är ju svårt att hitta något realistiskt med just den här.  
Mats: Hehe, jag gillade explosionerna.  
Adam: Explosionerna är typ det realistiska. Det är liksom.. Ah, men det kan hända. Men 
att bygga upp en hel planet av skrot liksom.  

 
De tar upp och går igenom andra händelser som fångade deras uppmärksamhet innan Hans 
bryter tillbaka till diskussionen om skeppen för att gå mer på djupet i den tanken. Hans köper 
argumentet att skeppen såklart kan flyga i rymden men kommer med några vidare funderingar 
kring det. 
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Hans: Men, skulle de flyga nära jorden så måste de ju ha nån lyft för att inte krascha. 
Eller ha en sån hög hastighet så att dom liksom faller runt hela..  
Mats: Jojo, men det känns som att det måste vara svårt ute i rymden och göra de här 
snabba svängarna som de gör överallt. Till höger och vänster. För det känns ju.. Alltså att 
bara flyga med en konstant hastighet det lär ju inte vara några problem. 
Hans: Nej, svänga är väl.. Jag tänker såhär raketer på sidan kanske eller nåt.. Vinklar den 
bakre på nåt vis. 
Mats: Ahh, äähh.  

 
Även i den här delen leder jag in gruppen till ett visst område för att se hur elevgruppen reagerar 
på denna utformning av diskussioner. I detta fall säger jag att man kan anta att rymdskepp är 
konstruerade för att kunna flyga i rymden och manövrera fritt, för att eliminera den diskussion 
som var mest aktiv och följer upp med om någonting mer basalt observerades som inte 
reflekteras över vid första anblick? Eleverna fick fundera på det medan det jämförande klippet 
från Interstellar (2014) med den tysta explosionen visades. Det var ett prov på hur läraren kan 
styra elevgruppen mot ett specifikt ämnesområde inom fysiken om klippen har slutmålet eller 
syftet att föra diskussioner kring det. 
 
Jämförelser mellan de båda klippen startar omgående och insikten om att ljud behöver ett 
medium att färdas i skapar omedelbart en koppling tillbaka till atmosfärdiskussionen. 
Tankegången går i stil med att om explosioner och lasrar låter i rymden i Star Wars måste det 
betyda att det finns ett medium som rymdskeppen färdas i och då kan lyftkraften för skeppen 
också förklaras fysiskt. Tanken och logiken är god men det är med en dos av ironi som idéen 
läggs fram och tolkas som att elevgruppen återigen har undersökt var gränsen mellan science 
fiction och verklighetens fysik går (Barnett et al., 2006).  
 

Hans: Ja, men det är ju det här med lufttrycket.. 
Mats: Och ljud ute i rymden också.. 
Hans: Jaa, det också.. 
Mats: För dom där jävla lasrarna dom låter ju peiw peiw peiw.. ähh jag kan inte låta som 
dom men ändå.. 
Hans: Just ja.. Men då var det en atmosfär där då? Det förklarar ju allt! 
Mats: Det är en konstgjord atmosfär då. 

 
Diskussionen glider över i en utläggning hur Star Wars överlag hanterar atmosfärer och hur 
luftmotstånd och friktion inte verkar påverka de skepp som flyger in i atmosfären på planeterna. 
Det diskuteras även de mekanismer som finns i den fiktiva världen som gör det möjligt att ha en 
hangar utan dörr in till Dödsstjärnan med hjälp av kraftfält som skepp bara kan åka igenom.  
 

Hans: Men de har teknik som bara formar sig efter som åker in.  
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Eleverna spinner vidare på science fiction-spåret och lägger fram förslag som skulle förklara 
ljuden i rymden men dock utan att direkt bryta mot några fysiska lagar. Förutsättningarna för 
förslagen baseras på att det fysiska faktum att ljud måste färdas i ett medium kvarstår samtidigt 
som idéerna är av science fiction-karaktär. 
 

Hans: Eller så har dom såhär att, ljudet har en såhär kamera som såhär filmar och bara 
“det där måste ge ett ljud” och så gör liksom nån dator ett ljud som spelas upp inne i.. 
Adam: Eller så har de en mikrofon precis liksom där utskjutet går.. 
John: Men det kommer ju ändå inte låta nåt.  
Mats: För det måste vara något som en ljudvåg kan färdas i.  

 
Utvecklingen för denna del var blandad då det kom att handla mycket om science fiction i de 
diskussioner som ägde rum. De delar som har koppling till den skolfysik som eleverna har 
undervisats i diskuterades dock mer på djupet. När de pratade om atmosfären tillämpade 
eleverna de lagar och kunskaper de har sedan tidigare för att utveckla och reda ut idéen 
ordentligt medan idéerna som var baserade på science fiction var mer ytliga och oseriösa. Det 
kan behövas en verklighetsförankrad fråga som utgångspunkt för att hjälpa eleverna att föra en 
konstruktiv och givande diskussion. Detta visade sig vara mer nödvändigt för de klipp som 
antingen inte hade någon tydlig isolerad fysisk situation eller hade fel svårighetsgrad. 
 

5 Diskussion 

 
Ovan redovisade dialoger ger en bild över hur givande diskussioner grundade i science fiction 
faktiskt kan vara i fysikundervisningen. De tre klippsegmenten hade något olika upplägg och 
svårighetsgrad då undersökningen ämnade att vidga tolkningsmöjligheterna för utveckling av 
tillvägagångssättet. Tanken med att utforma diskussionerna utifrån en öppen 
frågeställning/minimal instruktion var att det skulle undersöka hur en grupp elever skapar en 
progressiv diskussion utifrån egna funderingar och erfarenheter för att sedan se hur lärägandet 
(Enhag & Niedderer, 2008) av gruppen och individerna framkommer.  

5.1 Resultatdiskussion 
I den första delen, som låg på “rätt” svårighetsgrad för eleverna, visades klippet från Gravity 
(2013) två gånger med flödet: visning, diskussion och idéskapande, visning, diskussion och 
reflektion av idéerna. De initiala idéerna testades vid andra visningen av klippet och eleverna 
själva tog ansvar för reflektionen av dess validitet genom att återkomma till idén och analysera 
huruvida idén var rimlig eller ej. Det visar att eleverna tog ansvar för de idéer och teorier som 
framkom ur diskussionerna och hur de följde upp påståenden för att utveckla sitt lärande och 
förståelse. Det är i den här delen gruppen och individerna uppvisar ägandeskap av lärande 
(Enghag & Niedderer, 2008) starkast i undersökningen vilket kan bero på olika faktorer. En 
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faktor kan vara att klippets svårighetsgrad var passande för gruppen. Det var inte för lätt eller för 
svårt att urskilja fysiska fenomen ur klippet utan det krävdes reflektioner och resonemang för att 
komma fram till idéer som var värda att återkoppla till. En annan faktor som kan ha spelat in i 
den större utsträckningen av lärägande var att gruppen fick chansen att se klippet en andra gång, 
eftersom det var ett svårare scenario att reda ut efter en visning. Det gjorde att eleverna skapade 
idéer och gav förslag på faktorer kunde påverka händelsen i klippet, för att sedan utvärdera dessa 
i efterhand. Elevernas reaktioner och ställningstagande till att genomföra uppgifter utan tydliga 
riktlinjer kan urskiljas i det flöde som undersökningstillfället hade. Till en början är det få förslag 
som kommer fram och tveksamheten över vad som är rätt eller fel ligger nog i bakhuvudet på 
några av eleverna. I den här gruppen kom några av eleverna över den känslan fort, det handlar 
om inte mer än någon minut. Desto längre diskussionerna lider anas en annan självsäkerhet i 
framläggning av idéer och de efterföljande diskussionerna kring idéerna. En möjlig faktor som 
bidrog till den utvecklingen var tryggheten eleverna kände gentemot gruppen och även till mig i 
lärarrollen. Den känslan av att eleverna kan uttrycka sina tankar utan att bli tillsagd att det är fel 
eller avfärdas som okunnig. Eleverna fick istället tillfälle att utvärdera sina egna idéer och ta 
ansvar för sin egen lärprocess, vilket är en betydande del i grunden av utbildning. Den öppna 
formuleringen skapar därför ett indirekt mål och tillfälle för eleverna att ansvara för 
bearbetningen av uppgiften och dess innehåll, då läraren inte “lägger sig i”. Det här visade sig då 
eleverna tog ansvar för utvärderingen av uppgiften och sitt lärande. Det blev en naturlig process i 
gruppen, speciellt för Adam och Hans som uttrycker frågor som de återkommer till efter andra 
visningen.  
 
Den andra delen (Speed, 1994) var för basal i sitt framställande för den här elevgruppen. Den 
fysik som klippet innehöll var för enkel för att skapa en utvecklande diskussion kring den då alla 
deltagare såg händelsen som totalt orimlig, av helt rätt anledningar. Motivationen till att diskutera 
“riktig fysik” försvann något när eleverna insåg att det var en orimlig situation som inte kunde 
förklaras med den givna informationen i filmklippet. Den efterföljande diskussionen gick istället 
till att skapa förklaringar och idéer som är grundade i science fiction och kan beskrivas som 
överdådiga och orimliga men ändå kunna användas i science fiction. Det här klippet var basalt 
och skulle göra sig bättre i elevgrupper med lägre förkunskaper då de självklarheter den här 
elevgruppen påpekar möjligen inte skulle ses som självklarheter. Den diskussion som var mest 
givande under den här delen var när fokus skiftade från att kritisera händelsen till att sätta 
förutsättningar för att händelsen skulle vara möjlig att utföras. Delar av gruppen deltog då i 
diskussionen som blev ett moment av problemlösning i vilket de skissade upp en fysikgrundad 
lösning innefattande fritt fall av ett objekt och vilken höjdskillnad som var nödvändig för att 
bussen skulle klara hoppet. Lösningsförslaget gjordes med formler och kunskap de hade sedan 
tidigare och applicerade det i den aktuella situationen. Fokusskiftet kom i form av ytterligare 
instruktion från mig i lärarrollen och visade att trots att det var ett “ointressant” klipp så 
skapades en situation där eleverna fick utmanas något i sina resonemang.  
 
Den tredje delen handlade om att jämföra två olika klipp med varandra (Star Wars (1977) och 
Interstellar (2014)) för att se hur de skiljde sig åt ur ett visst fysiskt perspektiv. Denna del var 
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svårare för eleverna att hitta en specifik diskussion kring då det var mycket som hände i det 
första klippet (Star Wars, 1977) och det var många intryck att bearbeta.  

5.2 Metoddiskussion 

Den sista delen av undersökningen skulle gynnas av att ha en kontext knuten till sig och en 
möjlighet för att skapa en kontext hade varit att ge något mer strikta instruktioner. Gruppens 
diskussion var produktiv även fast det inte diskuterades om det tänkta ämnet. Elevgruppen fick 
som sagt se klippet från Star Wars (1977) först vilket gjorde att den initiala diskussionen till stor 
del handlade om science fiction-centrerade ämnen. Det var en diskussion som delvis grundades i 
verklighetens fysik och handlade om atmosfärer och nödvändigheten för en sådan om ett 
stridsskepp ska kunna manövrera med hjälp av vingar. Efter att elevgruppen fick se klippet från 
Interstellar (2014) kopplade de ihop och lade märke till det syfte som klippen ämnade att 
förmedla vilket var ljudets utbredning i medium. Ytterligare ett förslag för hur den här delen 
hade kunnat göras tydligare hade varit att byta den ordning klippen visades i, då klippet ur 
Interstellar (2014) är mindre kaotiskt och förmedlar idéen om ljud tydligare. Samtidigt var det 
nyttigt att se hur diskussionen artade sig när budskapet inte var tydligt.  
 
Elevgruppen visade överlag en god förmåga att skilja mellan science fiction och fysikens lagar i 
de utläggningar och förklaringar som diskussionerna innehöll. Annars är risken att fysiska 
orimligheter i populärmedia accepteras som science fiction vid konsumtionen av mediet och 
därmed avfärdas som en annan typ av fysik än den som undervisas i skolan. Det kan vara 
problematiskt att urskilja var gränsen mellan science fiction och fysikens lagar går om det inte 
aktivt reflekteras över de situationerna som kan vara orimliga men framstå som verkliga, precis 
som Barnett et al. (2006) påpekar.  
 
Undersökningen visade att det var enkelt att genom ledande frågor hjälpa eleverna i rätt riktning 
om de antingen hade kört fast eller om diskussionen var irrelevant för det åsyftade begreppet. 
Avvägningen läraren måste göra är att se till i vilken utsträckning eleverna behöver vägledning i 
att föra relevanta diskussioner. Det här kan vara problematiskt då lärägande framkommer 
tydligare om eleverna yttrar idéer på egen hand som det sedan reflekteras över. Det kan dock 
vara en trygghet för eleverna att ha en känsla för vad som ska diskuteras då rädsla över att ha fel 
kan vara hämmande för diskussioner. Det tillsammans med att aktiviteten bör kännas relevant 
för elevgrupperna gör att ytterligare instruktioner för diskussionerna kan gynna utfallet av 
övningen. Det kan förslagsvis vara i form av en verklighetsförankrad fråga som ger en relevant 
utgångspunkt och hjälper eleverna att föra en konstruktiv och givande diskussion.  

Undersökningen var utformad för att undersöka hur elevernas diskussioner ter sig vilket ligger 
som grund för denna diskussion. I en klassrumssituation skulle jag råda att ha ett tydligare 
slutmål för övningen. Det kan vara så enkelt som att ha en introduktion för området/klippet i 
fråga eller ha en tydligare frågeställning som eleverna ska besvara under och efter visningen av 
klippet.  
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5.3 Anpassning av arbetssättet till ordinarie undervisning 
De förutsättningar som eleverna har med sig till diskussionerna är styrande i en del avseenden. 
Vilket kunskapsdjup elevgruppen befinner sig på skapar förutsättningarna för hur öppen 
frågeställningen kan vara för den initiala diskussionen samt vilken svårighetsgrad händelsen ska 
ligga på. Undersökningsgruppen var en, som tidigare nämnts, erfaren och kapabel elevgrupp 
inom gymnasiefysiken. Den nivå av förkunskaper gruppen som helhet besatt kunde kännas av 
under undersökningens gång men det var svårare att se vilka förkunskaper var och en av eleverna 
hade på individnivå. Det ansvarstagande man kunde observera hos några av eleverna var 
isolerade hos de individerna och de elever som inte var speciellt aktiva i diskussionerna var svåra 
att utvärdera. Ett av de problemen som finns med den här typen av moment är att det är svårt 
att få med hela elevgruppen om det är en för stor grupp. Den här undersökningen dominerades 
av två möjligtvis tre elever som höll i gruppens diskussion och för de eleverna är den här typen 
av övning mer givande. De andra eleverna i gruppen som var tysta och inte deltog i 
diskussionerna skulle gynnas av att arbeta i en mindre grupp, vilket skulle rekommenderas 
överlag för gruppdiskussioner. Hade det varit en grupp på 3 elever hade alla elever haft en större 
chans att uttrycka sina funderingar och vara mer aktiv.  
Det är svårt att bedöma både förkunskaper och lärägande hos de elever som inte är speciellt 
aktiva i diskussionerna. Det är lättare att göra en bedömning av gruppen i dess helhet och hur de 
behandlar lärägande, dock blir den bedömningen viktad mot de mer aktiva deltagarna. Men 
samtidigt kan diskussionerna ses som ett givande lärtillfälle för mer passiva elever, även om det 
inte går att utvärdera den utvecklingen i stunden.  
 
Engagemanget överlag för övningen var stort och det visade sig att de diskussioner som 
grundades i verklighetens fysik var de som skapade de ivrigaste samtalen. Kombinationen av att 
se någonting i ett science fiction-sammanhang och sedan inse att det är en del av fysiken som 
eleven faktiskt har lärt sig i undervisningen tror jag var en bidragande del till engagemanget. Den 
visuella representationen av ett fysiskt begrepp kan vara en bro mellan intresset för häftiga 
scenarion och verklighetens fysik. Enligt Dennis (2002) kan scenarion ur populärmedia 
underlätta visualiseringen och intresset för viktiga fysikbegrepp för eleverna. Flera av eleverna 
påpekar att de har sett några av filmerna tidigare utan att ha reflekterat över de scener som visas. 
Då eleverna har erfarenheter knutna till de filmklipp som visas erbjuds i den här övningen en 
reflektion över de tidigare erfarenheterna och hjälper till att knyta gymnasiefysikens innehåll till 
den verklighet och de erfarenheter eleverna upplever på egen hand. Det här verktyget skapar 
utrymme för att implementera ett kritiskt tänkande hos eleverna som förhoppningsvis blir en del 
av elevernas vidare konsumtion av populärmedia. 
Hammer (2000) diskuterar resources vilket kan förenklas till hur lärare ser till de förmågor och 
kunskaper elever besitter och använder sig av på ett korrekt vis. Det beskriver hur elever har 
kunskaper som kan ses som beståndsdelar som samverkar för att förstå ett större eller annat 
område inom fysiken. Hur de användbara förkunskaperna som används av elever kommer fram i 
diskussioner kan vara svårt för en lärare att undersöka då det i realiteten pågår flera olika 
gruppdiskussioner samtidigt i ett klassrum. Men det är möjligt att utröna tendenser till 
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användbara förkunskaper om läraren lyssnar och tolkar de diskussioner som fortskrider i 
klassrummet. Den här utformningen av moment gör dock att det kan vara svårt att få en klar 
bild av elevernas individuella användbara förkunskaper.  
 
Ett argument för att använda dessa typer av media i undervisningen kan stödjas av det som 
Jidesjö (2009) menar med vem undervisningen är menad för i det svenska skolsystemet. 
 

One important finding in this paper is that compulsory school science in Sweden caters 
for the interests of only a minority of students, i.e. those who decide to study science or 
technology in upper secondary school. (Jidesjö, 2009. s. 227) 

 
För att göra fysikundervisningen mer tillgänglig och attraktiv för fler elever bör det tas i 
beaktning vilka intressen och erfarenheter elever har sedan tidigare och vi behöver skapa 
moment som utgår från dessa intressen, så elevernas intresse för området stärks. Det i motsats 
till då läraren står i klassrummet och för en traditionell undervisning genom att berätta för 
eleverna vad som är coolt eller intressant. Genom att använda sig av science fiction och 
diskussioner kring fysiken i dessa medier kan intresset för verklighetens fysik växa hos elever. 
Det kan dock vara svårt att få en diskussion att behandla det som åsyftas utan att styra 
gruppdiskussionerna för mycket. Lärarens roll blir därför viktig trots att frågeställningen helst ska 
vara så öppen som möjligt för att ge rum för ökat initiativtagande från eleverna. Syftet för varje 
moment måste vara genomtänkt och logiskt innan tillfället börjar. Ett av de viktigare syften som 
bör finnas vid användning av science fiction är att eleverna ska gå ifrån tillfället och kunna skilja 
på vad som är science fiction och den verkliga fysiken för det aktuella klippet/begreppet 
(Efthimiou & Llewellyn, 2006). Det är ett ansvar läraren bör vara medveten om och vara beredd 
på att utveckla och klargöra svårigheter för eleverna. De scener eller den scen som visas skapar 
förutsättningen att läraren kan utgå från händelsen i klippet och anta att samtliga elever, genom 
att ha sett klippet, har samma utgångspunkt att starta diskussionen vid (Cavanaugh, 2002).  

Undersökningen visade under några tillfällen att scenarion med tunga science fiction-element 
skapar diskussioner som enligt fysikens lagar inte är rimliga. Science fiction genererar science 
fiction- eller pseudoscience-konversationer. Risken finns att om händelserna inte behandlas 
tillräckligt tydligt kan de orimliga händelserna ligga kvar och bli en feluppfattning som i fallet 
med filmen The Core i studien gjord av Barnett et al. (2006). De diskussioner som var givande 
och utvecklande var de som hade någon verklighetsförankring och gjorde att eleverna kunde dra 
slutsatser från deras tidigare kunskaper inom fysikområdet. 

5.4 Förslag på vidare forskning 

En del som var intressant och som skulle behöva fördjupning utöver detta arbete är hur 
karaktärer, narrativ och kontext i populärmediala produktioner påverkar möjligheten att hålla 
kvar kunskap över en längre tid. Påverkar relationen till en huvudperson eller en handling i en 
film förmågan att komma ihåg kunskap som är knutet till dessa delar? Det är svårt att utvärdera i 
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nuläget då det syftar mer till långsiktig kunskapslagring, men det är någonting som skulle kunna 
användas inom naturvetenskaplig utbildning, tror jag.  
 

6 Slutsatser 
Populärmedia i alla dess former kan vara en bro mellan skolans fysik och science 
fiction/populärmedia om elever tar med sig det kritiska tänkande som framkommer i 
diskussionerna. Det som talar emot science fiction är att av erfarenhet så är science fiction en 
polariserande genre (det är ointressant för många människor) vilket kan påverka elever negativt 
till den reflektion som äger rum. Det kan mycket väl vara så att ägandeskap endast visas för de 
som vågar vara aktiva i diskussioner eller finner intresse i filmklippet. En annan fallgrop som bör 
beaktas vid användning av populärmedia är att om det inte finns tydlighet i utformandet och 
utförandet löper eleverna risken att inte se skillnaden mellan science fiction och verkligheten 
efter lektionstillfället. Tydligheten i instruktionerna är väldigt viktig för att diskussionerna ska 
vara givande och ge tillfälle för inlärning. Det finns stor potential men också nackdelar att ta i 
beaktning vid planering av ett sådant tillfälle. 
 
Diskussioner i den här formen bidrar till att eleverna tar egna initiativ till förklaringar av fenomen 
och formulerar egna hypoteser som sedan utvärderas. Eftersom diskussionerna grundas i media 
som härstammar utanför skolan finns det en koppling till det verkliga livet vilket kan bidra till att 
elever håller kunskap något längre. 
En av de fördelar som kommer med diskussioner (grundade i populärmedia) när det kommer till 
att undersöka förkunskaper hos elever eller elevgrupper är att gruppdiskussionerna tenderade att 
vara väldigt aktiva. Det trots att gruppen i undersökningen var stor för att vara en 
diskussionsgrupp. Det gick att utröna en övergripande kunskapsnivå för elevgruppen. Med 
mindre diskussionsgrupper skulle den analysen kunna bli bättre, dock kommer en 
gruppdiskussion inte rättvist att kunna kartlägga en enskild individs förkunskaper. Det har flera 
orsaker, den ena är att elever som inte är speciellt aktiva i diskussionerna, av olika anledningar, 
blir svåra att utvärdera i en sådan situation. En annan orsak är att, i ett klassrum pågår många 
olika diskussioner samtidigt vilket gör det svårt för läraren att vara uppmärksam på alla elever 
samtidigt. Det är en avvägning som läraren bör göra i utformandet av momentet, antingen ha 
större grupper för att kunna fokusera på större del av elevgruppen samtidigt men då mista några 
mindre aktiva elever i diskussionen eller ha mindre grupper för att låta de mindre aktiva eleverna 
få mer plats i diskussionen, men då ställas inför fler grupper att hinna runt till.  
Då det gynnar eleverna att ha mindre grupper för att de ges tillfälle och plats till att äga sitt egna 
lärande så skulle jag säga att det är till fördel för eleverna med mindre grupper. Diskussionerna är 
menat att vara till för elevernas utveckling vilket bör vara det främsta fokus i avvägningen om 
elevgrupper och konstellationer. 
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