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Kursplan, timplan, forskning, resurser 

 

Möjligheter att använda bland annat CERN 

Att arbeta med 

elementarpartikel-

fysik på 

högstadiet - 

utmaningar och 

möjligheter 



  

Lärarens uppdrag 
 
Centralt innehåll Lgr11: Fysiken och världsbilden  

•Historiska och nutida upptäckter inom 

fysikområdet och hur de har formats av och 

format världsbilder. Upptäckternas 

betydelse för teknik, miljö, samhälle och 

människors levnadsvillkor.  

• Aktuella forskningsområden inom fysik, till 

exempel elementarpartikelfysik och 

nanoteknik. 

 • Universums utveckling och atomslagens 

uppkomst genom stjärnornas utveckling.  

• De fysikaliska modellernas och teoriernas 

användbarhet, begränsningar, giltighet och 

föränderlighet 



  

 

European Spallation Source (ESS) och Max IV) 



  

Stanford Linear Accelerator Center SLAC 

 



  

 

Världens största partikelfysiklaboratorium 



  

Lärarens uppdrag i Lgr11:  
 
Fysiken och världsbilden  

•Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de 

har formats av och format världsbilder. Upptäckternas 

betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors 

levnadsvillkor.  

• Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel 

elementarpartikelfysik och nanoteknik. 

• Universums utveckling och atomslagens uppkomst 

genom stjärnornas utveckling.  

• De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, 

begränsningar, giltighet och föränderlighet 
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                      Vad är det vi ser en animering av? 

  



            Higgs  2012 

26/10/2015 



  

 



  

EDMS:1220969 

           Accelerator i klassrummet 

14 



  
    Wikipedia om energi 

 



  
          Energienheter på högstadiet 
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Fysiken och världsbilden  

•Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av 

och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, 

samhälle och människors levnadsvillkor.  

• Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik 
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19 Septembre 2007 

Wolfgang von Rüden, CERN 
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LHC 



  

               Antimateria        

20 PET 

”Området medicinsk 

behandling berör frågor 

om hur strålning kan 

användas, till exempel vid 

röntgen och 

cancerbehandling”  s.6 
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ELECTRON 

NEUTRINO 

MUON 
MUON 

NEUTRINO 

TAU 
TAU 

NEUTRINO 

UP DOWN 

CHARM STRANGE 

BOTTOM 

« standardmodellen » 



  
                 Bygga dimkammare i skolan 

WOW! 

Carl Andersson och dimkammare: positron 

1932, myon 1936 

 



  

                    Masterclassmodellen 

• http://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Partikelfysiker-f%C3%B6r-en-dag.aspx 
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•www.youtube.com/cern 

•http://arts.web.cern.ch/ 

•http://home.cern/ 

•http://home.cern/about/updates/2016/03/showcasing-high-

energy-women 

•http://education.web.cern.ch/education/ 

• http://www.atlas.ch/HiggsResources/ 

•: http://opendata.cern.ch/education 

•https://youtu.be/400xfGmSlqQ 

•http://teachers.web.cern.ch/teachers/archiv/HST2005/bubble_chambers/B

Cwebsite/index.htm 

•  
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Fysikundervisning för hållbar utveckling 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och 

vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa 

hållbar utveckling                                                                                                              

     Lgr11, s.6, Gy 11 s.5 

 



  

Kommentarmaterialet i fysik är tydligt 

”Sammanhangen är komplexa även i den 

meningen att de berör frågor med etiska och 

estetiska dimensioner. Vi behöver alla hantera 

frågeställningar om hållbar produktion och 

konsumtion av energi samt ta ansvar, både på 

individ- och samhällsnivå, för hur vårt sätt att 

leva påverkar naturen. Kunskaper om fysikaliska 

sammanhang är därför nödvändiga för att 

eleverna ska kunna fatta beslut i vardagliga 

frågor och kunna ta aktiv del i samhällsdebatten”  

s.6 



  

                            Skolverket 

 

 

 

https://create.kahoot.it/#quiz/b639

2d20-1ea3-4ba4-b754-

3526fe8dec55 
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Kommentarmaterialet i fysik är tydligt 

”Redan i inledningsmeningarna anger kursplanen att 

fysikkunskaper är betydelsefulla för att eleverna ska kunna 

bidra till en hållbar utveckling. Ämnet fysik har goda 

möjligheter att bidra till elevernas förståelse av sådana 

hållbarhetsfrågor som rör till exempel energi och klimat”.  

S. 9 

 

”…ett ständigt pågående samtal om vilken framtid vi vill 

skapa tillsammans. Detta samtal kan med fördel föras 

under fysiklektionerna eftersom många frågor med 

anknytning till energi och klimatförändringar ryms inom 

ämnet ”  s.10. 



  

                   Men hur är det i praktiken i skol-Sverige? 

•Ca 50% av kommunerna menar att staten brister i att ge tillräckliga 

förutsättningar för skolorna i arbetet med hållbar utveckling. Det som 

framförallt efterfrågas är riktade statsbidrag, kompetensutveckling, tydliga 

direktiv och uppföljning.  

 

•40% av kommunerna har en särskild strategi för att utveckla och förbättra 

arbetet med hållbar utveckling i skolorna.  

 

•25% av kommunerna anser att de inte ger de egna grundskolorna tillräckligt 

stöd inom arbetet med hållbar utveckling. 

  

•20% av kommunerna har avsatt särskilda medel för kompetensutveckling i 

lärande för hållbar utveckling.  

 

                                             Naturskyddsföreningen (2014). Hållbar utveckling- 

var god dröj.  

                                                                               Enkät till 290 kommuner 

Hållbar utveckling i skolan- var god dröj (2013) 



  

Internationella målsättningar 



  

                       Forskningsstöd 

 

 

 

SRC/Rockström et al, 2009 

 



  

Planetary boundaries 
1. Klimatförändring CO2 i atmosfären gränsen överskriden 

2. Förlust av 

biodiversitet 
Antal miljoner arter som försvinner 

per år 
gränsen överskriden 

3a. Kvävecykeln 

3b. Fosforcykeln 
mängd N2 per år från atmosfären 

mängd fosfor per år till oceanerna 

gränsen överskriden 

nästan överskriden gräns 

4. Atmosfärisk ozon koncentration av ozon inte överskriden gräns 

5. Havsförsurning 
genomsnittlig mättnad av havsvatten 

mätt i aragonit 
nästan överskriden gräns 

6. Global 

färskvattenanvändning 
konsumtion av färskvatten per 

person 
nästan överskriden gräns 

7. Landanvändning 
procent av landareal som används 

för jordbruk 
nästan överskriden gräns 

8. Kemisk förorening 

koncentration av giftiga substanser, 

plaster, endokrina disruptorer, 

tungmetaller, 

radioaktivitet i miljön 

inte överskriden gräns 

9. Atmosfärisk aerosol 
koncentration av partiklar i 

atmosfären 
inte överskriden gräns 

SRC/Rockström et al, 

2009 
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Miljöfysik 

 

 

IPCC: Climate Change 2013: The Physical Science Basis 

 

Det är svårt att förklara uppvärmningen under de senaste 

50 åren med enbart naturliga faktorer. Det innebär att 

mänskliga aktiviteter bidragit till uppvärmningen.  

CO2-ökningen beror främst på antropogena utsläpp.  

     KVA, april 2015 

 



  

Energi 

 

 

•Energi, energiflöden och termodynamik 

•principer för energiomvandling (vind-, vatten- sol- och 

kärnenergi) 

•Bränsleceller/solceller jordens strålningsbalans (globala flöden 

med konvektionens betydelse för väder och klimat), 

energiflöden (värmetransport och värmemaskiner 

•energiutnyttjande (verkningsgrad, energikvalitet och 

energihushållning).  

http://ne-centrum-hjarntorget.pingpong.se/temapaket/energi/ 

 

”Energiförsörjning ger eleverna en 

möjlighet att utveckla kunskaper 

om energiflöden och energislag, 

men också en förståelse för hur 

människor har använt och 

använder energi och vilka 

konsekvenser användningen kan 

få för samhället och miljön” s.6 
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Växthuseffekt och energiomvandlingar 

•http://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/greenhouse 

 

http://ne-centrum-

hjarntorget.pingpong.se/temapaket/

klimat/ 
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Klimatförändringar 

 

”…området meteorologi i kursplanen syftar på 

väderfenomen och deras orsaker. Begreppet 

meteorologi omfattar också jordens strålningsbalans, 

ett område som det är nödvändigt att ha kunskaper om 

för att kunna förstå dagens klimatförändringar.” S.6 
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• Tid för ämnesövegripande 

samarbeten har minskat 

 

• Ingen kompetensutveckling om 

utbildning för hållbar utveckling 

 

• Etiska aspekter på 

undervisningsinnehåll 

efterfrågas 

 

• Hållbar utveckling  är ett 

kontroversiellt  och fluffigt 

begrepp.  

 

 

 

 

 



  

 
 
 
Lärares professionella kapital 
 
      
 

Hargreaves & Fullan, 2012 



  

ÄMNESÖVERGRIPANDE SAMARBETEN 



  

Checklista… 

Ämnesövergripande samarbeten + Ämneskompetens 

Tydliga etiska aspekter = värdegrundsfokus 

Det utvidgade klassrummet= digitalt och fysiskt 

Långsiktigt kollegialt lärande 

Formativt förhållningssätt 

Entreprenöriella lärandemiljöer- omvärldssamarbete 

 

 


