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Abstract 
Thermodynamics is often perceived as an abstract field in secondary school physics. 
Thermodynamics can thus be a tough challenge for many students. By including thermal imaging 
cameras in teaching, students are given the opportunity to see otherwise invisible thermal 
phenomena. Since the infrared camera has not yet been established in teaching, there is an interest 
in studying the interaction between students and the thermal imaging camera. The purpose of this 
study is to investigate the interaction between student and the infrared camera and to see how the 
infrared camera can help students in the conceptual formation of heat-related phenomena. The study 
included about 140 students attending their first year on the science program at an upper secondary 
school in central Sweden. The students had to perform laboratory experiments designed according 
to the prediction-observation-explanation method. The laboratory experiments consisted of three 
stations where the key concepts were heat conduction, collision and friction. Students took help of 
an infrared camera to explain the various phenomena. The students' interactions at the lab were 
documented with video and audio recording in order to set the basis of a qualitative analysis. The 
analysis of the material consisted of three parts: how students reason concerning heat conduction, 
their reasoning concerning dissipative processes as friction and collision, and how the infrared 
camera can stimulate the students' creative thinking. Many student groups were successful in the 
macroscopic and quite successful in the microscopic reasoning regarding heat conduction by 
applying a model of free electrons in the metal which they had learned in chemistry class. Other 
studies have shown that students find it hard explaining heat conduction and that they tend to 
interpret the physical touch as a thermometer. The group that examined friction and collision found 
it difficult explaining the transformation from kinetic energy into thermal energy in collision at both 
the macroscopic and microscopic level. The creative investigation resulted in a mess. The infrared 
camera attracts students' curiosity, gives ”disciplinary affordance” and stimulates them to ”instant 
inquiry”. When the students went beyond their instructions and conducted own investigations it 
resulted in a mess when they prioritized away the recently created hypotheses. 



Sammanfattning 
Värmelära upplevs ofta som ett abstrakt område i gymnasiefysiken och elever tenderar att tolka 
känseln som en termometer. Värmelära kan därmed bli en tuff utmaning för många elever. Genom 
att introducera värmekameror i undervisningen ges elever möjligheten att se annars osynliga 
värmefenomen. Eftersom värmekameran inte ännu blivit etablerad i undervisningen finns det ett 
intresse att studera elevernas interaktion med värmekameran. Syftet med studien är att undersöka 
hur interaktionen ser ut och hur värmekameran kan hjälpa elever i begreppsbildandet av 
värmerelaterade fenomen. Denna studie har gjorts på ca 140 elever som går sitt första år på det 
naturvetenskapliga programmet på en gymnasieskola i Mellansverige. Eleverna fick utföra en 
laboration designad enligt prediction-observation-explanation-metoden. Laborationen innehöll tre 
stationer där de centrala begreppen var värmeledning, stöt och friktion. Eleverna använde en 
värmekamera som hjälpmedel för att förklara de olika fenomenen. Elevernas interaktioner vid 
laborationen dokumenterades med video- och ljudupptagning i syfte att ge grund för en kvalitativ 
analys. Analysen av materialet kom att handla om tre delar: hur eleverna resonerar kring 
värmeledning, respektive friktion och stöt, och hur värmekameran kan stimulera det kreativa 
tänkandet hos eleverna. Det visade sig att många elevgrupper kom långt i det makroskopiska och en 
bra bit i det mikroskopiska resonemanget kring värmeledning genom att tillämpa en modell av fria 
elektroner i metall de hade lärt sig från kemin. De flesta grupperna hade svårt att resonera kring 
energiomvandlingar vid stöt både på en makroskopisk och mikroskopisk nivå. Det kreativa 
undersökandet resulterade i en röra. Värmekameran lockar elevernas nyfikenhet, ger ”disciplinary 
affordance” och stimulerar dem till ”instant inquiry”. När eleverna gick utanför instruktionerna och 
bedrev egna undersökningar resulterade det i en röra då de prioriterade bort sina nykonstruerade 
hypoteser. 
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Inledning 
Värmelära har visat sig vara en utmaning för gymnasieelever (t.ex Lewis & Linn, 1994; Yeo & 
Zadnik, 2001), då den är svårtillgänglig för våra sinnen och därigenom abstrakt. Detta är någonting 
som jag själv upplevt i min utbildning. Som student funderade jag inte kring alternativa verktyg 
som skulle kunna underlätta undervisningen. Under mitt sista år på lärarutbildningen läste jag en 
kurs inom fysikens didaktik som leddes av Cedric Linder. Han bjöd in ett flertal personer som 
forskade inom fysikens didaktik till en workshop där jag fick ta del av många intressanta projekt. 
Under workshopen kom jag för första gången i kontakt med min nuvarande handledare Jesper 
Haglund. Han berättade om sitt arbete om värmekameror i undervisningen och illustrerade ett par 
laborativa övningar där han anslutit en värmekamera till en dator och projicerade bilden på en 
skärm. Jespers presentation inspirerade mig och jag tog sedan kontakt med honom när det var dags 
att skriva examensarbete.  
 Dagens värmekameror är robusta, lätta att använda och ger eleverna en möjlighet att se det man 
tidigare inte kunnat se. Eftersom teknik förbättras och budgetversioner av tekniska apparater kan 
konstrueras har företag möjlighet att rikta produktionen mot fler intressenter. Värmekameran börjar 
därav bli ett intressant verktyg att inkludera i undervisningen. Eftersom värmekameran inte nått så 
långt in i pedagogikens värld så är forskningen på området inte så omfattande. I samtal med Jesper 
fattade jag intresse för att se hur värmekameran kan stimulera elevers tänkande och hjälpa dem i 
begreppsbildandet av värmerelaterade fenomen. Därav tog jag beslutet att utföra en kvalitativ 
designstudie likt Jespers och hans kollegor. Mitt arbete kan därför i många avseenden ses som en 
iteration av Students' framing of laboratory exercises using infrared cameras (Haglund, Jeppsson, 
Hedberg & Schönborn, 2015). Mitt syfte med studien är att utreda och beskriva hur förstaårselever 
på gymnasiet interagerar med värmekameror i laborativa fysikövningar, samt att se hur den kan 
stimulera elevers tänkande och hur den kan hjälpa dem i begreppsbildandet av värmerelaterade 
fenomen som värmeledning och dissipativa processer som icke-elastisk stöt och friktion.    
 Undersökningen gjordes på en gymnasieskola i Mellansverige. Förstaårseleverna på det 
naturvetenskapliga programmet fick testa på en laboration med tre delmoment på min station under 
temadagen ”kreativ fysik”. Med metoden prediction-observation-explanation (White & Gunstone, 
1992) skulle de undersöka fenomenen värmeledning, stöt och friktion med hjälp av värmekameror. 
Den aktuella skolan har ett högt anseende i kommunen, vilket resulterat i att elever med god 
studiemotivation och höga meritvärden går på skolan. Detta har avspeglats på vissa delar av 
resultatet. De forskningsfrågor som utretts i studien är: hur använder elever mikroskopiska och 
makroskopiska förklaringsmodeller i relation till värmerelaterade fenomen vid laborativt arbete 
med värmekameror, och hur kan elevers kreativitet användas konstruktivt vid laborationer med 
värmekameror? 
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Teori om bakomliggande fysik 
I det här kapitlet introducerar jag den fysik som är särskilt relevant för mitt projekt - både för att 
förstå elevernas resonemang och den teknik de utnyttjat. Elektromagnetisk strålning är centralt både 
för de fenomen som eleverna arbetat med och för att förstå hur värmekameran (som eleverna 
använts sig av) fungerar. Då eleverna använt elektronmoln som förklaring för värmeledning i 
metaller har jag beskrivit hur värmeledning sker på ett mer teoretiskt korrekt vis med fotoner och 
fria elektroner. 

Elektromagnetisk strålning.  
Maxwell var den första som matematiskt lyckades uttrycka sambandet mellan elektriska och 
magnetiska fält, samt med att förklara att ljus i själva verket består av elektromagnetisk strålning. 
Förklaringen till att den elektromagnetiska vågen fortskrider i rymden är att ett elektriskt fält 
genererar ett magnetiskt fält och vise versa. Vågen är alltså inte beroende av materia för att fortlöpa 
i rymden, (Young, Freedman & Ford, 2014).  
 Alla kroppar med temperaturer högre än 0 Kelvin (K) emitterar elektromagnetisk strålning. En 
kropp som absorberar all inkommande elektromagnetisk strålning kallas för svartkropp. Detta är 
dock en idealiserad modell då delar av strålningen transmitteras eller reflekteras. (Schmidt, 
Henderson & Wolgemuth 1993; Svartkropp, 2015, 4 Juni).  En svartkropp strålar inte enbart med en 
frekvens utan ger ett kontinuerligt spektrum av flera frekvenser med varierande intensitet. 
Intensitetskurvan kan beskrivas med hjälp av Plancks strålningslag (se ekv.1) och som ekv.1 visar 
beror det emitterade energiflödet från en svartkropp av våglängd och temperatur: 

        
Ekv.1

 
  Intensitet (emitterad energi från en ideal svartkropp, effekt per enhetsarea per     
      våglängdsintervall, ) 

  Ljusets hastighet (                        ) 
  Temperatur (K) 
  Planck’s konstant (                         ) 
  våglängd (m) 
  Boltzmanns konstant (                        ) 

(Schmidt, Henderson & Wolgemuth, 1993; Young, Freedman & Ford, 2012; Svartkropp, 2015, 4 
Juni). 
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Fig 1. Illustration av Plancks strålningslag (Wikipedia). 

Den totala emitterade energin I från en ideal svartkropp är proportionell mot den absoluta 
temperaturen upphöjt till fyra och kan uttryckas enligt Stefan-Boltzmanns lag. 

               Ekv.2 

  Intensitet (total emitterad energi från en ideal svartkropp, effekt per enhetsarea,      )  
  Stefan-Boltzmanns konstans ( ) 
  Svartkroppens absoluta temperatur (K) 
  
(Schmidt m.fl, 1993; Young m.fl., 2012) 
 
I figur 1 kan intensitetstoppar urskiljas. Dessa värden motsvarar den mest förekommande 
våglängden som strålar från en kropp. Värdet på den mest förekommande våglängden (      ) är 
omvänt proportionell mot den absoluta temperaturen (T) vilket betyder att deras produkt är 
konstant. För föremål med hög temperatur (ca. 4000-6000 K, dvs. samma temperatur som solen) 
utgörs den elektromagnetiska strålningen huvudsakligen av synligt ljus. För föremål vid 
rumstemperatur dominerar istället långvågig infraröd strålning. Detta samband kan visas enligt 
Wiens förskjutningslag: 

      Ekv.3 
  
  = Våglängd (m) 
  Temperatur (K) 

( Schmidt m.fl, 1993; Young m.fl., 2012)  

Som tidigare nämnts emitterar en verklig kropp mindre energi än en ideal svartkropp. Det faktiska 
energiflödet uttrycks som en andel mellan 0 och 1 av den ideala svartkroppsstrålningen vid en given 
temperatur. Detta förhållande kallas emissivitet    (Schmidt m.fl, 1993). Vollmer och Möllmann 
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(2010, s. 35) skriver om detta:  
In a simplified classification, one can separately discuss nonmetals and metals, because – fortunately – most 
nonmetallic materials that are needed for practical thermography applications like skin, paper, paints, stones, 
glass, and so on are gray emitters and have fairly high emissivity values of above 0.8. In contrast, metals and, 
in particular, polished metals, pose problems due to their often very low emissivities with values below 0.2.  

 Enligt  Kirchhoffs lag strålar kroppar med samma procentuella andel energi som de absorberat. 
För solider är ofta den transmitterade strålningen obefintlig vilket lämnar reflektionen som den enda 
påverkande faktorn för emissiviteten. Många solida metaller är ofta blanka och reflekterar mycket 
strålning (Vollmer och Möllmann, 2010). 

Värme 
Begreppet värme definieras som energiöverföring mellan två system som en följd av 
temperaturskillnad mellan dem. Värme kan därigenom inte lagras, utan enbart överföras mellan 
system.  
 Värme kan transporteras på tre sätt, genom värmeledning, konvektion och värmestrålning. 
Värmeledning sker i ett material av fast, flytande eller gasform. Temperaturskillnaden får värmen 
att ledas till det kallare området. Denna process kallas för diffusion av energi eller värme. På en 
mikroskopisk nivå är molekylernas struktur av stor vikt. I en gas har molekylerna en större kinetisk 
energi än i fluider och solider. Molekylernas slumpmässiga rörelser i en gas leder till kollisioner 
mellan molekyler med olika energier, där energiöverföring får gasen att behålla eller gå mot termisk 
jämvikt, med energinivåer utefter en Maxwell-Boltzmann-fördelning. För termisk ledning i solida 
material är transporten av energi mer komplicerad. Värmetransporten sker då via gittervibrationer 
(fononer) och för metaller genom fria elektroners rörelser (se teori om bakomliggande fysik, fria 
elektronmodellen och fononer nedan), (Schmidt m.fl, 1993).  
 Värmestrålning består av elektromagnetisk strålning, typiskt i det infraröda spektrat, och alstras 
av kroppars aktivitet på mikroskopisk nivå. Med mikroskopisk aktivitet avses molekylära och 
atomiska rörelser som leder till att elektromagnetisk strålning emitteras från atomerna. I vätskor och 
solider kan värmestrålning betraktas som ett ytfenomen, då strålningen har sitt ursprung  
inom ytan. Det tredje transportsättet är konvektion, vilket innebär rörelse av en fluid (vätska eller 
gas) till följd av temperaturskillnader (Schmidt m.fl, 1993). Konvektion är dock inte ett centralt 
fenomen i denna studie och behandlas inte vidare i detalj. 

Fria elektronmodellen och fononer 
I solider binds atomerna samman genom kovalenta, jon- eller metallbindningar till kristallstrukturer. 
I en kovalent bindning delar atomerna valenselektroner för att uppnå ett stabilt tillstånd. I många 
metaller hamnar en valenselektron (den med högst energitillstånd) utanför den kovalenta 
bindningen och kan röra sig fritt i metallen med en vågfunktion som sträcker sig över fler atomer 
(Young m.fl, 2012). Mellan varje valenselektron och metalljon existerar en kraft som minskar med 
avståndet. Denna kraft agerar inte enbart på en jon och elektron utan berör fler omgivande 
elektroner och metalljoner. De fria elektronerna kan analogiskt beskrivas som ett klister i metallen 
som håller de positiva jonerna samman och ger metallen specifika egenskaper som exempelvis 
böjlighet (Cheng & Gilbert, 2014). Då summan av alla krafter mellan elektronerna och 
metalljonerna går mot noll kan elektronerna betraktas som i stort sett helt fria. Young m.fl. (2012) 
beskriver den fria elektronmodellen med en sådan utgångspunkt. Idén bygger på att elektronen rör 
sig väldigt snabbt i metallen och uppfattar de andra elektronerna och jonerna som en enhetlig 
energifunktion. Med andra ord ”uppfattar” en fri elektron metallen att vara i jämvikt eftersom 
summan av laddningar tar ut varann, vilket ger den fria elektronen möjlighet till förflyttningar 
(Young m.fl., 2012). 
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 I de flesta solida metaller domineras energitransporten av de fria elektronerna. Värmetransporten 
hos solida ickemetaller sker däremot genom gittervibrationer. De atomer som vibrerar mer energiskt 
överför energi till sin granne som sprider energin vidare. Denna typ av värmetransport beskrivs i 
termer av fononer som är kvantiserade vibrationslägen. Fononer kan ses som kvantiserade vågor. 
(Hofmann, 2008). Metaller är typiskt goda ledare av både värme och elektricitet på grund av de 
rörliga fria elektronerna. Genom att ändra temperaturen förändras ledningsförmågorna. När 
temperaturen höjs sänks den elektriska ledningsförmågan medan värmeledningsförmågan ökar och 
vice versa. Sambandet mellan en metalls termiska och elektriska ledningsförmåga beskrivs enligt 
Wiedemann-Franz lag: 

               
Ekv.4

 
  
 Värmeledningsförmågan  
  Elektriska ledningsförmågan     
  Lorenztal 
  Temperatur (K) 

Sambandet härleds av de fria elektronerna i metallen som är involverade vid både transport av 
elektricitet och värme. När temperaturen höjs ökas antalet fria elektroner i metallen vilket gynnar 
transport av värme då mer energi finns att transportera, medan den elektriska ledningsförmågan 
försämras eftersom antalet kollisioner ökar och motverkar flödet. Med hjälp av kvantmekanisk 
beräkning fås värdet på Lorenztalet; 

     
Ekv.7

 
      
vilket stämmer bra överens med uppmätta värden för olika metaller (Hyperphysics, u.å.).  
 Fria elektronmodellen introduceras i kemiundervisningen på gymnasier, men då med mer 
konceptuella förklaringar. I den aktuella läroboken Kemi A skriver Borén (2005, s.110) under 
kapitlet om metallbindningar: 

Metaller leder både elektrisk ström och värme. De är också formbara och har metallglans. Andra egenskaper 
som densitet, hårdhet och smält- och kokpunkter varierar mycket mellan olika metaller.  

Vidare förklarar Borén (2005, s. 111) metallbindningarna: 
I en metall ligger atomerna tätt packade i lager på lager. I vissa metaller har atomerna åtta, i andra metaller tolv 
grannar. Man säger att atomerna bildar en metallkristall. Atomerna är så tätt packade att deras valenselektroner 
delvis överlappar varandra. Det medför att elektroner från en atom kan gå över till atomer som ligger intill osv. 
Vi kan säga att metaller består av positiva joner som hålls ihop av valenselektronerna som rör sig fritt åt alla 
håll som i en sorts elektronmoln. 

Värmekameran 
En värmekameras princip bygger på att detektera inkommande elektromagnetisk strålning från en 
yta, konvertera den till ytans temperatur och sedan ge en bildpresentation av temperaturen på en 
skärm. Kamerans detektor konverterar först den inkommande infraröda strålningen till elektriska 
signaler (Vollmer & Möllmann, 2010). I denna studie användes en värmekamera av typen Flir-E4. 
Flir-E4 använder sig av en värmedetektor som heter Focal plane array (FPA), uncooled 
microbolometer (FLIR Systems, Inc. 2016, 18 mars). Tekniken bakom bolometern bygger på 
metallers förändrade egenskaper vid temperaturförändringar. Som sensor används en tunn metallisk 
ledare. När den utsätts för strålning värms den upp och dess elektriska ledningsförmåga ändras (se 
avsnittet kring teori om bakomliggande fysik, fria elektronmodellen och fononer ovan). 
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Förändringen av det elektriska motståndet bestäms med hjälp av en Wheatstone-brygga och en 
Galvanometer visar sedan strålningens intensitet (Bolometer: Microbolometer, 2015, 28 
November). Ytans temperatur beräknas utifrån strålningen inom det infraröda spektrumet med hjälp 
av Plancks lag för svartkroppsstrålning (se ekv.1) modifierad med antaganden av ytans emissivitet.  
Temperaturerna hos ytorna presenteras visuellt i olika färger på en skärm (Vollmer & Möllmann, 
2010). För att minska andelen av strålning som reflekteras kan man justera dess yta. Exempelvis 
används tejp och färg för att öka absorptionen och uppnå högre emissivitet (Schmidt m.fl, 1993). I 
denna studie har kamerorna ställts in på 0.95 vilket vi har bedömt som rimligt (The engineering 
toolbox; thermoworks) då material med låg emissivitet som använts i undersökningen justerats för 
att höja emissiviteten. 
 Kameran har en infraröd upplösning på 80x60 pixlar och mätprecision med felmarginal på  
då objektet är varmare än  och om omgivningen ligger mellan  och . Kamerans 
detektor (FPA, uncooled microbolometer) arbetar inom spektralområdet                     och kan samla 
mätdata från  till  (FLIR Systems, Inc. 2016, 18 mars). På skärmen finns ett kryss i 
mitten som används för att läsa av temperaturen av given punkt. Till höger på skärmen finns en 
färgskala som visar vilka färger som representerar vilka temperaturer (se fig. 2). När kameran riktas 
mot en omgivning som är kallare eller varmare (max- och minvärdet ändras) kalibrerar den om 
skalan för att passa den nya bakgrunden.  

Fig. 2. Foto av värmekamera vid studie av varmt vatten i två olika koppar (vänster). Foto av 
värmekamera vid studie av värmeledning från händerna till metall samt trä (höger). 
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Tidigare didaktisk forskning 
Elevers begreppsförståelse för värme och värmeledning 
Elevers begreppsförståelse för värme och framförallt värmeledning har visat sig vara problematisk 
enligt NV-didaktisk forskning. Exempelvis menar Dixon och Emery (1965) att termodynamikens 
modeller för värme gör den abstrakt. Vidare diskuterar Yeo och Zadnik (2001) hinder för elevers 
förståelse för termodynamiken och har utvecklat en begreppsinventering med flervalsfrågor inom 
området. Ett problem är att elever tenderar att blanda samman begreppen värme och temperatur. Ett 
annat är att de tolkar sitt känselsinne som en termometer. Det vill säga saker som känns lika varma 
antar de bör ha samma temperatur. 
 Engel Clough och Driver (1985) gjorde en undersökning där de intervjuade 84 elever i åldrarna 
12-16 rörande deras förståelse av värmeledning. Majoriteten av eleverna (andelen elever ökade med 
åldern) klarade att förklara att ett objekt kändes varmare i termer av ledning till deras händer. Det 
blev betydligt svårare att förklara värmeledning när objektet kändes kallare. De menar i likhet med 
Yeo och Zadnick (2001) att eleverna tenderar att tolka känseln som en termometer.  
 Lewis och Linn (2003) genomförde en studie på ungdomar i åldrarna 12-14, vuxna icke-
naturvetare och vetenskapsmän (kemister och fysiker) som fick förklara laborativa och vardagliga 
värmerelaterade fenomen. Den gick ut på att identifiera intuitiva föreställningar av fenomenen. De 
samlade data från intervjuer med personer från alla testgrupper samt från för- och eftertester som 
genomfördes på den unga testgruppen. Resultatet visade en uppdelning mellan skol- och 
vardagskunskaper för varje testgrupp. Många byggde sina förklaringar på vardagliga 
värmerelaterade fenomen av egna erfarenheter. De personliga erfarenheterna byggde i sin tur på 
intuition som inte stämde överens med vetenskap. 77,5 % av ungdomarna trodde att metaller leder, 
absorberar, fångar eller behåller kyla bättre än andra material och att aluminiumfolie fungerar bättre 
som isolator för kalla objekt än ylle och bomull. Även om vetenskapsmännen kunde ge definitioner 
och bättre förutsägelser hade även denna testgrupp svårigheter att förklara vardagliga 
värmerelaterade fenomen (Lewis & Linn, 2003).  
 Reiner, Slotta, Chi och Resnick (2000) gjorde en studie där de sökte finna fysikaliska 
missuppfattningar av emergenta processer (se tidigare didaktisk forskning, emergenta processer) i 
termer av direkta flöden av materia. Begreppen de valt för studien är kraft, ljus, värme och 
elektricitet, vilka de menar enligt tidigare forskning ofta missuppfattas i undervisningen. Då de 
anser forskningen vara rik på den mekaniska delen har de valt att fokusera på ljus, värme och 
elektricitet. Ett resultat från värmedelen var att elever tenderar att förklara värmeledning i fasta 
kroppar som ett flöde av materia, snarare än ett flöde av energi som följd av molekylära kollisioner 
och en nettoeffekt av fria elektroners slumpmässiga rörelser (Reiner m.fl., 2000). 

Fria elektronmodellen som analogi 
Dupin och Joshua (1989) genomförde en studie av för- och nackdelar med olika analogier i 
undervisning av elektrisk ledning. Den mest förekommande analogin för elektricitet är i termer av 
strömmande vatten. De lyfter två sätt att använda ström av vatten som analogi för elektrisk ström. I 
ena analogin tillåts vattnet åka vertikalt. I den fungerar vattenfall likt en spänningskälla men utan att 
belysa att en elektrisk krets måste vara sluten för ledning av ström, vilket inte gör den särskilt 
effektiv. I den andra analogin ses vattenflödet ur ett horisontellt perspektiv. En vattenpump trycker 
vattnet runt i en krets. De menar att den sistnämnda analogin är isomorf med elektrisk ström och 
därför fungerar bättre som analogi. Analogin fungerar bra för att förstå spänningskällor och 
resistorer men är inte lika bra för att förklara parallell- och seriekoppling av lampor och resistorer. 
Utöver vattenströmmen använde de två alternativa analogier för elektrisk ström i sin undersökning: 
värme och tåg. För att se hur analogierna fungerade analyserade de kontrollgrupper som använde 
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sig av vattenflöde som analogi och testgrupper som använde sig av värme eller tåg i 
undervisningsexperiment.  
 I värmeanalogin använde de kylskåp som referens till elektriska kretsar. Exempelvis använde de 
kylmotorn i ett kylskåp i liknelse med spänningskälla, temperaturskillnad som motsvarighet till 
elektrisk potentialskillnad, etc. Eleverna hade inga svårigheter med värme som analogi då de 
relaterade temperaturskillnad med potentialskillnad och bredden på värmets flödesväg med 
resistorer. Att använda värme som analogi för elektricitet skapar dock problem för den 
mikroskopiska förståelsen. Eleverna fick svårt att förstå vad det faktiskt är som flödar i de 
elektriska kretsarna eftersom värme och värmeflöde var förvirrande begrepp för eleverna. De 
positiva aspekterna för värme-elektricitetanalogin var:  
 a) idén om lokal temperatur motsvarande lokal elektrisk potential fungerade väl 
 b) en presentation av Ohms lag underlättade förståelsen för flödesväg och motstånd  
 c) parallellkopplade resistorer har tidigare varit ett svårtacklat problem men som med värme  
som verktyg blev lättare att angripa.  
De negativa aspekterna var:  
 a) värmeflöde upplevdes som förvirrande  
 b) fokus på flödesväg i resistorer kan förstöra förståelsen för motstånd 
 c) man måste bortse från vissa aspekter för värmens och elektricitetens reella natur eftersom den 
 ena delen av analogin fallerar när den andra fylls, vilket motsägelsefullt inte  togs i beaktande i 
 undersökningen.  
 Tåg som analogi för elektricitet syftade även i detta fall på flödet av elektricitet. Ett rälssystem 
med ett tåg som sitter ihop kring hela kretsen som liknelse för en elektrisk krets. Tillsammans gav 
tåg- och värmeanalogierna ett bättre resultat tillsammans än när de användes enskilt. De menar att 
dessa analogier passar bättre än vattenanalogin för vissa specifika situationer, såsom exempelvis tåg 
som analogi för en seriekrets och värme som analogi för en parallellkrets (Dupin & Joshua, 1989). 
 På två universitet i Nordöstra USA gjorde Ketter och Nottis (2001) en undersökning som syftade 
till att se hur utvalda fenomens abstrakta natur påverkar lärarstudenters förmågor att använda 
analogier. Vidare ämnade de undersöka lärarstudenternas begreppsförståelse samt se vilka 
missuppfattningar de hade. Studenterna fick en deluppgift som gick ut på att generera en analogi för 
en bra och en dålig ledare av värme. Mer än en fjärdedel av studenterna misslyckades med att 
utforma en analogi och endast ett par studenter levererade en analogi som uppfyllde givna kriterier. 
Det var dessvärre ingen student som använde elektroners rörelser som redskap i sin analogi. Det 
visade sig att lärarstudenterna hade svårt att presentera bra analogier och ingen använde sig av den 
fria elektronmodellen som analogi. Ketter och Nottis förklarar studenternas svårigheter för värme 
med att de inte lyckas visualisera fenomenet. De icke observerbara aspekterna tillsammans med 
bristen på vardagliga analogier menar Ketter och Nottis kan vara ett bidrag till att lärarstudenter har 
svårt att förstå värmeledning och skapa bra analogier för fenomenet (Ketter & Nottis 2001). 
 Redfors och Ryder (2001) gjorde en undersökning på tredje års fysikstudenter på flera universitet 
i Sverige och England. De samlade in data från 74 studenter som skriftligt förklarade fem fenomen:  

a) produktion av rött ljus från ett elektriskt värmeelement 
b) produktion av rött ljus från en metallstav som värms i eld  
c) produktion av gult ljus från samma metallstav upphettad till högre temperaturer  
d) reflektion av rött ljus mot en skinande metallyta och  
e) en metallantenns upptagning av radiosignaler.  

Alla studenter hade läst klassisk fysik (mekanik, termodynamik, elektromagnetism, vågfysik och 
optik) samt modern fysik och astrofysik (kvantmekanik, atom- och molekulär fysik, kärnfysik, fasta 
tillståndets fysik och olika aspekter av astrofysik). Alla studenter hade alltså presenterats för flera 
modeller som kan förklara de fem fenomenen både klassiskt och modernt. Med undantag för 
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studenternas förklaringar av metallantennens upptagning av radiosignaler, lyckades få studenter ge 
en godtagbar förklaring av fenomenen genom att använda fria elektroner i sina förklaringar, vare sig 
med klassiska eller moderna ansatser. I förklaringarna för metallantennens upptagning av 
radiosignaler lyckades många studenter föra ett sammanhängande resonemang med fria elektroner. 
De studenter som framgångsrikt förklarade metallantennens upptagning av radiosignaler tenderade 
att associera produktionen av ljus med övergångar mellan kvantiserade energinivåer, enligt Bohrs 
atommodell (Redfors & Ryder, 2001). 
 Taber (2003) har studerat högskolestudenters förståelse av olika kemiska bindningstyper. Han 
kom fram till att studenterna föredrog ”ett elektronhav” som analogi för metallbindningar i 
kristaller, vilket var användbart för att skilja dem från kovalenta och jonbindningar. Även om de 
använder en analogi som är eftersträvansvärd där de visar förståelse för kopplingen mellan fria 
elektroner i en metall och dess goda ledningsförmågor visade det sig dock att studenterna hade svårt 
att förklara de fria elektronernas funktion i metallbindningen. De accepterade alltså analogin utan 
att förstå den till fullo. Det visade sig senare att deras okunnighet om metallens bindning blev ett 
hinder för fortsatt inlärning. Taber menar därför att den tidigare kunskapen måste slipas för att 
elektronhavet som analogi ska fungera bättre. Som exempel tar han upp överlappande orbitaler och 
elektrisk kraft som kan användas för att bygga ett bättre ramverk utifrån elektronhavet. Han menar 
alltså att en underutvecklad förståelse för havet av elektroner hindrar inlärningen av vetenskapliga 
modeller av den metalliska strukturen. Man behöver noga tänka igenom i vilken ordning begrepp 
som kovalenta bindningar, jonbindningar, elektrisk kraft etc. introduceras för att 
elektronhavsmodellen (som han anser vara ett bra verktyg) ska finna sin rätta plats. Han drar 
slutsatsen att mer tid behöver läggas på introduktionen av metallbindning i termer av ett hav av 
elektroner för att den ska kunna användas som en bas för vidare vetenskaplig kunskap (Taber, 
2003). 

Elevers uppfattning om transformation av energi i dissipativa processer 
Dissipativa processer innebär att energi omvandlas irreversibelt från en form till en annan, typiskt 
till oordnad termisk energi, så att energins användbarhet för att utföra arbete minskar. Rörelse, ljud 
och värme är ofta förnimbara vilket kan underlätta förståelsen av transformation mellan olika 
energiformer. En dissipativ process är dock ofta svår att förnimma, exempelvis när den kinetiska 
energin hos ett solitt objekt minskar p.g.a friktion med den omgivande luften och övergår till 
termisk energi. I sådana situationer får eleverna svårt att föreställa sig energiomvandlingen och den 
medföljande temperaturökningen. Daane, McKagan, Vokos och Scherr (2015) menar att varken 
föremålet eller omgivningen behöver ha ökat speciellt mycket i temperatur, vilket gör det svårt för 
eleven att känna eller se en skillnad. Som exempel krävs samma energimängd (100 000 J) för att 
bära ett barn (32 kg) uppför Empire State Building som att höja temperaturen 1 K i ett rum på 50 

. Det är vanligt att lärare i skolan bortser från friktion och energins bevarande när de undervisar. 
Med målet att lära elever att spåra energi och förstå energins bevarande menar Daane m.fl. (2015) 
att läraren kan stödja eleven genom att:  

a) ge verkliga exempel där dissipativa fenomen är närvarande  
b) uppmuntra dem att föreställa sig extremfall av dissipativa processer, som friktionen då en 
raket återvänder till jordens atmosfär  
c) hjälpa eleverna att förnimma olika indikationer för olika energiformer. 

Duit (1984) gjorde en undersökning där flera elevgrupper fick besvara frågor gällande bl.a. mekanik 
och energi. Trots att eleverna blivit undervisade i energins bevarande visade det sig att deras 
kunskap om detta var bristfällig. Förutom en minoritet av de äldre eleverna (första året på 
gymnasiet) nämnde inte eleverna energins bevarande. Duit menar att en anledning är elevernas 
vardagliga erfarenheter där exempelvis energin uttrycks som en konsumtionsvara, vilket kan tyckas 
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motsäga energins bevarande. 
 Solomon (1985) har också studerat lärande av energins bevarande. Hon ställde upp ett par 
frågeställningar utifrån stöt som ämne i frågeställningen för dissipativa processer. Hon använde sig 
av en bild där en golfspelare slår iväg en boll som tappar höjd för varje studs. Elevernas 
förklaringar påvisade en brist i förståelse för energins bevarande, vilket leder till bristfälliga 
kunskaper om transformation av energi i dissipativa processer.  

Emergenta processer 
Studien som utfördes av Reiner, Slotta, Chi och Resnick (2000) visade att elever tenderar att 
förklara värmeledning i fasta kroppar som ett flöde av materia, snarare än ett flöde av energi som 
följd av molekylära kollisioner och en nettoeffekt av fria elektroners slumpmässiga rörelser. Chi, 
Slotta, Roscoe, Roy och Chase (2012) hävdar att elevers svårighet att förstå vissa fenomen, t.ex 
värmeledning och diffusion är för att de utgör emergenta (framväxande) processer. Fenomen kan 
kategoriseras som antingen emergenta eller direkta processer. I en emergent process uppstår 
partiklars beteendemönster först på en statistisk helhetsnivå. I en direkt process däremot kan varje 
partikels beteende ses som en representant för helheten, exempelvis ett flöde av vatten. De menar 
att elever tenderar att tolka emergenta processer som om de vore direkta processer (Chi m.fl., 2012).  
 I vardagen ställs elever inför direkta stegliknande processer. Chi m.fl. (2012) väljer att kalla 
elevens tolkning och problemlösning i dessa situationer för Direct-causal schema eller Direct 
schema. Dessa direkta processer av orsak och verkan är vanliga i vardagen, vilket i deras tolkning 
leder till att elever inte får något större problem att förklara vetenskapliga processer som 
exempelvis blodcirkulation eller fotosyntesen, medan emergenta processer som inte sker stegvist 
blir mer problematiska. Som exempel på emergenta processer tar de bland annat upp diffusion och 
värmeflöde. De menar att elever ofta ser diffusion och värmeflöde som direkta flöden av materia, 
vilket blir problematiskt och leder till missuppfattningar.  

Elevers användning av värmekameror 
Den infraröda visualiseringstekniken eller termografin är ett lovande redskap för undervisningen. 
Den kan visualisera komplexa fenomen som elever annars bara får acceptera (Vollmer, Möllmann, 
Pinno & Karstädt, 2001). 
 Atkins, Dunbar, Velez och Goudy (2009) genomförde en studie om besökare på ett museum som 
fick testa på att laborera med en värmekamera. De menar att stationen kan vara bryggan mellan 
museet, en vardaglig miljö och vetenskapen. De utformade två stationer, varav en involverade 
detaljerade instruktioner. Det visade sig att museibesökarna blev mer experimentella och 
initiativrika då laborerandet skedde utan inflytande av instruktioner. De kom snabbt till handling 
och arbetade strategiskt tillsammans (Atkins m.fl., 2009). 
 Haglund, Jeppsson och Schönborn (2015) har studerat hur värmekameran bjuder in elever till 
egna undersökningar. De kallar situationen när en elev avviker från laborationsinstruktioner för 
”instant inquiry”, vilket kan översättas till ”omedelbart eget undersökande”. I deras resultat fanns 
många exempel på att värmekameran bjöd in fjärdeklassare till ”instant inquiry”.  

Iteration av students' framing of laboratory exercises using infrared cameras 
Haglund, Jeppsson, Hedberg och Schönborns (2015) har genomfört en studie av en klass 
gymnasieelever på teknikprogrammet när de arbetade med fyra laborativa stationer med hjälp av 
värmekameror. De undersökte vilket inflytande värmekameran kunde få för elevernas förståelse för 
värmerelaterade fenomen, centrala begrepp inom värmelära samt vilka tolkningserbjudanden 
värmekameran ger. De kom fram till att laborerande med värmekamera ger eleven bestämda 
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tolkningserbjudanden som är relevanta inom fysiken som vetenskapligt område, även benämnt 
”disciplinary affordance” (Fredlund, Airey & Linder, 2012). Med andra ord gav värmekamerans 
bild i realtid eleverna hjälp att tolka och att se tidigare osynliga värmerelaterade fenomen. I 
kombination med POE (se: metod bakgrund nedan) som metod hjälpte värmekameran eleverna att 
motivera sina påståenden på vetenskapliga grunder.  
 Det visade sig att eleverna även i den här studien ofta tog initiativ till ”instant inquiry”. Eleverna 
undersökte både omgivningen spontant efter spännande upptäckter och följde upp på ”tänk om”-
idéer vilka ses som två typer av ”instant inquiry”. Exempelvis ledde det spontana undersökandet till 
att eleverna började undersöka däcken på accelererande bilar på gatan utanför skolan. 
 Eftersom gruppmedlemmarna inte alltid ville studera samma objekt kunde frustration inom 
gruppen uppstå. Eleverna tvingades därmed inta nya perspektiv och förhandla om händelsernas 
mening, vilket sist och slutligen fick en positiv effekt på gruppen. Eleverna var inte alltid bekväma 
med formuleringar i instruktionerna. Då de instruerats att undersöka friktion kunde många fall av 
värmeledning ha noterats och följts upp på, men de fokuserade inte på detta. Då de undersökte vad 
som sker då ett bouleklot släpps ner på asfalt lyckades de fokusera noggrant på instruktionerna och 
tog god tid på sig för frågeställningen: Vad händer med klotets kinetiska energi i ögonblicket då det 
träffar marken? I kombination av värmekameran och energins bevarandelag visade eleverna 
engagemang och tillsammans med elimineringsstrategier kom de fram till att kulans kinetiska 
energi måste ha övergått till termisk energi, eller, som de uttryckte det, till värme.  
 Det visade sig att det endast var starkare elever som lyckades använda mikroskopiska 
förklaringsmodeller. Det menar författarna beror på att värmekameran endast erbjuder ”disciplinary 
affordance” för en makroskopisk nivå. Utöver svårigheter för mikroskopiska förklaringar visade det 
sig att eleverna ställdes inför konceptuella hinder för förståelsen av hur värmeledningsförmågan 
skiljer sig hos olika material, då de fick undersöka en trä- och en metallbit. Eleverna lyckades inte 
förklara att metall känns kallare än trä vid rumstemperatur genom att relatera till skillnader i 
värmeledningsförmåga och värmekapacitet i materialen. De ifrågasatte värmekameran som 
mätutrustning. Elevernas undersökande med värmekamera och POE som metod lyckades inte styra 
ifrån elevernas tanke att någonting som känns kallt måste vara kallt. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syfte 
Som tidigare nämnts upplevs värmelära som ett abstrakt område i gymnasiefysiken och elever 
tenderar att tolka känseln som en termometer. Då värmelära kan bli en tuff utmaning för många 
elever bör alternativa verktyg eller tillvägagångssätt undersökas. Eftersom värmekameran inte ännu 
blivit etablerad i undervisningen finns det ett intresse att studera elevernas interaktion med 
värmekameran för att se om den bör inkluderas i undervisningen. Med grund i detta syftar denna 
studie till att att utreda och beskriva hur förstaårselever på gymnasiet interagerar med 
värmekameror i laborativa fysikövningar, samt att se hur den kan stimulera elevers tänkande och 
hur den kan hjälpa dem i begreppsbildandet av värmerelaterade fenomen som värmeledning och 
dissipativa processer som icke-elastisk stöt och friktion.  

Forskningsfrågor 
• Hur använder elever mikroskopiska och makroskopiska förklaringsmodeller i relation till 

värmerelaterade fenomen vid laborativt arbete med värmekameror? 
• Hur kan elevers kreativitet användas konstruktivt vid laborationer med värmekameror?  
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Metod 

Övergripande sammanfattning 
Vid första träffen med min handledare Jesper Haglund i projektuppstarten diskuterade vi möjliga 
ämnen för examensarbetet. Då Jesper berättade om sin tidigare och aktuella forskning med 
värmekameror blev jag intresserad av värmekameran. Jag ville se hur den kan hjälpa elever i det 
kreativa undersökandet och i begreppsbildande av fysikaliska fenomen. Jesper hade vid tillfället 
kontakt med en gymnasieskola (där min undersökning sedermera utfördes), där det fanns intresse 
för värmekameran. Eftersom Jesper höll på att avsluta en studie med liknande mål som jag funnit 
intresse för och att deras studie också utfördes på en gymnasieskola, så valde jag att utforma en 
designstudie (Juuti & Lavonen, 2006) med många likheter till deras studie students' framing of 
laboratory exercises using infrared cameras (Haglund, Jeppsson, Hedberg & Schönborn, 2015).  
 Studien utfördes inom ramen för Examensarbete C, vilket ska motsvara en arbetsinsats på 
ungefär 400 timmar. Med utgångspunkt i givna deadlines för arbetet utformades en tidsplan 
tillsammans med Jesper. Undersökningen skulle äga rum under två temadagar på den aktuella 
gymnasieskolan ungefär en månad efter vårt första möte. Tiden innan undersökningstillfället skulle 
framförallt läggas på metoddelen, men även på kartläggning av tidigare forskning och formulering 
av syfte och forskningsfrågor då de behövs för att finna en röd tråd i arbetet. Efter undersökningen 
planerades transkribering ta ungefär två veckor. Därefter skulle arbetet flyta på för att sedan ungefär 
en månad senare generera ett första utkast. Efter det första utkastet fanns lite drygt en månad för att 
slutföra rapporten. Arbetets tidsplan omfattade därmed ungefär 400 timmar under en period på tre 
månader. 
 Under de två temadagarna på skolan fick eleverna studera värmeledning, stöt och friktion, med 
prediction-observation-explanation som metod. Data samlades som video- och ljud och användes 
senare för en kvalitativ analys. Val av analysmetod kändes naturligt då mitt syfte och 
frågeställningar inte enbart riktades mot värmekamerans generella inverkan i elevernas laborerande. 
Jag ville analysera all data för en allmän förståelse, men framförallt gå in på djupet och beskriva 
utvalda transkriptioner. I de utvalda situationerna ville jag se hur interaktionen mellan eleverna och 
värmekameran kan se ut då värmekameran haft en intressant inverkan på gruppens laborerande.  
 Undersökningen på skolan gick bra då alla elever lämnade samtycke, laborerade flitigt och inom 
givna tidsramar. Datan visade sig vara av god kvalitet vilket underlättade transkribering och 
sedermera analysarbetet. Undersökningen gav projektet en god start. Sammanställning av tidigare 
forskningen tog dessvärre längre tid än planerat vilket ledde till att det var svårt att hinna slutföra 
arbetet inom given tidsram. Då terminen närmade sig sitt slut fanns fortfarande mycket jobb kvar att 
göra. Arbetet har sedan fördelats sporadiskt över tid för att nu, drygt ett år senare kunna slutföras.  

Bakgrund 
Studien utfördes under två temadagar på ca. 140 elever vid en kommunal gymnasieskola i 
Mellansverige. Eleverna gick i årskurs ett på det naturvetenskapliga programmet som de kommit in 
på med hjälp av höga meritpoäng från grundskolan. Elevgruppen delades på hälften och fick varsin 
dag för laborerande. Eleverna fick göra tester på fyra stationer och tid lämnades däremellan för att 
slutföra givna uppgifter och diskutera i grupperna. De arbetade i grupper om tre och fick 15 minuter 
på sig för varje station. Stationen i fokus för den här studien berörde temat värmelära och de 
centrala begreppen för övningarna var värme, värmeledning och dissipativa fenomen (se tidigare 
didaktisk forskning, elevers uppfattning om transformation av energi i dissipativa processer) i form 
av friktion och icke-elastiska stötar. De hade innan temadagen arbetat med mekanik och tryck i 
fysiken och metallers egenskaper i kemin. De skulle jobba med värmelära i fysiken först efter 
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temadagen.  
 Undersökningen utformades i linje med designstudiens tillvägagångssätt. En designstudie bygger 
på en konstruerad situation där personer arbetar mot ett mål med hjälp av uppsatta ramar. Det är 
forskaren som konstruerar situationen och sätter dess ramar. Juuti och Lavonen (2006) menar att 
designbaserade ansatser är centrala för dagens vetenskapliga utbildningsforskning. De har en 
pragmatisk syn på de ramar som ska stå som grund för en designstudie och med det som 
utgångspunkt beskriver de design-based research utifrån tre aspekter. För det första är processen hos 
en designstudie iterativ, med undantag och kännedom för miljöns förändring för praktiken. 
Eftersom studien är iterativ kan den upprepas och ge ett resultat som antingen stärker eller kan 
ställas emot tidigare resultat. För det andra producerar forskningsprojektet en artefakt som kan 
användas av andra intressanter. Exempel på artefakter skulle kunna vara färdiga lektionsplaneringar 
där metod, uppgift och verktyg valts för ett specifikt ändamål. För det tredje genererar den ny 
pedagogisk kunskap för undervisning (Juuti & Lavonen, 2006). Denna studie kan ses som en 
iteration på Haglund, Jeppsson, Hedberg och Schönborns (2015) tidigare studie av gymnasieelevers 
användning av värmekameror i undervisningen.  
 Utöver elevernas tidsbegränsade laborerande sattes ytterligare ramar där varje grupp fick ett 
arbetsblad med laborationsinstruktioner, frågeställningar och verktyg. Som vidare ramverktyg 
skulle de laborera enligt prediction-observation-explanation-metoden (POE). POE ger de 
undersökande tre uppgifter som var och en ska utföra. Först ska de förutse (prediction) resultatet av 
en händelse med motivation av varför de tror att det kommer att ske. Sedan observerar 
(observation) de vad som faktiskt händer och tar noteringar för att i sista steget försöka förklara 
(explanation) resultatet (White & Gunstone, 1992).  
 Vid laborationens start fick de en kort genomgång av hur värmekameran fungerar och vilka 
uppgifter de skulle ställas inför. De tilldelades laborationsinstruktioner, ett suddgummi, en 
värmekamera, en trä- och en metallbit. Laborationen var uppdelad i två och den första delen 
behandlade värmeledningsförmåga hos olika material. Enligt POE började de med att förutse 
temperaturen hos en träbit och en metallbit genom att känna på dem och förklarade sedan sina 
antaganden. Sen läste de av med värmekameran för att se hur deras förutsägelser stämde överens 
med resultatet. Efter det skulle de förklara varför metallbiten känns kallare än träbiten. I nästa 
deluppgift skulle de förutse vad som skulle hända då de höll i de båda föremålen under två minuters 
tid och sedan observera och förklara händelsen (se appendix, bilaga 1). 
 I del två fick eleverna koppla sina nyligen erfarna kunskaper inom mekanik med värme. De 
arbetade även här enligt POE-metoden. Först fick de undersöka temperaturförändringar i golvet då 
de gick och hoppade på det. Sedan använde eleverna suddgummin och/eller fingrarna för att dra på 
bordet (se appendix, bilaga 1). 
 I det centrala innehållet för Fysik 1a under ”Energi och energiresurser” står det att 
undervisningen ska behandla bland annat: ”Arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att 
beskriva olika energiformer: mekanisk, termisk, elektrisk och kemisk energi samt strålnings- och 
kärnenergi” (Skolverket, 2011). Under samma rubrik nämns det också att: ”Termisk energi: inre 
energi, värmekapacitet, värmetransport, temperatur och fasomvandlingar” ska behandlas i 
undervisningen (Skolverket, 2011). Mer specifikt innehåller denna laboration rörelseenergi, olika 
energiformer som mekanisk, termisk, kemisk, strålningsenergi samt fördjupning inom den termiska 
energin där begrepp som värmetransport och temperatur behandlas. Syftet med laborationen är i 
enlighet med vad Skolverket (2011) säger kursen Fysik 1a ska innehålla:  

”eleverna utvecklar kunskaper om fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder /…/ Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. I 
undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas tillvara /…/ 
Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta teoretiskt och experimentellt samt att kommunicera 
med hjälp av ett naturvetenskapligt språk. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga 
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att kritiskt värdera och skilja mellan påståenden som bygger på vetenskaplig respektive ickevetenskaplig 
grund /…/ Undervisningen ska innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera och söka svar på 
frågor, planera och utföra observationer och experiment samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och 
information. Eleverna ska ges möjlighet att analysera och lösa problem genom resonemang baserade på 
begrepp och modeller, såväl med som utan matematik. I undervisningen ska eleverna ges tillfällen att 
argumentera kring och presentera analyser och slutsatser” (Skolverket, 2011).  

Forskningsetiska överväganden och de fyra forskningsprinciperna 
Studien utfördes i enlighet med de fyra grundläggande forskningsprinciperna gällande etiska 
överväganden. De fyra huvudkraven är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren måste ge 
deltagarna information om deras villkor och uppgifter i undersökningen. Det ska framgå att de 
deltar frivilligt och att de har rätt att avbryta övningen närsomhelst. Samtyckeskravet hanteras 
genom att forskaren inhämtar deltagarnas samtycke. I deltagarens val att delta eller avbryta får hen 
inte utsättas för påtryckningar. De medverkande har rätt att själva bestämma hur länge de ska delta i 
undersökningen. Konfidentialitetskravet betyder att deltagarna inte ska kunna identifieras av 
utomstående och att insamlad data ska vara otillgänglig för utomstående. Det sista, nyttjandekravet, 
innebär att insamlad data inte får användas eller lånas ut för icke-vetenskapliga ändamål eller annat 
kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). 
 Innan laborationen påbörjades informerade jag eleverna om studiens syfte, deras uppgift, villkor 
och de fick fylla i ett formulär om medgivande för studien (se appendix, bilaga 2). Studien var 
frivillig och de kunde när som helst hoppa av, men i sådana fall skulle data som redan insamlats 
behållas. Jag tydliggjorde specifikt att även om de inte ville vara med i forskningsstudien var det 
fortfarande inga problem att genomföra själva laborationen. När de gav sitt skriftliga medgivande 
blev de garanterade anonymitet och löfte om att videomaterialet endast kunde användas i framtida 
uppsatser, på konferenser, eventuella vetenskapliga artiklar och inte publiceras på sociala medier 
eller Youtube. På detta sätt uppfyllde studien de fyra grundläggande forskningskraven. Utöver de 
forskningsetiska principerna tillkommer andra etiska och pedagogiska komplikationer. Genom att 
använda sig att POE som metod finns det risk att en felförutsägelse kan besvära eleven. Om eleven 
och gruppen till slut lyckas med uppgiften tror jag inte att den felaktiga förutsägelsen får betydande 
konsekvenser. Det jag och min handledare kunde tillföra i detta sammanhang var att vägleda 
eleverna till en godtagbar förklaring och belysa de vanliga missuppfattningarna gällande fenomenen 
så att en elev inte ska känna sig sämre än någon annan. Jag valde POE som metod utifrån de 
frågeställningar som jag ville ställa.  

Datainsamlingsmetod 
Elever i grupper om tre utförde de olika laborationerna. Schemat var konstruerat så tre grupper åt 
gången skulle utföra laborationen. Jag och min handledare ansåg det tillräckligt att samla data från 
en grupp åt gången, vilket skulle resultera i data från åtta grupper (totalalt en tredjedel av eleverna). 
Data samlades som video- och ljud med hjälp av en digitalkamera på ett stationärt kamerastativ. Då 
vi första dagen var lite osäkra på datans ljudkvalitet valde vi att med en extern digitalkamera filma 
grupperna igen då de diskuterade frågorna. För att öka chansen att lyckas fånga och även förstå 
materialet, befann antingen jag eller min handledare oss oftast på dataupptagningsstationen. Vi 
vägledde eleverna vid situationer som vi ansåg vara lämpliga och kunde upprepa deras resonemang 
om de talade tyst, delvis med ljudupptagningen i åtanke. Ibland uppmuntrade vi dem att utveckla 
sina resonemang då vi tyckte att de nöjde sig med en ofullständig förklaring. För att öka chansen 
ännu ett steg i jakt på bra data, valde vi att filma vissa gruppers diskussioner med en handkamera 
även efter laborationen.  
 För att få djupare förståelse för elevernas kopplingar till värmeledning med fria elektroner och 
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elektronmoln intervjuades efter övningen elevernas kemilärare som innan laborationstillfället lett 
undervisning i metallers egenskaper, bl.a. om metallbindningar och konduktivitet (se teori om 
bakomliggande fysik, den fria elektronmodellen, Borén 2005) 

Dataanalysmetod 
För analysen har jag valt en kvalitativ ansats. Det som främst skiljer en kvalitativ ansats från en 
kvantitativ ansats är analysmetoden. Generellt brukar den kvalitativa analysen inriktas mot ord 
medan den kvantitativa fokuserar på siffror. Exempelvis kan båda ansatserna använda sig av 
intervjuer. Den kvantitativa analysmetoden skulle då kunna inriktas på att räkna förekomsten av ett 
specifikt ord, en fras, etc., medan den kvalitativa analysmetoden skulle fokusera på ordens 
innebörd, etc. (Denscombe, 2000). Eftersom jag ville undersöka elevernas laborerande och hur de 
gav uttryck för begreppsförståelse passade insamling av ljud och video bra för att kunna analysera 
deras interaktion på ett kvalitativt vis. Valet av kvalitativ analysmetod grundas i att jag ville gå in på 
djupet i elevernas interaktioner, hur de positionerar sig inom gruppen, hur de använder sig av 
begrepp, hur värmekameran påverkar deras laborerande, eller varför de når ett visst resultat.  
 Efter transkription av utvalda video- och ljuddata letade jag efter relevanta begrepp, analogier 
samt likheter och skillnader i relation till tidigare forskning om elevers begreppsförståelse på 
området. I elevernas resonemang sökte jag makroskopiska och mikroskopiska förklaringsmodeller 
för de olika fenomen som jag senare skulle kunna jämföra med tidigare forskning. Mitt resultat 
jämfördes i huvudsak med Haglund, Jeppsson, Hedberg och Schönborn (2015) som gjort en 
liknande, kvalitativ studie av gymnasieelevers laborationer med värmekameror, men på en skola 
med lägre genomsnittligt betygsintag än i den aktuella studien.  
 Förutom transkriptioner från värmeledningsstationen innehållande dialoger om fria elektroner 
och elektronmoln, valde jag ytterligare två sekvenser från två andra grupper. Ena sekvensen 
involverar undersökning av stöt och den andra sekvensen fokuserar på kreativt undersökande 
utanför de givna instruktionerna. För värmeledning- och stötexcerpten har jag valt representativa 
grupper för det allmänna resultatet, medan den kreativt undersökande sekvensen kan ses som ett 
exempel på en mer ovanlig händelse där värmekameran kan haft en bidragande roll.  
 I och med att en kvalitativ metod använts för denna undersökning kan inte den mänskliga faktorn 
bortses från. Den mänskliga faktorn påverkar val av empiri och analysen av valda data. Jag har 
strävat efter att vara objektiv, i så måtto att läsaren förhoppningsvis kan följa med mina tankar och 
slutsatser utifrån valda teoretiska ramar. Med utgångspunkt i den givna teoretiska bakgrunden hade 
en annan människas val av empiri och analys av data förmodligen skilt sig från denna 
undersökning. Eftersom empirin möjligen hade hanterats annorlunda skulle resultat och diskussion 
ha blivit annorlunda. Det innebär att jag inte kan säga att resultatet gäller generellt och då resultatet 
inte kan anses som allmängiltigt sjunker reliabiliteten. Mindre betoning på reliabilitet  behöver 
däremot inte påverka resultatets validitet. Då undersökningen utförts på golvet, i den reella 
klassrumspraktiken förankras resultatet i den verkliga lärandesituationen och kan därmed sägas ha 
en hög validitet i relation till fysikundervisningen. Resultatet kan därmed anses spegla 
undervisningspraktiken och på så sätt ge implikationer för framtida forskning och pedagogiskt 
arbete.  
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Resultat 
Här presenteras tre elevgruppers interagerande från laboration med värmekameror. För varje 
moment följde de POE.  

Station värmeledning 
I det första excerptet följer en diskussion mellan tre elever som jag valt att kalla Moa, Johan och 
Sofie (anonymiserade), efter att de har jobbat med stationen rörande värmeledning.   

Johan: Innan vi känner på trä- och metallbiten, eller när vi kände på dom. Då kändes ju metallbiten mycket kallare 
än träbiten. 
Moa: Aa. 
Sofie: Mm. 
Johan: Och sen när vi mätte, så såg vi att det var samma värme… det var typ rumstemperatur. 
Sofie: Precis. 
Moa: Mm, det kunde variera lite… eftersom vi hållit på med dom innan. 
Johan: Ja, ungefär samma temperatur. Ja exakt. 
Johan: Så varför var metallbiten, kändes den kallare än träbiten? Tror vi? (Johan vänder sig åt Moa) 
Moa: Det var för att den hade lösa elektroner.  
Johan: Ja exakt. 
Moa: Det är metallbindningar… så det är elektronmoln… så dom är ju, dom leder värme mycket bättre. 
Johan: Mm. 

Först använder Johan sig av ”kallare” för att beskriva hur metallens relation till träbiten kändes och 
sedan tolkar han begreppen värme och temperatur som synonymer, i ”det var samma värme”, vilket 
är en vanlig uppfattning bland elever (Yeo & Zadnik, 2001). Moa svarar med ”De kunde variera 
lite, (i temperatur) eftersom vi hållit på med dom innan”. Hon syftar då på att deras händer tillfört 
värme som höjt temperaturen hos materialen, vilket därför kan vara en rimlig felkälla. Moa 
använder sedan ”lösa elektroner”, ”metallbindningar” och ”elektronmoln” som förklaring för 
metallens goda ledningsförmåga. Begreppet elektronmoln tar hon från kemiundervisningen, som vi 
såg under kapitlet om metallbindningar (Borén, 2005). Elevernas kemilärare har nyligen gått 
igenom kapitlet ”Allt hänger på kemiska bindningar”, och har undervisat om bl.a. metallbindningar 
och elektrisk konduktivitet, (från intervju). I kapitlet står det att metaller ofta har god 
ledningsförmåga gällande både elektricitet och värme, vilket kan vara orsaken till att Moa tar upp 
det här. Moa använder sig av relevanta begrepp men nämner inte hur värmen faktiskt sprids. Moa 
har hittills fört en monolog som de andra hänger på en aning konfunderade. Hennes självsäkerhet 
och snabba svar ger en känsla av att hon redan har en modell att bygga värmeledningsfenomenet på. 
Efter att hon introducerat elektronmolnmodellen använder gruppen den för att förklara skillnader 
mellan de olika ledningsförmågorna för materialen: 

Moa: Värmen kanske leds bort från händerna när vi rör vid dom (hon drar med fingrarna i luften för att visa hur 
värme leds bort från händerna). Trä är en isolator… så den har liksom fastbundna (elektroner)… så det finns inga 
elektroner som rör på sig. 
Johan: Nä exakt. Och sen när du höll i dom så såg vi att, vad heter det? Värme spred sig lite från handen på 
metallbiten, eller från.. (Moa fyller i). 
Moa: Mm precis och på träet stannade det precis under handen. 
Johan: Och då är det samma sak med elektronmolnen… Som gör.. (Johan tvekar lite). 
Moa: Precis. 
Sofie: Som gör att… det är mycket… metall är en bättre ledare. 
Johan: Mm exakt. Det färdas mycket bättre. 
Moa: Och sen så försvann ju värmen snabbare i metallen också, än på träet. På träet tog det längre tid. 
Johan: Ja, det kom ut lite i luften typ.   

Moa har gjort två väldigt relevanta observationer med hjälp av värmekameran. Värmen från handen 
har stannat lokalt under fingrarna hos träbiten och värme försvinner snabbare från metallbiten efter 
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uppvärmningen. Johan och Sofie verkar hänga med i Moas resonemang och Sofie fyller i med att 
säga ”metall är en bättre ledare”. Eftersom de lärt sig från kemin att metaller generellt är bra ledare 
av både värme och elektricitet (Borén, 2005), så blir det emellertid svårt att tolka vilken typ av 
ledare Sofie menar. Moa säger att elektronerna är ”fastbundna” och använder sig av begreppet 
isolator för att beskriva träets sämre värmeledningsförmåga. Att elektronerna är ”fastbundna” skulle 
kunna vara en koppling till kemin, där de läst om molekylbindningar, vilka involverar en stor kraft 
som motverkar ledningsförmågan (Borén, 2005).  
 När Moa nämner att värmen i metallen försvann snabbare än för träbiten, förklarar de det med att 
en bra ledare även leder bort värme snabbt. Moa visar att hon förstår att en bra ledare leder värme 
både i sig och till omgivningen mer effektivt än en sämre ledare. 
 Moa använder sig av ord som ”leder” och ”stannar” i förklaring av värmetransport. I Johans 
förtydliganden av Moas uttryck använder han sig av bl.a ”sprider”, vilket tillsammans med Moas 
ordval fungerar inom ramen av ledning. Trots att de inte har studerat värmelära så diskuterar de 
värme utifrån begrepp som rörelse, ledning och spridning, vilka är högst relevanta begrepp i 
diskussion om energi och värme. När Johan förklarar varför metall är en bättre ledare än trä säger 
han att ”det färdas mycket bättre”. Ordvalet ”färdas” kan tolkas som ett flöde av någon typ av 
föremål eller substans. Det är fortfarande oklart vad eleverna har för uppfattning om vad värme 
egentligen är. 
 Övergripande ser vi, till skillnad från t.ex i Haglund m.fl. (2015) där gymnasieelever inte 
lyckades tolka fenomenet, att eleverna här använder en mikroskopisk modell av fria elektroner för 
att förklara varför metall kan kännas kallare än trä vid rumstemperatur. 
 Efter ett tag börjar de upprepa sina slutsatser och Johan vill fördjupa den mikroskopiska 
förklaringen: 

Johan: Vad händer i materialet? 
Anton: Det har ni ju varit inne på ändå. 
Johan: Ja, det där med elektron… 
Moa: Ja. 
Johan:  …förflyttningarna. 
Sofie: Mm… och kanske att det leder energin också. 
Johan: Mm. 
Moa: Men var inte ändå… asså elektronerna från handen… 
Johan: Mm. 
Moa: …åker in i metallen, eftersom det är en ledare. 
Johan: Ja. 
Sofie: Mm. 
Moa: Och att metallen blir typ, den blir negativt laddad då?!  

Likt förra excerptdelen följer Johan och Sofie Moa i hennes resonemang. När Moa säger 
”elektronerna från handen åker in i metallen, eftersom det är en ledare” börjar de diskutera i termer 
av flöde av elektroner, vilket innefattas i elektrisk ledning men inte i värmeledning. De har fram 
tills denna sekvens kommit långt i sitt resonemang och fört en hållbar diskussion, men får likt 
många andra studier (Chi m.fl., 2012, Redfors & Ryder, 2001, Ketter & Nottis, 2001 och Dupin & 
Joshua, 1989) svårt att förklara värmeledning. Både ledning av elektricitet och värme utgör 
emergenta processer, då elektronernas individuella hastigheter är mycket större än nettoflödet av 
laddning motsvarande den elektriska strömmen. De för dock över för mycket från domänen 
elektricitet till domänen värmelära, eftersom de inte behärskar hur långt analogin bär. Analogin 
börjar suddas ut och ett likhetstecken mellan dem växer fram, där värmeledning felaktigt förknippas 
med ett nettoflöde av laddning och att ett föremål därigenom får en negativ laddning.  

Johan: Mm.  
Moa: Är inte det vad Jesper sa?! 
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Anton: Tror ni att man får en stöt av metallen då? 
Johan: Det är så små laddningar… 
Moa: Mm. 
Sofie: Ja. 
Johan: …men det borde det kunna vara. Så jag tror inte man kommer kunna få… eller man ska väl kunna få stöt?! 
Men det är så små stötar. 
Moa: Mm. 
Sofie: Jag tror inte det märks kanske?! 
Johan: Nä. 
Moa: Nä. 
Johan: Och sen när man lägger den mot typ marken så kommer det spridas ut sen. 
Moa: Mm. 
Johan: Den blir neutral igen. Eller? 
Sofie: Aa. 
Johan: Ja. 
Moa: Men är inte värme som alltså… värme, är inte det rörelse också?! Typ man rör sig mycket mer så… i 
metallen, då är elektronerna fria och då kan de röra på sig mycket snabbare… 
Johan: Ja. 
Moa: …än i träet, där de sitter fast. 

De drar slutsatsen att det är ett nettoflöde av elektroner vilket skulle göra metallen negativt laddad. 
Ansatsen är felaktig men i situationen rimlig. Jag försöker få dem att inse att de dragit en felaktig 
slutsats och frågar dem om man får en stöt av den kalla metallen. De löser problemet med att 
förklara att man kanske får en stöt men att man inte känner det eftersom laddningen är så liten. Moa 
blir sedan konfunderad och uttrycker, ”Men är inte värme som alltså, värme, är inte det rörelse 
också? Typ man rör sig mycket mer så, i metallen, då är elektronerna fria och då kan de röra på sig 
mycket snabbare”. Moa ger här en allmän tolkning av värme som relaterat till partiklars rörelse. De 
väljer sedan att inte fortsätta på Moas spår utan väljer att fylla i luckorna i deras fallerande teori 
som går mot ellära. 

Station friktion och stöt 
Efter att ha jobbat med värmeledning, berör nästa delmoment fenomenen icke-elastisk stöt och 
friktion, dvs. två dissipativa processer. De praktiska övningarna som ligger till grund för deras 
problemlösning är att de ska gå, stå stilla och hoppa från en stol ner på golvet, samt dra med 
suddgummi mot ett bord (se appendix, bilaga 1). Jag har valt en grupp på tre elever som kan ses 
som representativa för de flesta gruppers resultat och diskussion. Jag har valt att kalla dem för Svea, 
Lejla och Elin. 
 Svea greppar kameran och börjar styra undersökandet: 

Svea: Om du går Lejla! 
Jesper: Börja med att fundera över hur ni tror det kommer att se ut! 
Svea: Mm, friktion borde väl ge upphov till värme!? 
Elin: Mm. 
Lejla: Ja. 
Elin: Så det kommer bli lite om man går långsamt och mer om man går snabbt. 

Jag tolkar Elins uttalande ”så det kommer bli lite om man går långsamt och mer om man går 
snabbt” som om hon syftar på värme och att friktion blir den utlösande orsaken då Lejla går, vilket 
även Svea varit inne på. De verkar förtrogna med vetskapen att friktion alstrar värme. Tjejerna 
börjar undersökningen en aning ostrukturerat. Lejla går runt medan Svea undersöker hennes kropp. 
Hon skrattar och beskriver hur Lejla ser ut i kameran. Undersökningen fortskrider inte utan måste 
avbrytas för den gemensamma uppgiften.  

Svea: Okej. Lejla gå med tunga steg eller någonting. 
(Lejla går runt på golvet och Svea följer efter med kameran strax ovanför golvet. 
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Elin tycker scenariot ser roligt ut och har svårt att hålla sig för skratt. 
Alla börjar skratta.) 
Anton: Ser du någonting? 
Svea: Jag ser ingenting! Okej, hmm. 
Anton: Vad kan det bero på? 
Svea: Jag vet inte. Men om man springer. Då borde väl… nej. 
Lejla börjar dra fötterna mot golvet. 
Svea: Ja, om du drar sådär (Svea illustrerar med att dra fötterna mot golvet på samma vis som Lejla precis gjorde. 
Lejla går runt på golvet och trycker ifrån med fötterna så de gnids mot golvet.) 
Svea: Jo, men nu ser jag. Men gud va kul! 
(Alla skrattar lite) 
Svea: Nu ser det grönt ut. 
Elin: Wow. 

Svea öppnar med att säga åt Lejla att ”gå med tunga steg eller någonting” och menar senare att om 
Lejla springer kanske det skulle ge mer utslag i kameran. De förändringar som Svea vill se Lejla 
göra är att applicera större kraft med fötterna då de träffar golvet. Svea glider bort från 
friktionstänket ett tag och är inne på kraft (som påverkar stötens storlek). De halkar sedan tillbaka in 
i friktionsdiskussionen. Jag försöker vägleda dem, men diskussionen tar stopp efter upprepande av 
tidigare påståenden.  

Anton: Ska ni inte testa och hoppa. Du har ju högklackat, det är ju perfekt att hoppa med (Anton pekar på Lejlas 
skor). 

De blir lite lättade av att komma vidare. Jag märker att jag ger hintar i mina frågor och direktiv för 
att få igång en diskussion, vilket kan vara förvirrande. Efter att Lejla gjort några små hopp på 
golvet, (som inte gett några utslag i kameran) träder jag in för att få dem att komma framåt i 
resonemanget. Jag säger åt Lejla att hon ska hoppa undan från sin landningsplats och att hon måste 
stampa då hon landar på golvet. De har hittills laborerat halvt ändamålsenligt och haft svårt att sätta 
ord på fenomenen. 

Svea: Ja, typ stampa. 
(Lejla hoppar, stampar i landningen och hoppar undan på direkten.) 
Svea: Ja, det syntes lite. 
Lejla hoppar igen. 
Svea: Ja, det syns! 
Anton: Testa att hoppa från stolen och se om det händer mer grejer. 
Tjejerna skrattar lite och pratar ohörbart. 
Svea: Ramla inte nu Lejla. 
Anton: Nä och stuka inte fötterna! 
Lejla drar fram en stol och kliver upp på den. 
Svea: Okej, hoppa typ här så kan jag filma (Svea pekar på en punkt på golvet). 
Lejla hoppar från stolen, stampar vid landningen och hoppar sedan bort från golvet. 
Svea: Okej, hoppa igen! 
Anton: Det där var ju bra, eller blev det mer förut (syftar på mätningen med värmekameran)? 
Lejla hoppar igen. 
Svea: Ja, det där var tydligt! 
Svea: Vad ska vi göra nu? 
Elin tittar i arbetsbladet och läser nästa fråga. 
Elin: Vad beror det på? 
Svea: Friktion. 
Anton: Vad är friktion för någonting? 
Lejla och Svea drar sina handflator mot varandra. 
Anton: Precis. Två ytor som gnuggas mot varandra. Är det det som sker där vid stöten? (Pekar mot golvet). 
Lejla: Ja. 
Svea: Ja. 

De behöver fortfarande en del vägledning i sitt laborerande men visar ändå upp lite strategiska 
förmågor, exempelvis då Svea säger åt Lejla att landa vid en viss punkt på golvet. De har rätt i att 
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friktion är en av orsakerna till temperaturökningen, men att skorna faktiskt glider lite mot golvet vid 
nedtrampet och orsakar friktion tror jag inte att de syftar på som orsak för värmeutslaget. Snarare 
använder de sig av friktion som en följd av tidigare erfarenheter. Det skulle kunna vara en rimlig 
förklaring till varför de tror det är friktion som orsakar temperaturökningen vid stöten. Det skulle 
även kunna bero på att de inte har någon erfarenhet av stöt och att friktion är den enda mekanismen 
de känner till för omvandling från kinetisk till termisk energi.  

Lejla: Eller? 
Svea: Eller? 
Svea: Eller ioförsig, det är ju rakt på. 
Anton: Nej precis, det glider inte i sidled (Anton illustrerar med händerna att det är en stöt och inte att de gnuggas 
mot varandra som vid friktion).  
Elin: Jag vet inte. Är det inte typ tryck och värmeenergi? 
Anton: Ja, två bra ord. Tryck och värmeenergi. 
Elin: Mm. 
Svea: Mm. 
Det blir tyst.  

Deras fokus vid friktion försvinner för stunden då Svea skiljer på kollision och friktion genom att 
uttrycka ”ioförsig, det är ju rakt på”. Diskussionen leds in på tryck och värme vilket Elin tidigare 
varit inne på (då de diskuterade storlek på ytan som ens tyngd fördelas på). Min uppmuntran skulle 
kunna vara en bidragande faktor till att Elin använder begreppet tryck i förklaring för en lokal 
temperaturökning på grund av stöten. Hon får svårt att uttrycka sig och att förklara 
energiomvandlingen från kinetisk till termisk energi. Jag försöker vägleda dem genom att förtydliga 
vad de just har kommit fram till. De blir tysta en kort stund tills Svea bryter tystnaden:  

Svea: Okej. När du gick såg vi typ ingenting, men när du såhär, gned med fötterna (Svea drar handen vågrätt i 
luften och man hör hennes fot gnida mot golvet) då var det ju friktion. Men när vi skulle såhär… eller när du 
hoppade. Då var det tryck och… 
Elin: ...som omvandlades till värmeenergi. 
Svea: Mm. 
Elin: Kanske? 

De lyckas sätta ord på och särskilja två bakomliggande fenomen för temperaturökningar: friktion, 
respektive hopp (som är förknippat med tryck). De leds sedan in på rätt spår då Elin uttrycker idén 
om tryck ”som omvandlas till värmeenergi”, men det blir återigen tyst. Efter att gruppen testat 
hoppexperimentet igen återkommer de till frågan ”vad händer i materialen vid stöt?”. 

Jesper: Ni har ganska mycket kinetisk energi, rörelseenergi precis innan hoppet. Vad händer med den när ni 
kolliderar med golvet (Jesper illustrerar genom att slå handflatorna mot varandra)? 
Det blir tyst.  
Lejla: Värme. 
Jesper: Det blir värme på nått sätt. 
Elin: Ja, på nått sätt. 
Lejla: Mm. 
Jesper: Vad är mekanismen? Vad är det som gör att rörelseenergin kan förvandlas till värme? 
Elin: Men det är väl stöten som gör det?! Så att den på nått sätt förlöser energin?! Kanske inte riktigt? 
Jesper: Vad händer med energin? 
Elin: Vad sa du? 
Jesper: Vad händer med energin? Vad är detta värme för någonting? 
Elin: Jadu? 
Hela gruppen skrattar lite.  

De nämner begreppet stöt för första gången, men har svårt att komma fram till en lösning. Än så 
länge har de inte nått någon mikroskopisk förklaring av stöt och fastnar i den makroskopiska. Efter 
en stunds tystnad svarar Elin: 
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Elin: Men värmen är… värme är liksom rörelse som typ blir molekyler. Eller med rörelsemolekyler så… när de 
nuddar så kommer de stöta och de skapar rörelse. Det blir värme (visar med hela sitt kroppsspråk att hon inte är 
hundra procent nöjd med sin förklaring och vill ha ett svar). 
Jesper: Mm, det tycker jag lät klokt! 
Elin: Mm. 
De andra sitter tysta. 

När Elin börjar prata om molekyler är hon inne på en mikroskopisk nivå. Hon försöker säga att 
molekylers rörelse kan relateras till värme, men får svårt att följa upp och specificera. Hon känner 
sig inte trygg i förklaringen eftersom hon inte riktigt förstår eller litar på den. Sammanfattningsvis 
har de svårt att förklara stöt på en mikroskopisk nivå. De har även delvis svårt att röra sig i det 
makroskopiska rummet. 

Kreativt undersökande  
Dialogen som följer förs mellan tre elever som jag valt att kalla, Max, Asmir och Johannes. Deras 
interagerande ligger som grund för diskussion om hur värmekameran kan stimulera elevers kreativa 
tänkande. De har tidigare på stationen fört en utvecklad diskussion om värmeledning där de har 
använt sig av begrepp som elektronmoln, vibrationer och rörelser i materialet. Excerptet startar med 
att gruppen ska presentera sina förutsägelser och testa hypoteserna genom att hålla i trä- och 
metallbitarna i två minuters tid. Max tröttnar på situationen och skiftar fokus.  

Max sätter tummen mot bordet, tar upp värmekameran, tittar på bordet där han hållit tummen och ser att det blivit 
varmare. 
Jesper: …så jag tycker vi nöjer oss där för tillfället. Så nästa del, när ni håller i ändarna av materialen. Vad tror ni 
kommer hända då? 
Max: Varmare! 

Max tar initiativ till ”instant inquiry” när han sätter tummen mot bordet och undersöker med 
värmekameran, där han ser att temperaturen ökar. Detta ger honom ett försprång gentemot de andra 
i gruppen. 

Asmir: Hur länge ska vi hålla? 
Jesper: Ungefär två minuter. Du kan mäta under tiden. 
De börjar titta i kameran 
Jesper: Metallen är lite lurig, för det blir reflektioner, bland annat från våra ansikten, från lampor och så. 
Max tittar på metall- och träbitarna i kameran. 
Max: Den är lite grön (ser att metallen är lite grönare närmast tummen). 
Max sätter tummen mot bordet. 
Max: Man behöver väl inte hålla så länge (syftar på att hålla i ett material för att se värmeöverföring, Max har 
redan testat att sätta tummen mot bordet och sett att det ger utslag)… …för kolla… 
Max tar bort tummen från bordet. Max och Asmir tittar i kameran och ser att det blivit varmare på bordet. 
Max: …man ser ju redan (sätter sedan pekfingret mot bordet). 
Asmir: Vi håller typ, nu har det gått fyrtio sekunder.. 
Max tittar på materialen igen men håller kvar pekfingret på bordet. 

Max är ivrig och börjar utföra egna experiment (”instant inquiry”) samtidigt som det gemensamma 
undersökandet hålls intakt (förutom att de inte gjort någon förutsägelse). De verkar inte snappa upp 
Jespers notering om att det kan bli reflektioner på metallbiten. Än så länge har det inte påverkat 
undersökandet. 

Asmir: Åttio sekunder till. 
Max tittar på bordet där han hållit pekfingret. 
Max: Det är såhär man kan sno folks pinkoder. 
Asmir: Jaha (ler litegrann). 
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Johannes ler också. 
Max: Eller sånna här… portkoder…  

Nu ger Max initiativ till ”instant inqury” resultat. Johannes och Asmir verkar förstå att någonting är 
på gång, men inte riktigt vad. Sidospåret med fingret på bordet kan ha varit Max koppling till pin- 
och portkoder som ofta knappas in med pekfingret. Max har kommit på ett användningsområde för 
värmekameran och försöker fylla luckorna i sin teori. 

Max: …så man kan se var de tryckt. Fast då måste man komma på i vilken ordning de har tryckt. Fast då kan man 
se vilken som är… 
Asmir: …mest varm… 
Max: …ja, för det är den som de tryckte på senast. 
Asmir: Ja, det är fan smart (tar upp sin iphone). 
Max: Det finns såna här, typ skal man kan köpa till iphones med en sån här… 
Asmir: ...värmekamera, så man bara kan såhär, tza (illustrerar med mobilen hur man skulle kunna sträcka fram den 
och ta kort på exempelvis en portkod). 

Asmir förstår vad Max menar och fyller snabbt in. Max fyller sedan på med den sista luckan i deras 
hypotes ”ja, för det är den som de tryckt på senast”, där han är medveten om att värme leds bort 
inom tidsrymden mellan knapptryckningarna. Asmir blir entusiastisk och tar upp sin mobiltelefon, 
vilket skulle kunna bero på att han vill testa deras hypotes. Ingen av gruppmedlemmarna föreslår att 
de ska testa hypotesen och Max återgår till experimentet med träbiten och metallen. 

Max tittar på materialen med kameran. 
Johannes: Metallen känns kallare. 
Max känner lite på föremålens toppar och tittar i kameran. Han börjar titta på whiteboarden och vänder kameran 
mot andra grupper. Sen vänder han kameran mot Asmirs mobil och frågar: Ska vi kolla på mobilskärmen? 
Asmir: Mm. 

De återkommer först till det gemensamma laborerandet med träbiten och metallen, men istället för 
att diskutera varför metallen känns kallare skiftar Max fokus och börjar tittat med kameran på nya 
föremål. Max styr gruppens laborerande som här skiftar mellan tre olika fokus. Han leder dem 
tillbaka till pinkodsundersökningen och föreslår att de ska prova deras hypotes. 

Alla tittar i kameran. De pratar ohörbart, Max känner på mobilen med tummen och alla tittar i kameran. 
Max: Man ser ju inte så jättebra. 
Asmir: Nä, men den är ju redan varm. 

De ser ingen temperaturförändring från hypotesprövningen. Asmir förklarar resultatet med ”men 
den är ju redan varm”.  

Asmir: Men nu kör vi, nu har vi väntat tillräckligt länge. 
Asmir vill se resultatet från deras ursprungliga undersökning, medan Max fortsätter titta på sin mobil med kameran.  
Max: Ska jag lägga ner den här (värmekameran)?  
Max har glömt att de har en gemensam undersökning att fullfölja. 
Asmir: Nä, vi ska mäta häröver först (pekar ovanför tummarna på trä och metallbiten). Kolla på den där först 
(träbiten). 

Max har använt kameran för personliga intressen och därmed glömt deras gemensamma mål. De 
fortsätter med den gemensamma undersökningen, men Max tappar snabbt intresse. 

Asmir: Så den värms mer där (träbiten, där man hållit) än vad den (metallen) gör i hela. 
Max: Ja. Kan man ta kort med den här? 
Asmir: Ja. 
Max trycker på lite knappar på kameran (menyknappen).  
Asmir: Det är bara att trycka på den här knappen (kameraknappen). 
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Max riktar kameran mot Asmirs mage och säger: jävla trevligt. 
Asmir: Nice va!?! 
Max tar bild på Asmir. 
Alla tittar på bilden och Max scrollar vidare för att se på andra bilder. 
Asmir: Shiiit, flippat! 
Max: Man kan titta på kort utan (vanlig digitalbild). Man kan använda en sån här när man jobbar som brandman. 
Brinner det, så kan man kolla genom rök, eller under röken, om det är en människa. Fast det funkar inte jättebra för 
röken är så varm. 
Asmir: Aa. 

Max har återigen styrt gruppen bort från det gemensamma intresset och in på ett sidospår. Asmir 
noterar att träbiten har blivit varmare lokalt där fingrarna varit, men de diskuterar inte det eller 
varför mer värme har spridits ut i metallbiten än träbiten. Max kommer på idén att använda kameran 
vid brand för att hitta människor då han tittar på bilder i kameran som finns sparade från andra 
gruppers laborerande. Bilderna Max och Asmir tittade på var både infraröda representationer och 
vanlig digital bild (termisk och digital bild). Det skulle kunna vara just de två presentationerna som 
fick honom att dra paralleller till att söka efter människor vid bränder. Initiativet till ”instant 
inquiry” följs inte upp på grund av omständigheterna vilket lämnar eleverna endast med en hypotes: 
”Brinner det, så kan man kolla genom rök, eller under röken, om det är en människa”. Max 
förkastar den sedan på samma grund som pinkodshypotesen, ”den är ju redan 
varm” (mobiltelefonen), och nu ”röken är så varm”. Jag tolkar deras förklaring som att de menar att 
den varma röken blockerar värmestrålning från en människa bakom röken i kameran för att det är 
för små temperaturdifferenser, eller att kameran inte klarar av att skilja på kroppar då en viss 
temperatur uppnåtts. Denna hypotes är svårare att testa än den förra, men den skulle också kunna 
leda in på intressanta diskussioner. Det är på förhand inte självklart om värmestrålningen från 
sotpartiklar kan detekteras av värmekameran. 
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Diskussion och slutsats 
Diskussion om värmeledningsgruppen 
Elevgruppen, vars dialog om värmeledning har redogjorts för och diskuterats, för ett utvecklat och 
sammanhängande resonemang fram tills de ska förklara processerna i materialen på en 
mikroskopisk nivå. Moa använder sig av relevanta begrepp utifrån en modell av fria elektroner i 
metallen, men nämner inte hur värmen faktisk sprids. Trots den ofullständiga mikroskopiska 
förklaringen kommer de längre i sina resonemang än eleverna i Haglund m.fl. (2015), som inte har 
någon förklaringsmodell för värmeledning. Moa nämner att värmen i metallen försvann snabbare än 
för träbiten och förklarar det med att en bra ledare även leder bort värme snabbt. Moa visar att hon 
förstår att en bra ledare leder värme både till sig och till omgivningen mer effektivt än en sämre 
ledare. Till skillnad från eleverna som Engel Clough och Driver (1985) studerade kan Moa på så 
sätt förklara att något känns kallare i termer av värmeledning från hennes kropp till metallen. I 
denna undersökning var det flera grupper som först tolkade metallen som kallare men sen förstod 
att den hade samma temperatur som träbiten. När de insåg det kom de flesta grupperna in på rätt 
bana och förstod att skillnaden i hur de kändes berodde på de olika materialens ledningsförmågor. 
Detta är även i kontrast mot Haglund m.fl. (2015) där elever inte kunde komma förbi att någonting 
som känns kallt inte behöver vara kallt. De menar även att för denna situation kan inte 
värmekameran hjälpa eleverna hela vägen fram då den endast ger ”disciplinary affordance” på en 
makroskopisk nivå.  
 Utöver begreppsförståelsen för värme som elevgruppen visar kan man även diskutera elevernas 
förståelse för energins bevarande. De använder sig av begrepp som ledning och spridning för att 
förklara hur värme transporteras ut i luften från metall- och träbiten. Deras förklaring bygger inte på 
känsel, utan på begreppen värme och värmeledning och på vad de faktiskt ser i värmekameran. 
Värmekameran ger eleverna ”disciplinary affordance” som de m.h.a. tidigare kunskaper kan tolka 
och förklara på ett sätt som ligger i linje med vetenskapliga begrepp. När de nämner att energi är 
rörelse börjar de dock nå gränsen för hur långt analogin mellan elektrisk ledning och värmeledning 
kan dras. När de försöker förklara värmeledning på en mikroskopisk nivå uppstår det svårigheter 
vilket även visats i många andra studier (Chi m.fl., 2012; Redfors & Ryder, 2001; Ketter & Nottis, 
2001; Dupin & Joshua, 1989). De sätter ett likhetstecken mellan värmeledning och elektrisk 
ledningsförmåga. De diskuterar även värmeledning som flöde av energi på makroskopisk nivå men 
förklarar det som ett flöde av elektroner från deras händer till metallen på en mikroskopisk nivå. De 
tolkar värmeledning som ett materialistiskt flöde vilket även Resnicks m.fl. (2000) studie visade på.  
 Chi m.fl. (2012) skriver om elevers problem med emergenta processer. Både ledning av 
elektricitet och värme utgör emergenta processer då elektronerna rör sig mycket snabbare än 
elektrisk ström och värme. De menar att elever generaliserar emergenta processer likt orsak-verkan 
istället för att se dem som mönster orsakade av stegvisa processer. När de skiljer på direkta och 
emergenta processer använder de blodcirkulationen och fotosyntesen som exempel för direkta 
processer. Jag kan hålla med dem om att dessa processer är direkta och stegliknande om man ser 
dem på en makroskopisk nivå men om man går ner på en mikroskopisk nivå och undersöker dem 
tror jag vissa processer kan ses som emergenta. Även om skiljelinjen kan vara en aning diffus tror 
jag att elevernas bristfälliga kunskaper om emergenta processer skulle kunna vara en 
bakomliggande faktor för deras missuppfattningar. De vill gärna förklara värmeledning som 
fenomen som en stegvis process: ”när man lägger den mot typ marken så kommer det spridas ut 
sen”. Om de hade haft mer kunskap om emergenta processer hade de kanske kunnat stanna i 
diskussionen lite längre och kanske fortsatt på Moas spår: ”Men är inte värme som alltså, värme, är 
inte det rörelse också?! Typ man rör sig mycket mer så, i metallen, då är elektronerna fria och då 
kan de röra på sig mycket snabbare”. Om de fortsatt på Moas spår skulle de kunnat landa i en annan 
slutsats än att värme är elektricitet och att värmeledning skapar ett elektronöverskott. 
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Diskussion om friktion- och stötgruppen 
I kontrast till värmeledningsgruppen som kommer långt i sitt makroskopiska resonemang och 
relativt långt i det mikroskopiska, har stötgruppen svårt att förklara stöt både på en makro- och 
mikroskopisk nivå. Svea lyckas till slut skilja ut stöt från friktion som åtskilda delar av fenomenet. 
De lyckades därmed finna makroskopiska förklaringar. I kontrast till eleverna i Haglund m.fl. 
(2015) stannade eleverna här inte lika länge kvar i det makroskopiska resonemanget om 
energiomvandling. De visade ansatser till mikroskopiska förklaringar men utan större framgång, 
vilket skiljer sig från Haglund m.fl. (2015) där det mikroskopiska resonemanget helt uteblev. Vid 
flera tillfällen inspirerar värmekameran eleverna till ”instant inquiry” men dessa tillfällen följs inte 
upp till vidare undersökande. 
 Laborerandet vid stötstationen fungerade inte så bra som det hade kunnat göra. Bakomliggande 
orsaker till detta resultat är flera. En orsak skulle kunna vara instruktionerna för stötdelen. De kan 
ha varit otydliga då eleverna spontant kom in på friktion istället för stöt. De lyckas inte laborera 
målinriktat (följa instruktioner och veta vart de vill komma) och de glömmer bort att de ska 
använda POE som tillvägagångssätt. För det andra hade stötuppgiften kunnat modifierats. Att 
använda exempelvis bouleklot eller kulstötningskulor istället för människokroppar hade kunnat 
göra experimentets kärna tydligare och därmed minskat risken för missuppfattning. Jag känner mig 
allmänt skeptisk till stötuppgiften (att hoppa för att illustrera stöt). Jag tror att temperaturökningen 
när man hoppar och landar till stor del beror på friktionen mellan skorna och golvet, snarare än på 
kollisionen. Dessutom är det svårt att skilja mellan dessa faktorer i praktiken. Möllmann och 
Vollmer (2007) verkar också ha underskattat komplexiteten då de menar att man skulle kunna 
använda två personers kroppar som objekt för stöt (att hoppa och landa på marken) och med hjälp 
av värmeutslaget kunna skilja på personernas massa. Anledningen till min misstro är att jag själv 
testat experimentet i efterhand och sett att utslagets storlek ökar lätt om man landar på golvet med 
lite fart framåt (att man adderar mer friktion till incidenten) vilket skulle kunna bli missvisande då 
en människa med lägre massa ger ett större värmeutslag i kameran.  
 Värmekameran ger eleverna ”disciplinary affordance” vilket blir tydligt då värmealstringen blir 
lätt för eleverna att se i kameran. Värmekameran leder in eleverna på rätt spår genom att visa att 
värme genereras vid stötar, men den visar inte att det är just stöten som orsakar värmealstringen. 
För det tredje upplever jag därmed att värmekameran i detta fall flyttar fokuset bort från 
energiöverföringar vid stöt till vad som sker i kameran (med bakgrund av att de laborerar 
ostrukturerat utan tanke på POE). De skulle innan observationen förutse vad som skulle hända då 
Lejla landade på golvet och varför. När de sen utför experimentet och observerar är de inte fullt 
uppmärksamma på vilka fenomen som innefattas i händelsen (när de letar efter utslag i 
värmekameran). De missar därmed andra effekter av stöten. Vid stöten sker flera 
energiomvandlingar än just kinetisk energi till värmeenergi. Exempelvis börjar golvet vibrera och 
det hörs en tydlig duns från nedslaget (energiöverföring genom ljudvågor) vilka de inte noterar eller 
tar upp i diskussionen.  
 Den fjärde möjliga orsaken jag tänker på som en faktor till det bristande resultatet är min närvaro 
vid elevernas laborerande. Jag går ofta in och vägleder dem och anammar sen vägledningen 
rutinmässigt mot slutet av deras laborerande. Utgående från denna grupp kan jag inte säga vad som 
är orsaken till varför de inte kommer längre i sitt resonemang. Sammanfattningsvis kan 
instruktionerna, uppgiftens utformande, värmekamerans vägledning och min närvaro ha haft 
negativ inverkan i elevernas bristfälliga resonemang. Jag kan inte med denna bakgrund dra några 
slutsatser om värmekamerans roll i elevernas lärande mer än att den inspirerar eleverna till ”instant 
inquiry” och att den i likhet med Haglund m.fl. (2015) ger eleverna ”disciplinary affordance”. 
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Diskussion om kreativt undersökande 
Max ständiga initiativ till ”instant inquiry” leder bort gruppen från det gemensamma målet. De 
lämnar förutsägelsen vid att objekten kommer att bli varmare. Under observationens gång 
sysselsätter Max gruppen med egna undersökningar som resulterar i att endast Asmir noterar att 
träbiten blivit varmare lokalt än metallbiten. De diskuterar heller inte Johannes notering att metallen 
känns kallare, vilket tillsammans med Asmirs notering är två bra iakttagelser för att besvara senare 
frågeställningar. De överger i första fallet förklaringsprocessen där de skulle diskutera varför 
träbiten blir varmare lokalt och värme sprider sig mer i metallbiten. I andra fallet då Johannes 
uttrycker att metallbiten känns kallare känner Max på bitarna men börjar sedan undersöka 
omgivningen. I båda fallen avleds det gemensamma laborerandet vid förklaringsfasen av att Max 
skiftar fokus till nya objekt. De har alltså inte gått igenom alla tre stegen i POE på ett utförligt vis. 
 Max hoppar från ”tuva till tuva”. Han fokuserar på sitt eget undersökande och drar med sig de 
andra bort från det gemensamma målet. Han får två idéer av sitt eget undersökande. Dessa 
situationer rör till laborerandet mer än vad de bidrar med vetenskapligt innehåll, vilket jag ser som 
negativ påverkan på gruppen. Max tänker inte på att testa sin första hypotes och även om den andra 
blir svårtestad (då eld eller varm rök skulle krävas), förkastar han den snabbt utan att tänka igenom 
situationen. Asmir verkade intresserad av att testa den första hypotesen, vilket Max struntade i. 
Efter ungefär en minut frågar Max om de ska testa hypotesen och de ger den en chans men förkastar 
den till slut. När de lägger fram de egna hypoteserna läggs inte mycket kraft på hypotesprövning 
vilket skulle kunna vara ett resultat av min och Jespers frånvaro och instruktionernas påverkan 
vilket Atkins m.fl. (2009) menar inte stöder ett kreativt och strategiskt undersökande. I studien av 
Atkins m.fl. (2009) testade museibesökare två laborativa stationer med värmekamera där den ena 
stationen inte hade instruktioner. Även om ramarna skiljer sig från Atkins m.fl. (2009) så är 
resultatet intressant. Till skillnad från deras studie lyckades inte eleverna här att strategiskt arbeta 
tillsammans mot ett ändamål (vilket skulle kunna bero på att elevernas kreativa undersökande 
hämmades av instruktionerna).  
 Som jag tidigare nämnde såg eleverna ingen temperaturförändring från hypotesprövningen av 
pinkodsexperimentet. Asmir förklarar att fingrarna inte ger några utslag på mobilskärmen med 
”men den är ju redan varm”. Här skulle en djupare diskussion om värmeledningen kunnat föras: är 
mobiltelefonen lika varm, varmare eller kallare än fingrarna? Så länge det finns en 
temperaturskillnad mellan fingrarna och mobiltelefonen så borde det ge ett utslag i kameran, då 
energi har förflyttats i någon riktning (se teori om bakomliggande fysik, värme). De verkar heller 
inte ha uppfattat eller reflekterat över Jespers kommentar att reflektion kan ge ett missvisande 
resultat. Reflektion kan ha påverkat deras resultat och borde därför tas med i deras förklaring. Om 
laborationstillfället sett annorlunda ut, exempelvis med mera tid för självständigt utforskande, hade 
en portkod i skolan säkert kunnat undersökas. I denna situation var varken jag eller Jesper 
närvarande, vilket också hade kunnat vara bra i syfte att testa hypotesen igen och vägleda dem till 
en förklaring om varför den stämmer eller inte. 
 Sammanfattningsvis landar deras laborerande inte i någonting konstruktivt då de tappar tråden av 
att skifta fokus. De lyckas alltså inte följa två agendor samtidigt (eget undersökande och 
laborationens uppgifter) vilket resulterar i en röra. Det kreativa undersökandet hade kunnat gynnas 
av friare ramar (inga instruktioner), (Atkins m.fl., 2009). Röran grundas även i viljor som splittras 
under laborationens gång. I studien av Haglund m.fl.(2015) visade det sig att olika viljor i 
laborerandet fick en positiv effekt i det stora hela, vilket alltså inte skedde här.  
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Metoddiskussion 
Med POE finns det risk att elever blir besvärade då de förutsätts förutspå något de inte förstår eller 
har erfarenhet av. För att avdramatisera felaktiga förutsägelser hade exempelvis ISLE-metoden 
kunnat anammas (Etkina & Van Heuvelen, 2007). ISLE börjar med observation av en händelse där 
data samlas och anteckningar tas för att kunna urskilja mönster. Därefter ska deltagarna försöka 
förklara händelsen med hjälp av insamlad data och noteringar. Deras förklaringar ska ligga som 
grund för att komma fram till ett nytt försök med hjälp av vilket de kan stärka eller förkasta sin 
ursprungliga hypotes. Observationen kan ge ett flertal idéer vilket i sin tur kan generera flera olika 
teser. Om den testade tesen inte verkar stämma i det nya försöket testar de en annan tes. I denna 
cykliska process kan de upptäcka nya detaljer som visar på ett mönster som i sin tur kan användas 
för att förklara fenomenet (Etkina & Van Heuvelen, 2007). Det går dock inte att bortse från att även 
ISLE innefattar ställningstaganden som kan besvära eleven. Förutsägelsen sker dock i ett senare 
skede medan POE startar med ställningstagandet.  

Implikationer och rekommendationer till lärare och framtida forskning  
Eleverna lyckas tillämpa den fria elektronmodellen från kemin för att försöka förklara fenomenet 
värmeledning. De lyckas inte hantera den helt, men detta väcker frågor som: ska den fria 
elektronmodellen introduceras tidigare? Ska den introduceras i fysiken också i relation till 
värmeledning? Det som denna undersökning kan bidra med i frågan är att den tyder på att den fria 
elektronmodellen är ett kraftfullt verktyg för eleverna. Om den introducerats tidigare både inom 
kemin och fysiken hade eleverna kanske kunnat förklara fenomenet värmeledning på ett 
mikroskopiskt gångbart vis. 
 Denna undersökning kan inte styrka Atkins m.fl. (2009) resultat att det kreativa undersökandet 
med värmekamera gynnas av fritt laborerande. Två positiva resultat som stödjer värmekamerans 
roll i undervisningen är dock att den ger eleverna ”disciplinary affordance” och skapar fler 
situationer för eleverna att ta initiativ till ”instant inquiry”. I denna undersökning lyckades inte 
eleverna följa upp det egna undersökandet. De hade behövt vägledning eller erfarenhet om olika 
metoder (exempelvis POE eller ISLE) för att få ut någonting konstruktivt av undersökningen. När 
de tar initiativ till ”instant inqury” måste deras undersökande alltså ske metodiskt för att kunna 
slutföras och leda till konstruktiva slutsatser. 
 Om jag hade haft mer tid skulle jag i likhet med Atkins m.fl. (2009) kunnat undersöka hur 
laborerande med värmekamera utan instruktioner kunnat se ut. Det vore intressant att ge elever 
möjlighet att undersöka mer fritt och under längre tid än vad som medgavs i denna undersökning. 
Med ett mål att få eleverna att ta initiativ till ”instant inquiry" skulle de eventuellt kunna ges 
materiella förutsättningar och en inspirerande miljö för upptäckande av värmerelaterade fenomen. 
Eleverna skulle då naturligt hamnat i en observerande situation vilket passar bra för att 
undersökningar enligt ISLE.  
 En nämnvärd faktor är elevernas nyfikenhet för värmekameran och dess förmåga att inspirera 
eleverna. De flesta eleverna hade en stark vilja att testa den, vilket ledde till stort engagemang. Det 
skulle kunna vara tillräckliga orsaker för att inkludera värmekameran i undervisningen. 

!29



Slutsatser och utvärdering av syfte och frågeställningar 
I likhet med Vollmer m.fl. (2001) upplever jag att värmekameran är ett lovande verktyg för 
fysikundervisningen. Värmekameran ger eleverna ”disciplinary affordance” vilket är positivt i 
begreppsbildande av framförallt värme och stöt och under alla tre delmoment för laborationen 
skönjdes initiativ till ”instant inquiry”, vilket kan ses som en start för ett vetenskapligt 
undersökande. Det blev väldigt tydligt att värmekameran hjälpte eleverna i begreppsbildandet av 
värme på en makroskopisk nivå, då värmeledning visualiserades m.h.a. värmekameran. Däremot 
upplever jag inte att värmekameran hade en viktig roll för de slutsatser som drogs av eleverna. 
Värmekameran kunde inte vägleda eleverna i det mikroskopiska resonemanget vilket blev tydligt 
för värmeledningsgruppen och även för stöt- och friktionsgruppen. Eftersom friktion hamnade sist i 
turordningen och tiden för laborationen tog slut hann eleverna inte hela friktionsdelen och den 
mikroskopiska förklaringen av friktion uteblev. Friktionsbegreppet tycktes de redan vara bekanta 
med, vilket blev tydligt då de förde ett makroskopiskt resonemang kring det och kunde förtydliga 
med hjälp av värmekameran.  
 I de laborativa övningarna visade eleverna på stor förmåga att resonera fysikaliskt. Eleverna 
använde sig av den fria elektronmodellen som analogi för värmeledning, vilken medförde ett 
mikroskopiskt resonemang. Det mikroskopiska resonemanget nådde dock inte hela vägen fram. När 
det brast för ett fungerande fysikaliskt beskrivande använde de den fria elektronmodellen och 
elektricitet som förklaring till värmeledning. Gruppen som diskuterade värmeledning använde sig 
stundtals av ”förflyttning av energi” som en makroskopisk förklaring, vilken kan anses korrekt. 
 Det makroskopiska resonemanget kring stöt innehöll delvis energiomvandling från kinetisk 
energi till värmeenergi, vilket är ett korrekt resonemang som en del av de energiomvandlingar som 
sker vid stöt. De lyckades inte använda sig av någon mikroskopisk förklaringsmodell för stöt. De 
nämnde vid ett tillfälle att stöten förlöser energi och att produkten värme är att molekyler rör sig 
och att det förs vidare till dess grannar. De rör sig då i det mikroskopiska rummet men finner ingen 
enhetlig förklaring för hur det fungerar. 
 Det kreativa undersökandet resulterade i en röra, vilket skiljer sig från Atkins m.fl. (2009) och 
Haglund m.fl. (2015). Varför resultaten skiljer sig är en komplex fråga då bl.a. gruppdynamik, 
elevernas förståelse för de givna övningarna och elevernas motivation kan diskuteras. Det som kan 
plockas ut från den gruppen är hur värmekameran stimulerade eleverna till ”instant inquiry”. 
Elevernas kreativitet togs alltså tillvara, men följdes inte upp på ett konstruktivt vis när deras 
hypoteser skulle prövas. Istället togs nya initiativ till ”instant inquiry” eller så hindrades de av 
laborationsinstruktionerna. I detta fall saknades en lärares vägledande. 
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Appendix 

Bilaga 1. Laborationsinstruktioner 

Laboration med värmekamera 
Tid: ca 15 min 

Del 1. Värmelära 
material: (dubbel uppsättning) 
Träbit 
metallbit 

Värme. 
1. Känn på träbiten och metallbiten, uppskatta temperaturen. 
2. Läs av temperaturen med hjälp av värmekameran. Hade ni rätt? Varför ter det sig som det 

gör? 
3. Håll i båda bitarna samtidigt i två till tre minuter och observera vad som händer med hjälp 

av värmekameran.  
Vad tror ni kommer hända?  
Vad händer? Varför?  
Vad händer i materialen? 

4. GLÖM INTE ATT läsa av temperaturen där ni hållit i materialen, (efter ni släpper taget).  
Vad tror ni att ni kommer att se?  
Vad ser ni? Hur kommer det sig? 

Del 2. Mekanik och värmelära 

Material: 
Suddgummi 
Stol 

Stöt och värme. 
1. Vad händer med golvets temperatur då du går och står på det? Varför? 
2. Vad händer med golvets temperatur då du hoppar ner på det från en stol? Varför? 

(Diskutera utifrån värmeledning, stöt, potentiell och kinetisk energi) 

Friktion och värme. 
1. Vad händer med bordets temperatur då ni suddar/drar med fingrarna på det?  

Varför? (Vad händer vid kontaktytan?) 
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Bilaga 2. Medgivandeformulär 

Medgivande för studie kring värmekamerans nytta som pedagogiskt hjälpmedel 

Jag är lärarstudent vid Uppsala universitet och skriver nu mitt avslutande examensarbete om hur 
fysikundervisningen kan utvecklas på gymnasiet. 

Syftet med denna studie är att undersöka om värmekameran kan underlätta förståelsen i värmelära 
och mekanik. Data kommer att samlas in genom videoupptagning från arbete parvis vid en laborativ 
station under två temadagar. Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst under 
studien välja att hoppa av, men i sådana fall behåller vi data som har samlats in fram till dess. 

Insamlad data kommer att kunna användas för analys i min uppsats, på vetenskapliga konferenser 
och i vetenskapliga artiklar. Ditt och skolans namn kommer inte att nämnas, för att garantera 
anonymitet. Videomaterialet kommer inte att publiceras t.ex. på sociala medier eller Youtube. 

Tack för ditt deltagande! 

Anton Torstensson, Lärarstudent, Uppsala universitet 

- - - - - - - - - - -  

Jag ger mitt medgivande till videoupptagning av mitt arbete vid stationen, och att 
videoupptagningen kommer att användas i framtida uppsatser, på konferenser och eventuella 
vetenskapliga artiklar. 

Underskrift, plats och datum:
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