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IYPT – Turnering för unga fysiker  
Problemlösning för gymnasister, 
lärare och forskare  

Gymnasiets projektarbete vållar ofta mycket hu-
vudbry för lärare. Hur man kunna hjälpa eleverna 
att genomföra projekt som inte bara är litteraturstu-
dier eller hjälpa dem att avgränsa orealistiskt ambi-
tiösa projekt? Hur ska man kunna hjälpa elever att 
komma igång om de själva saknar idéer? Vi vet att 
en bra fråga är viktig för att arbetet ska bli bra, men 
hur ska man som lärare kunna hitta något problem 
som eleverna kan göra till sitt eget? Och hur kan 
man hitta bra projekt i fysik, om inte det lilla fåtal 
som finns i Unga Forskares projektbank passar? 

Gymnasiearbetet är ett tillfälle för eleverna att få 
känna på lite grand hur det kan vara arbeta som 
forskare. Det ger eleverna möjlighet att gå på dju-
pet med frågor som engagerar dem. Frågan blir ett 
sammanhang för att förverkliga några generella 
lärandemål: Presentation, informationssökning, 
källvärdering, men också en möjlighet att tillämpa 
och utveckla begrepp, analys-, beräknings- och 
mätmetoder. Hur ska vi nå dit? 

En aldrig sinande problembank! 
Visste du att det finns en internationell grupp som 
varje sommar lägger ut 17 nya öppna problem? Det 
är problem som kan lösas på många olika sätt, där 
en del av problemet är att bestämma vilka paramet-
rar som kan vara relevanta och att hitta sätt att un-
dersöka dem. Problemen kan lösas på många olika 
nivåer, med enkel eller mycket avancerad experi-
mentutrustning, matematisk analys, simulering, 
analys av foton och videofilmer och ibland med 
hjälp av diskussioner med experter inom olika om-
råden. 

Det första av de problem som lades ut i juli 2010 
handlade om vanlig tejp: "Bestäm kraften som be-
hövs för att ta bort en bit tejp från ett horisontellt 
underlag. Undersök påverkan från relevanta para-
metrar." Visst börjar du genast bli nyfiken och fun-
dera på vardagserfarenheter om att ta bort tejp från 
olika ytor – olika slags tejp med olika bredder och 
olika ytor! Maskeringstejp, frystejp och silvertejp, 
gulnad tejp och osynlig tejp, tejp som går sönder, 
tejp som tar med sig underlagets färg. Hur är det att 
ta ned upptejpade anslag från en glasruta – i vilken 
riktning ska man dra och hur fort? Vilken roll spe-
lar det hur länge anslaget suttit uppe – och spelar 
det någon roll om ytan är horisontell eller vertikal? 
Hur mäter man kraften? Går det att få fram para-

metrar som beskriver tejpens olika egenskaper och 
en modell för hur de påverkar kraften? Även om 
många elever tar sig an en uppgift av detta slag 
kommer lösningarna att bli så olika att det verkli-
gen blir elevens eget projektarbete och där eleven 
själv blir expert på just sin egen forskning – det 
behöver inte finnas någon auktoritet som vet mest 
om problemet! 

Det finns ytterligare 16 problem från i år i skatt-
kistan på iypt.org – och många fler från tidigare år. 
Ingen lärare behöver sakna uppslag till projektarbe-
te i fysik! 

Ungdomar som forskare! 
Visste du att det finns en lagtävling där ungdomar 
som tagit sig an problem från denna skattkista får 
mötas i en vetenskaplig diskussion, där metoder, 
avgränsningar, resultat och slutsatser ifrågasätts 
och diskuteras, där eleverna får gå in i olika roller: 
Presentatör, kritiker och sammanfattare, som alla 
ligger till grund för juryns bedömning. Ungdomar-
na får uppleva vad forskning kan vara, och får vara 
i situationer där kritik och ifrågasättande är en tyd-
lig gåva. 

I februari hölls den svenska turneringen för unga 
fysiker, som uttagning till IYPT – International 
Young Physicists Tournament. Elever från tre 
Malmöskolor möttes på Borgarskolan för att utma-
na varandras lösningar. Dessutom deltog lärare från 
Danderyds gymnasium, Polhemsgymnasiet i Lund, 
Sigrid Rudebecks gymnasium i Göteborg och Lu-
leå gymnasieskola som observatörer – kanske får vi 
nästa år en mer riksomfattande uttagningstävling!  

Några av eleverna hade byggt en ballongdriven 
bil och undersökt frågor som: Hur ska hjulen se ut 
och monteras? Hur ska luften från ballongen skick-
as ut (i vilken vinkel? Med vilken vinkel mot un-
derlaget)? Vilken massfördelning är bäst? Vilken 
roll spelar ballongens form? Andra elever hade stu-
derat en bunsenbrännares lågor och hur de oscille-
rade om lågan placerades i ett elektriskt fält, eller 
hur stor del av en glödlampas effekt som blir till 
synligt ljus. En elev diskuterade hur man kan få ett 
A4-papper att falla mot marken så långsamt som 
möjligt.  

Eftersom utmaningarna skedde på engelska kun-
de även Ilya Martchenko, som samlar arkivmaterial 
kring tävlingens tidiga år och nu är gästdoktorand i 
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Lund, vara med. Hans sida http://ilyam.org inne-
håller mycket inspirationsmaterial. Bl.a. utvecklar 
han en samling med referenser till de olika proble-
men, och det är inspirerande att se att forskning kan 
handla om så många olika områden.  

Internationell tävling – och svensk Fysikbro! 
Efter den svenska turneringen i februari valdes fem 
elever ut att representera Sverige i den internatio-
nella tävlingen, då de måste vara beredda att pre-
sentera lösningar på 14 av de 17 problem som lagts 
upp. Ett samarbete mellan många olika grupper blir 
naturligtvis ett gott stöd i förberedelsen. Sverige 
har de senast åren placerat sig mycket väl: på 6:e 
respektive 11:e plats av ca 25 länder. Eleverna i 
Malmö har förberetts genom en breddningskurs i 
fysik, tillsammans med projektarbetet, så att många 

elever har kunnat diskutera varandras lösningar. De 
har också haft stöd i arbetet av Lars Gislén och Per-
Olof Zetterberg, pensionerade fysiker från Lunds 
universitet. Vi som var med vid uttagningen fick se 
fina presentationer och många insiktsfulla diskus-
sioner med mycket glädje. Vi skulle verkligen öns-
ka att fler elever fick uppleva detta.  

IYPT bygger, liksom forskning, på lagspel och 
samarbete. Uppgifterna erbjuder utmaningar som 
kan bli mötesplatser mellan universitetsforskare 
och gymnasier. I oktober planerar NRCF, med stöd 
av Skolverket, ett arbetsmöte kring en Fysikbro, för 
att diskutera olika former för samarbete mellan 
gymnasium och högskola. IYPT blir en av de kon-
kreta frågorna att diskutera vidare omkring. Kon-
takta mig om du är intresserad av att delta! 

Ann-Marie Pendrill 
Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se 

Webbsidor 
iypt.org  
http://ilyam.org 
NRCF – fysik.org 

Redan på 1960-talet formulerade psykologen Da-
vid Ausubel en devis som blivit central inom natur-
vetenskapsämnenas didaktik, nämligen att den vik-
tigaste enskilda faktorn för lärande är vad individen 
redan vet. Hans förslag var: Ta reda på det och un-
dervisa därefter. I NV-didaktisk forskning har detta 
lett till ett stort antal studier av elevers förförståelse 
av naturvetenskapens begrepp, liksom till utform-
ningen av olika strategier för undervisning som 
utgår ifrån denna förförståelse. Antagandet har va-
rit att den ingångsvariabel som förklarar mest av 
variationen i vad elever lär sig i skolans naturveten-
skap, är de sätt på vilka eleverna förstår naturveten-
skapens begrepp när de kommer till undervisning-
en. 

Resultaten från min avhandling, Contingency in 
students’ reasoning about electrochemical cells: 
Opportunities for learning and teaching in school 
science, (Hamza, 2010) tyder emellertid på att 
lärande i naturvetenskap är mindre beroende av 
förförståelsen än vad man vanligtvis antar. Liknan-
de resultat har även kommit fram i andra studier 
(t.ex. Schoultz, Säljö, & Wyndhamn, 2001; Wick-
man, 2004). En viss förförståelse leder inte med 
nödvändighet till ett visst lärande. Även andra 
aspekter av en lärandesituation har betydelse för 
vilken riktning lärandet tar. 

Jag har i detalj analyserat elevers resonemang 
under laborationer i elektrokemi, närmare bestämt 
om galvaniska element. Eleverna fick bygga ihop 

Elevers lärande i naturvetenskap – inte bara en  
fråga om förförståelse 

Forskning 

Resultat för svenska deltagare i turneringen 
2009 – Sjätte plats bland 27 länder i Tianjin/Kina. 
2010 – Elfte av 23 länder i Wien/Österrike. 
De resultaten gav två bronsmedaljer. 


