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Förord 

Denna rapport tar upp områden inom både datalogi och fysik. Det är dock i första hand en 
rapport i datalogi. Förhoppningsvis har den fysikinsatta förståelse för brister i 
fysikavsnitten. 

Ett tack till min handledare docent Jorge de Sousa Pires, som stöttat och hjälpt mig 
prioritera i produktionen av detta arbete, till min fru för insiktsfulla kommentarer och hjälp 
med språkkontroll.
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Sammanfattning 
Elever på gymnasiet har ibland problem att förstå abstrakta fysikaliska fenomen. Visuella 
hjälpmedel skulle underlätta förståelsen. Det finns också ett behov av interaktiva 
webbplatser eller program som testar elevernas kunskap. Jag har gjort en webbplats 
<belfrage.info.se> som en utvald testgrupp, representativ för målgruppen, fått testa. 
Gruppen har också fått föreslå förbättringar. 

Syftet med examensarbetet har varit att ta reda på vad intresserade gymnasieelever 
tycker är svårt med fysik. Dessutom har en plattform skapats där dessa elever kan 
tillgodogöra sig kunskaper och därefter testa dem interaktivt. 

 
Abstract 

High school students often have problems understanding abstract physical phenomena. 
Visual aids could facilitate their learning process and help them understand. There also 
appears to be a need for interactive websites, or programs, that tests the students' 
knowledge. I have developed a website, <belfrage.info.se>. It is a platform where student 
can acquire knowledge and test it interactively. A representative segment from the target 
group has been given the opportunity to evaluate it. The group has given feedback in the 
form of opinions and suggested improvements. 

The purpose of this paper was to find out what interested students find difficult in 
science (physics). 
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1. Inledning 

Detta examensarbete är genomfört vid Matematiska och systemtekniska institutionen (MSI) 
på Växjö universitet. Handledare har varit docent Jorge de Sousa Pires, Medieteknologi. 

1.1. Bakgrund 

Att förstå naturen är några få förunnat. Det krävs avancerade matematiska kunskaper för att 
kunna definiera och lösa många problem. På senare tid har visualisering med hjälp av 
datorer underlättat för forskare att förstå naturen. Trindade, Fiolhais (2003), Banks m.fl. 
(1998) och Wu m.fl. (2003) har visat att även studenter på högskolenivå har fått hjälp att 
förstå och lösa grundläggande naturvetenskapliga fenomen med hjälp av visualisering.  

1.2. Avgränsningar 

Jag har valt att bara beröra några utvalda områden inom fysiken: att skriva kärnfysiska 
formler samt att förklara begreppet spinn. Dessa områden valdes ut eftersom lärare ansåg 
att inom dessa var områden hade eleverna dåliga kunskaper och kärnfysik lämpade sig att 
visualisera med en dator. 

1.3. Rapportens struktur 

I kapitel 2 tar jag upp problemen med att göra ett interaktivt och visuellt program för 
gymnasiet. Jag avslutar kapitlet med fyra frågeställningar.  

Vidare i kapitel 3 går jag in på val av område inom fysiken, vilka strategier och 
systemkrav jag ska ställa. I samma kapitel går jag in på utvecklingsmöjligheterna, val av 
testgrupp, datorprogram och layout av webbplatsen. Kapitlet avslutas med en återkoppling 
till testgruppen. 

I kapitel 4 redogör jag för resultaten och vilka slutsatser som dragits med hänsyn till 
uppställda frågeställningarna från kapitel 2. Kapitlet avrundas med några slutsatser. 
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2. Problemformulering 

Mitt mål har varit att konstruera ett program som hjälper elever som läser fysik B på 
gymnasiet att få bättre visuellt tänkande när det gäller abstrakta fysikaliska fenomen som 
exempelvis spinn. Vidare har min önskan varit att göra någon form av interaktivitet som 
underlättar för målgruppen att träna i att skriva kärnfysikaliska formler. Dessutom bör 
programmet vara lätt att uppdatera. 

2.1. 3D-visualisering 

Människan är van vid att uppfatta sin värld i tre dimensioner. De flesta program har dock 
ett 2D-gränssnitt. Med hjälp av program som kan presentera en tredimensionell värld i två 
dimensioner kan användaren kanske få en bättre uppfattning om vad spinn är.  

Spinn är en egenskap som alla elementarpariklar har. Det har att göra med hur partikeln 
ser ut från olika håll. Om en partikel har spinn = 1 ser man samma sida efter att den snurrat 
ett varv. Detta är inte speciellt överraskande. Det är så alla makroskopiska saker beter sig. 
Men om en partikel har spinn = ½, tar det två varv innan man kan se samma sida av 
partikeln igen. Partikel med spinn = 1/3 tar tre varv o.s.v. Om en partikel har spinn = 2 tar 
det istället bara ett halvt varv innan partikeln vänder samma sida till. Här är det lätt att 
tänka sig ett tomt A4-papper som är identiskt på båda sidorna. För oss är det självklart att 
man måste vända på pappret två gånger innan man får tillbaka samma sida. Men inom 
kvantfysiken räcker det med en gång! På liknande sätt gäller om en partikel har spinn = 3. 
Det räcker med 1/3 varv för att man ska se samma sida av partikeln igen (Hawking 2002).  

Ett annat sätt att tolka spinn på är att introducera en fjärde rumsdimension. Partiklar 
som elektroner, protoner och neutroner kan röra sig i en fjärde dimension. Nu kan inte 
uppfatta den fjärde dimensionen med våra sinnen, men vi kan indirekt mäta hur olika 
partiklar beter sig i den fjärde dimensionen. Mer om spinn se avsnitt 3.7. 

2.2. Interaktivitet 

Ofta får användare av inlärningsprogram läsa en textmängd och titta på några bilder. I bästa 
fall får de se en animering, dock utan möjlighet att påverka den. De Sousa Pires (1998) 
skriver att genom att utmana användaren; ge respons, visa en sak i taget och avsluta på ett 
tillfredställande sätt, kommer hon inte att tappa intresset. Det som är viktigast när man 
skapar ett program är att man utgår från användarnas upplevelser. Tyvärr är det vanligt att 
tillverkarna, i bästa fall, gissar vad användarna vill ha. Resultatet kan bli att användarna 
inte förstår programmet. 

2.3. Problemsammanfattning 

Man kan sammanfatta frågorna så här: 
• Hur ska man visualisera abstrakta fysikaliska fenomen? 
• Hur ska man fylla programmet med ett innehåll som utmanar eleverna? 
• Hur ska man göra ett program som är tilltalande för en målgrupp som denna? 
• Hur ska man vidareutveckla programmet? 



   

 

7

 

3. Arbetssätt 

3.1. Val av område 

Två frågor ställdes via e-post till åtta lärare i fysik på gymnasiet.  
Fråga 1: ”Vilka områden anser du att eleverna har svårt för i kurserna Fysik A och Fysik B” 
Fråga 2: ”Vilka områden anser du skulle vara intressanta att göra ett interaktivt program 
och/eller visualisera med hjälp av IT?”. Responsen var dålig, bara två lärare (25 %) 
svarade. När jag kontaktade övriga lärare direkt blev responsen bättre. Sammanfattningsvis 
kan man säga att eleverna har generellt svårt för kursen Fysik B. Ett område som de flesta 
tog upp som både svårt och lämpligt att angripa med hjälp av IT var kärnfysik.  

3.2. Strategier och systemkrav 

Ursprungligen var tanken att ett arbete om visualisering av fusion i 3D skulle göras. Efter 
diskussioner med elever och lärare ändrades området till att omfatta hur man skapar en 
webbplats där eleverna får testa hur mycket de kan om de olika produkter som bildas vid 
olika kärnreaktioner. Diskussionen med eleverna skedde under ett antal lektioner där de 
själv arbetade med olika multimediepresentationer. Många av eleverna hade läst Fysik A 
och höll på att läsa Fysik B. De ansåg att om man bara visade något om spinn var risken att 
man tyckte det var för svårt. Studenterna ansåg att jag borde dela upp min presentation i 
exempelvis två delar en lättare och en svårare. En av mina kollegor ansåg att eleverna 
behövde något interaktivt där eleverna kunde pröva sina kunskaper. Han förslog att 
studenterna skulle få testa sig själva med flervalsalternativ. Han ansåg sig ha goda 
kunskaper i programmering. Men han tyckte att det var ovanligt att fysiklärare hade 
tillräckliga programmeringskunskaper för att utveckla eller uppdatera ett program som hade 
flervalsfrågor. 

3.3. Utvecklingsansats 

Jag stod nu inför ett vägval. Om jag använde något programmeringsspråk riskerade jag att 
utesluta en del av de fysiklärare som saknade programmeringskunskaper. Tanken är att 
lärare skulle kunna uppdatera och vidareutveckla webbplatsen. Ju fler kompetenstyper t.ex. 
programmerare, fysiklärare eller webbdesigners som krävs för att administrera sidorna, 
desto mindre sannolikt att någon skulle arbeta med webbplatsen. Samtidigt inser jag att 
genom att utesluta programmering, minskar möjligheterna att skapa mer dynamiska sidor. 
Jag valde att så långt som var möjligt försökte jag undvika att använda programmering. 
Istället sökte jag efter alternativ som hade färdiga mallar som var flexibla och lätt kunde 
uppdateras eller förändras. Ett välkänt program som fanns på många gymnasieskolor var ett 
tänkbart alternativ. I avsnitt 3.5 berättar jag mer om val av program. 

Webbplatsen delades upp i två delar: en som handlade om formler för kärnreaktioner 
och var interaktivt och en som handlade om spinn och en som visualiserade spinn i 3D. 
Eleverna tyckte att uppdelningen var fördelaktig därför att kunskapsnivån i den interaktiva 
delen var lägre och än den andra delen som handlade om spinn. 



   

 

8

3.4. Testgrupp 

För att få en uppfattning om den tänkta målgruppen valdes tre elever ut som gick tredje året 
på naturvetenskapligt program. De läste kursen fysik B samtidigt som detta arbete 
genomfördes.  

Gruppen bestod av två män och en kvinna. En av männen hade stor erfarenhet av 3D-
grafik. Kvinnan läste en multimediekurs samtidigt som detta arbete gjordes. Den andra 
mannen använde webben och e-post. Samtliga hade höga betyg i kursen fysik A. 

3.5. Val av program 

För att undvika programmering utvecklades den interaktiva frågesporten i Flash 
(Macromedia 2004). Fördelarna var: 

• att det finns en mall i Flash där just frågesport (eng. ”quiz”) används. Genom att 
använda mallen behövdes ingen programmeringskunskap.  

• att många användare redan har FlashPlayer som krävs för att titta på delar av 
webbplatsen, därför behöver de inte ladda ner FlashPlayer. 

 
Webbplatsen skapades i Dreamweaver (Macromedia 2004). Fördelarna var: 

• att programmet har samma tillverkare som Flash, vilket underlättar när Flash-
filmerna placeras på webbsidorna.  

• att programmet är etablerat och relativt vanligt på skolor.  
 
Jag hade kunnat göra allt i Flash men jag upptäckte att det krävdes 
programmeringskunskaper både när det gällde interaktiviteten och 3D-visualiseringarna. 
Jag valde att använda programmet 3D Studio Max (Discreet 2004). Jag har arbetat med 
detta tidigare och för att skapa de fyra filmerna som finns med i spinndelen behövdes inga 
programmeringskunskaper. 3D Studio Max är inte lika spritt. Man skulle kunna göra 
motsvarande visualisering i Flash som fler känner till. Dock hade det krävts kunskaper i 
programmering för att skapa 3D-visualiseringar. Det hade också varit svårt för de 
fysiklärare utan programmeringskunskaper som skulle vilja utveckla webbplatsen. 

För att så många som möjligt ska kunna titta på webbplatsen valde jag den mest spridda 
webbläsaren Internet Explorer 6, och eftersom upplösningen på flertalet av de skärmarna 
som eleverna idag använder är 1024x768 så optimerades sidan efter detta. Jag brukar fråga 
eleverna i mina olika datorkurser vilken upplösning de har på skärmen. Det senaste året har 
ca 1 % av eleverna uppgett att de använder 800x600. 

3.6. Val av layout 

För att göra webbplatsen så flexibel som möjligt användes HTML (HyperText Markup 
Language) och CSS (Cascading Style Sheets). Dessa två språk är standard på webben. Att 
besöka en webbplats kräver inga extra, kostsamma program, och om man inte har de 
spelare som krävs kan man enkelt ladda hem dem. Webbplatsen fungerar lika bra över en 
modemuppkoppling som i ett nätverk. Den största filen är på 1 MB. När man ska titta på 
denna fil får man en förladdningsfilm som visar hur mycket som är kvar. Som jag tidigare 
berättade om i avsnitt 3.2 valde jag bort programmering för att för att fler skulle kunna 
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vidareutveckla webbplatsen. Annars skulle man kunnat göra något liknande i Visual Basic 
eller Java.  

Ramar användes för navigering. Det är lätt att byta ut någon av delarna om någon vill 
ändra layouten. Det finns vissa problem med att använda ramar. När man söker på Internet 
kan en sida komma fram utan navigeringsrammen. 

Jag eftersträvade en webbplats som använde tekniker och layout som de vanligaste 
sidorna använder. En de facto standard som utvecklats på webben är att länkarna ska 
strykas under först när användaren för markören över en länk. För att användarna ska känna 
igen sig följdes denna standard. Den blå länkfärgen matchar de blå nukleonerna i 
bakgrundsbilden.  

Lynch och Horton (2001) skriver om olika sätt att göra läsbarheten större genom att 
lägga större textmängder i tabeller utan kanter. På detta sätt blir alltid textens bredd 
densamma, oavsett användarens upplösning. Läsbarheten ökar eftersom tabellbredden 
begränsas, så att läsaren inte måste läsa texten över hela sin skärm. För att undvika att 
användaren måste bläddra i texten skapades flera sidor istället. 

Valet av teckensnitt föll på Verdana som är utvecklat för att läsas på skärm. För att 
uppnå bästa kontrast blev valet svart text på vit bakgrund med endast en diskret bild 
föreställande tre nukleoner. Genom att tona ned bilden med vitt blev texten fullt läsbar. 
Samtidigt får användaren en känsla för vad sidan handlar om. 

Ett ställe där jag avvek från mitt mål att inte använda programmering var när jag skulle 
designa pop-up fönstren. Jag var inte nöjd mer Dreamweavers eget sätt att lösa det på. Jag 
letade efter ett bättre sätt på Internet och hittade ” How to Implement Pop Up Windows” 
(White 2004). Han beskrev ett sätt att få pop-ups att fungera och ändå visa länknamnet i 
statusfönstret. 

3.6.1. Layout av interaktiv frågesport 

Designen av alla sidor är anpassad till att användaren läser informationen uppifrån och ned. 
Detta för att användaren ska få ett konsekvent sätt att betrakta webbplatsen. För att 
användarna ska få återkoppling från Flashfilmen får de information om vad de ska göra 
längst ned i filmen.  

Första informationen som ges är ”Välj ett alternativ”. Användarna ska då klicka på den 
av radioknapparna som hon tror ger det rätta svaret. Radioknappar valdes då de är vanligt 
förekommande på olika webbplatser, i de fall då användaren bara får göra ett val (se figur 
3.1). Informationstexten ändras till ”Klicka på Kontrollera svaret”. Användaren har också 
möjlighet att ändra sitt val tills hon trycker på knappen ”Kontrollera svaret”. Om svaret är 
rätt står det ”Rätt!”. Annars får användaren information om vilken film i menyn som hon 
bör titta på.  
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Figur 3-1 Figuren visar layouten på den interaktiva frågesporten 
 

3.6.2. Layout av förklaringsfilmer 

Förklaringsfilmerna skulle uppfylla två syften:  
• de skulle kunna läsas direkt efter varandra ifall användaren först ville ta till sig 

innehållet och sedan pröva sina kunskaper i frågesporten 
• användare som redan kunde en del om hur man skriver kärnformler skulle bara titta 

på de filmer som de hade nytta av. Jag använde generella formler i fysik som bygger 
på en algebraisk struktur enligt Krane (1996) 

 

 
Figur 3-2 Figuren visar en av förklaringsfilmerna som användaren kan titta på för att få reda på hur formler i 
kärnfysik är uppbyggda. 
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3.7. 3D-visualisering 

Eftersom testgruppen hade problem med att förstå spinn valde jag att illustrera detta med 
3D visualisering. Tre partiklar skapades med olika utseende. Genom att manipulera dem på 
olika sätt försökte jag illustrera hur spinn fungerar. För att göra något i ett 3D-program kan 
man utgå från en enkel geometrisk form. Jag valde att utgå från sfärer eftersom partiklar har 
denna form. Jag började med att skapa en meshsfär i 3D Studio Max. En mesh är en 
samling trianglar som sitter ihop för att bilda olika tredimensionella figurer t.ex. en sfär. 
Man kan också använda polygonsfärer, men då utgår man från fyrhörningar istället för 
trianglar. Jag använde meshsfärer då de var lättare att forma till olika figurer. 

 
Figur 3-3 Figuren t v är en polygonsfär uppbyggd av fyrhörningar. Figuren t h är en meshsfär uppbyggd av 
trianglar. På varje figur är den minsta delbara polygonen utdragen för att visa skillnaden. 
 

Jag drog ut respektive sköt in olika trianglar av meshsfären för att skapa en 
oregelbunden figur. Detta för att användarna inte skulle tro att partiklarna såg ut som bollar. 
För att illustrera att partiklar med spinn = ½ och spinn = 1 var olika, använde jag en liten 
röd sfär som skulle bete sig olika för de båda partiklarna. När det gällde partiklar med spinn 
= 2, valde jag istället att göra en torus. En torus har formen av en simring. Jag gjorde den 
röda sfären liten och satte den så att användaren inte skulle kunna se den samtidigt från 
båda hållen. Då skulle jag kunna visa att i den makroskopiska världen finns det en 
självklarhet att det måste finnas två sidor, medan i den mikroskopiska kvantvärlden kan de 
två sidorna vara samma sida.  



   

 

12

För att göra filerna så små som möjligt, med tanke på att det skulle publiceras på 
Internet, valde jag att bara filma en rotation i 3D Studio Max. Man filmar genom att skapa 
ett kameraobjekt och rikta det mot det man vill filma. Jag kunde sedan loopa dessa filmer 
oberoende av varandra i Flash. För den fjärde filmen valde jag ett fotografi som jag kunde 
animera längs en axel. De oregelbundna figurerna som illustrerade mina partiklar kunde jag 
återanvända genom att kopiera dem. 3D-visualiseringarna kunde jag exportera direkt i 3D 
Studio Max till QuickTime-formatet mov. Dessutom använde jag Sorenson-3 
komprimering (Sorensson 2004) för att få ner storleken på filmerna. Fördelen är att 
QuickTime (Apple 2004) är en mediaspelare som många redan har på sina datorer. På 
webbplatsen kan man ladda ner de senaste versionerna av både Flash Player och 
QuickTime Player. I Flash kunde jag sedan importera filmerna. Jag kunde välja att lägga 
filmen direkt på scenen eller lägga filmen i en symbol. En symbol i Flash är en plats där 
man kan spara något man vill använda flera gånger t.ex. en film. Även om samma film 
används flera gånger i en Flashfil, blir filen inte större än vad en filmfil är. En annan fördel 
med att lägga något i en symbol är att jag kan loopa filmerna oberoende av varandra och 
vad som sker på scenen. I och med att Flash använder lagerteknik kunde jag lägga 
interaktionsknappar ovanpå en importerad film.  

Animeringsprinciperna, som bl.a. Owen (1987) tar upp, säger att man bara ska visa en 
sak i taget. Visualiseringen av fenomenet spinn delades upp på tre sidor samlade under 
länken ”Vad är spinn?”.  

Den första sidan beskriver att elementarpartikelspinn inte är samma sak som när en boll 
snurrar. Användaren kommer vidare när han klickar på ”nästa sida”.  

 

 
Figur 3-3 Figuren visar layouten på den andra sidan om spinn. De tre bilderna animeras på webbplatsen. 

 
På nästa sida (se figur 3-3 där en ögonblicksbild visar layouten) visas tre animeringar av 

olika partikelspinn en i taget i användarens takt. Användaren bestämmer när han vill gå 
vidare genom att klicka på knappar som är konsekvent utformade. 
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Figur 3-4 Figuren visar layouten på den tredje sidan om spinn. Här är en ögonblicksbild med staden. 
 

På den tredje sidan visas en alternativ förklaring av vad spinn är. Filmen börjar med en 
vy över Seattle som roteras 90°. Rotationsaxeln går ifrån vänster till höger på bilden. Detta 
ska illustrera att våra tre dimensioner pressas ihop till två dimensioner. Den extra 
dimensionen som nu ”blir över” ska representera en eventuell fjärde dimension, eller 
frihetsgrad.  

 
Figur 3-5 Figuren visar layouten på den tredje sidan om spinn. Den gråa pilen visar hur partiklarna animeras i 
förhållande till varandra. 
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Partiklarnas spinnegenskaper dyker upp en i taget, i enlighet med Owens (1987) 

animeringsprinciper. Partikeln med spinn = 1 (partikeln mitt i figur 3-5) dyker upp först. 
Sedan kommer partikeln med spinn = 2 (till höger i figur 3-5). När den gröna partikeln rört 
våra dimensioner tre gånger har den gula partikeln hunnit med att röra våra dimensioner sex 
gånger. Den blå partikeln till vänster i figur 3-5, rör bara våra dimensioner varannan gång. 
Därför ser det ut som om det tar partikeln två varv för den att visa samma sida igen. 

3.8. Återkoppling från testgruppen 

För att de tre eleverna i testgruppen inte skulle hoppa av på grund av arbetsbelastningen, 
användes responsmetoder som var enkla och snabba att genomföra. Det genomfördes korta 
personliga intervjuer enligt ”tänka högt”-metoden och svar via e-post. Först genomfördes 
en diskussion med eleverna om hur de vill se en webbplats. De ville ha mer interaktivitet än 
tanken var från början. Utifrån testgruppens åsikter utvecklades en interaktiv Flashfilm där 
eleverna kunde testa om de kunde lista ut vilken partikel som saknades. Först gjordes en 
skiss över interaktiviteten (se bilaga 1). Under arbetets gång fördes en e-postkonversation 
med testgruppen.  

Testgruppens reaktioner fick mig också att ändra från att använda begreppet leptontal  
(Krane 1996) istället för spinn i den interaktiva frågesporten. Enligt standardmodellen, som 
är en modell för hur de minsta partiklarna beter sig, finns det något man kallar leptontal. 
Leptoner är samlingsnamn för ett antal elementarpariklar där elektronen, positronen (som är 
elektronens antipartikel), neutrinon och antineutrinon ingår. Det är dessa partiklar som man 
kommer att stöta på i tre av de fem typerna av kärnreaktioner som tas upp på webbplatsen. 
Summan av alla leptontal innan reaktionen ska vara lika med summan av alla leptontal efter 
reaktionen. Det går att använda spinntal också. Dock kräver det mycket större förståelse för 
standardmodellen och för att förstå de reaktionerna som tas upp här räcker leptontal som 
förklaring. 
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4. Resultat och slutsatser 

4.1. Resultat 

Från de uppställda frågeställningarna hade vi följande frågor. 

• Hur ska man visualisera abstrakta fysikaliska fenomen? 

• Hur ska man fylla programmet med ett innehåll som utmanar eleverna? 

• Hur ska man göra ett program som är tilltalande för en målgrupp som denna? 

• Hur ska man vidareutveckla programmet? 

 
Hur ska man visualisera abstrakta fysikaliska fenomen? 
Min inspiration har kommit från fysiker som Hawking (2002) och Green (2004). De har 
försökt att popularisera komplicerade, abstrakta fysikaliska fenomen. De visualiseringar 
som är gjorda i deras böcker och TV-filmer kräver många människor som jobbar med 
visualiseringarna. Är det möjligt att skapa något som var relativt lätt att producera, men 
som ändå gav en bra visuell bild av ett abstrakt fenomen?  

Jag hade bett testgruppen innan de fått se någonting om mina idéer att ”Förklara och 
rita hur en elektrons spinn ser ut.” Sammanfattningsvis beskrev de att elektrons spinn var 
ungefär som en boll som snurrar runt sin egen axel. När jag mot slutet ställde samma fråga, 
började de rita och försöka förklara. De blev väldigt frustrerade, för det var svårt att på ett 
två dimensionellt papper beskriva något som hade fyra dimensioner. En av deltagarna 
önskade att han fick använda ett 3D-program så han kunde beskriva bättre. 

Eleverna insåg att elementarpartikelspinn inte går att beskriva med makroskopiska 
termer. Med hjälp av visualiseringar i en dator hade de skapat en alternativ bild av spinn 
som inte bygger på makroskopiska antaganden. 
 
Hur ska man fylla webbplatsen med ett innehåll som utmanar eleverna? 
Med utmanar menar jag, att lägga kunskapsnivån på webbplatsen på en lagom svår nivå. 
Lärarna ansåg att kärnfysik var ett område där eleverna var svaga. Testgruppen tyckte själv 
att den uppfyllde de krav som ställs i kursplanen inom området kärnfysik.  
 

”ha kunskap om joniserande strålning, radioaktivt sönderfall, fission och fusion samt kunna använda 
massa – energiekvivalensen för att göra beräkningar inom kärnfysiken”  
– hämtat från kursplanen för Fysik B - www3.skolverket.se 
 

Ett av problemet med kursplanen är att den är så allmänt skriven. Vad betyder ”ha kunskap 
om”? Personligen tycker jag att testgruppens kunskaper inom kärnfysik var bristfälligt. 
Eleverna trodde att en neutron bestod av en proton och en elektron. När de prövade 
frågesporten var det en nyhet för dem att protoner kunde bildas av neutroner och positroner. 
Allt hänger på hur detaljerat eleverna har lärt sig om joniserande strålning.  

Ett av mina syften var att gå lite längre än kursplanen för att minska gapet till 
högskolans kurser i fysik. Eleverna fick inte så bra resultat när de först gjorde den 
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interaktiva frågesporten. När de läst texterna om hur kärnfysiksformlerna var uppbyggda 
gick det bättre. För att väcka elevernas intresse ska man fylla webbplatsen med ett 
intressant innehåll och viktigt innehåll. Jag valde att lägga ut kärnfysikformler som 
eleverna kände igen från sin fysikkurs, men med några nya formler. Genom att fånga upp 
eleverna där de kunskapsmässigt låg och lägga till något som låg precis utanför deras 
kunskapsvärld, blev det en lagom utmaning för eleverna.  

Redan innan något hade blivit konstruerat stod det klart att det som verkade vara svårt 
för dem var spinnbegreppet. Därför var mitt val att använda något som kallas leptontal  
(Krane 1996) istället. Se avsnitt 3.8 för mer om leptontal. Istället för att ta bort spinn helt 
och hållet gjordes tre filmer i QuickTime för att visualisera fenomenet spinn i 3D.  

Jag lyckades inte tillgodose testgruppens önskan om koppling till matematiken bakom.  
De skulle också vilja se interaktiva webbplatser där man kan dra i reglage, skriva in värden 
och trycka på knappar. Ett förslag var interaktiva formler som var kopplade till en animerad 
figur. Problemet var att dessa diskussioner dök upp mot slutet, när tiden inte räckte till. 
Men en sådan vidareutveckling är nog eftersträvansvärd. 
 
Hur ska man göra en webbplats som är tilltalande för en målgrupp som denna? 
Genom att utveckla webbplatsen i nära samarbete med tre personer ur målgruppen tycks 
möjligheterna att lyckas är goda. Dock kan det lilla antalet vara en möjlig felkälla. Jag 
genomförde mot slutet en större undersökning enligt tänka högt-metoden (bilaga 2). Jag 
valde ut tio stycken elever som gick ett år senare än testgruppen och läste fysik B kursen. 
Responsen jag fick var mest kritik på layout och navigering. En elev tyckte att 
bakgrundsbilden var för stor. En annan elev ansåg att länken till QuickTime-playern skulle 
ersättas med en annan där man slapp ladda ner onödiga tillägg. En elev upptäckte att 
hänvisningen i quizen till länkarna inte var konsekventa. Dessutom ville en annan student 
att länkarna skulle vara synliga i statusfönstret (se avsnitt 3.4). Jag genomförde deras 
önskemål.  

En av personerna i den ursprungliga testgruppen hade stor erfarenhet av de verktyg som 
användes, en var i färd med på att lära sig en del av dessa verktyg och en hade inte 
producerat någonting alls med hjälp av IT.  

Enligt Faulkner (1998) brukar nybörjare och erfarna användare ställa olika krav på 
layout och innehåll. Jag tror att denna spridning i IT-kunskap gjort det lättare att få en 
webbplats som passar bra för målgruppen.  

Det som testgruppen ansåg var dåligt var att webbplatsen hade så lite innehåll. De 
trodde att kommande användare skulle vilja ha mer. Denna åsikt gör att webbplatsen 
kanske kommer att få vänta på att lanseras tills den hade mer innehåll. 
 
Hur ska man vidareutveckla webbplatsen? 
HTML och CSS användes. Dessa har många fördelar: 
 

• lätt att byta ut delar eller ändra layouten 

• standard på webben, kan även användas på skolnätverk, på cd eller dvd 

• välkända, med många utvecklare, om någon annan ska fortsätta utveckla 
webbplatsen 

• med CSS kan layouten bytas ut utan att påverka strukturen 
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Flash, som den interaktiva frågesporten är producerad med, har också utbredd användning 
och branschstandard. Dessutom ingår mallen för frågesport i programmet. Man kan 
utveckla denna frågesport utan att kunna programmera. 

4.2. Slutsatser 

Jag har skapat webbplats med både interaktivitet och 3D-visularisering. Min tanke från 
början var att det skulle vara i en webbplats och inte uppdelat i två olika delar. Detta 
ändrades när testgruppen lade fram sina åsikter. Genom att arbeta med en testgrupp är det 
min uppfattning användarna har kommit till tals. Dessutom har jag gjort en undersökning 
på tio andra testpersoner. 

Dock har testgruppen inte fått allt de ville ha på grund av tidsbrist. Nästa steg är att 
producera mer interaktiva filmer.  

Gruppen ansåg att det hade varit en stor fördel om det funnits fler webbplatser som 
testar kunskaper i naturvetenskap i allmänhet och fysik i synnerhet. 



   

 

18

5. Källförteckning 

5.1. Litteratur 

de Sousa Pires , J. (1998). Glädjen att hur det faktiskt häger ihop!. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lynch, P. J. & Horton, S. (2001). Web Style Guide 2nd edition. New Haven and London: 
Yale University. 
 
Faulkner, C. (1998). The Essence of Human-Computer Interaction. Harlow: Prentice Hall. 
 
Hawking, S. (2002). Universum i ett nötskal, (H-U. Bengtsson, övers.). Stockholm: Prisma. 
 
Green, B. (2004). The fabric of the cosmos.New York: Knoff. 
 
Krane, K. (1996). Modern physics 2nd edition. New York: Wiley. 
 
Trindade, J. & Fiolhais, C. (2003). Students’ Visualization and Conceptual Understanding 
of Atomic Orbitals. Polytechnic Institute of Guarda and University of Coimbra. The 3rd 
IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT'03) [online]. 
<csdl.computer.org/comp/proceedings/ icalt/2003/1967/00/19670298.pdf> 
 
Wu. Y-L., Chan, T., Jong, B-S & Yuan, C: Christian University, Lin, T-W (2003): 
Soochow University. A Web-Based Virtual Reality Physics Laboratory. The 3rd IEEE 
International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT'03) 
<http://csdl.computer.org/comp/proceedings/icalt/2003/1967/00/19670455.pdf> 
 
Banks, D.C., Brown, J.M, Foley, J.T., Vidimce, K.N & Kiu.M-H. Interactive 3D 
Visualization of Optical Phenomena. IEEE Computer Graphics and Applications (July-
August 1998). (Vol. 18, No. 4) 

5.2. Internet  

Samtliga källor fanns tillgängliga 30 juni 2004 
 
Macromedia Flash – supportsidor 
<www.macromedia.com/support/flash/applications/learning_interactions/> 
<www.macromedia.com/support/flash/applications/quiz_tutorial/> 
 
Quick Time  - Apple 
<www.apple.com/quicktime> 
 
Skolverket. Kursplaner för grundskolan och gymnasiet.  
(senast uppdaterad 1999-04-28) 
<www3.skolverket.se> 
 



   

 

19

The elegant universe  
<www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/> 
 
Tänka högt metoden - användartest (senast uppdaterad 1999-04-28) 
<w3.msi.vxu.se/multimedia/km/projkurs/test.html> 
 
 Owen, G. Scott March <owen@siggraph.org> Principles of Traditional Animation Applied 
to 3D Computer Animation, (1987) (senast uppdaterad 1999-03-14) 
<www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/animation/character_animation/princi
ples/prin_trad_anim.htm> 
 
White, Gary,  How to Implement Pop Up Windows (senast uppdaterad 2004-07-28) 
<http://www.apptools.com/rants/popups.php> 
 

5.3. Program jag använde för att utveckla webbplatsen 

Macromedia Dreamweaver MX 2004 
Macromedia Flash MX 2004 
<www.macromedia.com> 
 
3D Studio MAX 
<www.discreet.com> 
 
Sorenson-3 komprimering 
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6. Bilagor 

Bilaga 1: En bild som visar hur den interaktiva frågesporten är uppbyggd. 

Bilaga 2: Användartest 

Bilaga 3: Översikt över webbplatsen <belfrage.info.se>
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6.1. Bilaga 1 – Översikt över den interaktiva frågesporten 

 

 

Scen1: Välkommen
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6.2. Bilaga 2 - Användartest 

 
 
 
Gå in på sidan belfrage.info.se med Internet Explorer 6. Läs igenom och klicka 
runt. 
Det är ok att sluta när ni vill. 
Ni ska direkt prata med mig om era tankar direkt när ni klickar runt på 
belfrage.info.se.  
 
Sidan handlar om kärnfysik, hur man skriver kärnfysiksformler och förklarar 
vad spinn är. 
 
Jag är intresserad av  
- vilka förväntningar ni hade när ni började titta på sidan 
- Är det lätt eller svårt att navigera på sidan. Är det oklart var man ska klicka? 
- kan man läsa texten 
- är bilderna suddiga 
- rör sig animationerna för snabbt? 
- annat 
 
Jag kommer inte att svara på era frågor om webbplatsens innehåll. Annars kanske 
jag förklarar hur sidan är uppbyggd och vad ni ska förstå. Webbplatsen ska stå för 
sig själv. 
 
Men jag svarar gärna på frågor om det tekniska. 
 
Målet med testet är att webbplatsen ska bli bättre, tydligare och att man ska förstå 
mer. 
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6.3. Bilaga 3 - Översikt över webbplatsen 

belfrage.info.se/

http://www.skolor.pedc.se/
borgar/projekt/paul/index.htm

left.htm

main.htm

http://www.apple.com/quicktime/download/standalone/

http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

filmKarnformel.swf

filmLeptontal.swf

filmAlfa.swf

filmBetaMinus.swf

filmBetaPlus.swf

filmElektron.swf

filmNeutron.swf

mailto:paul.belfrage@pub.malmo.se

mall.css

quiz.htm

spinn.htm
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