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Förord
Om Du som läser detta kommer från Universeum så upplever Du troligen de
numrerade rubrikerna som mest relevanta.

Detta dokument är baserat på en tidigare leverans till Universeum, vid namnet
”Förstudie för vidareutveckling av Universeums rymdutställning”. Anledningen till detta
är att författarnas projektkurs har tydliga riktlinjer för vad som ska ingå i deras
projektrapport, medan de även ville formulera ett dokument som överensstämde med
de dokument Universeum producerat till tidigare utställningar.

Sammanfattning
Detta dokument beskriver vad förstudien till en utveckling av rymdutställningen i
Kalejdo kommit fram till. Tre förbättrings-förslag har utarbetats: en välkomstupplevelse
och två aktiviteter. Som stöd för urval har en intervju genomförts på en gymnasieskola
(Lindholmens Tekniska Gymnasium). Denna intervju pekade på att aktiviteten “Gå på
väggen” var mest populär. Målgruppen är alla besökare, men kanske främst
skolklasser på besök.
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Utforma en välkomstupplevelse som kan ge
besökarna en känsla av att träda in i en annan värld:
Rymden.



Utforma en aktivitet som lockar fler elever till
rymdutställningen och Universeum och får dem att
stanna där längre

Författad av Håkan Andersson & Robin Wilsson,
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Bakgrund
Författarna av den här rapporten heter Håkan Andersson
och Robin Wilsson. De går båda på masterprogrammet
Lärande och Ledarskap som ges av Chalmers Tekniska
Högskola. Som del i detta program ingår kursen
Utvecklingsprojekt i praktiken. Den största delen av kursen
går ut på att genomföra ett projekt på till exempel en
arbetsplats med en pedagogisk dimension. Universeum
valdes på grund av sin tydliga koppling till pedagogisk
verksamhet. Det huvudsakliga målet med kursen från
Chalmers sida är att författarna ska öva sig på att
genomföra ett pedagogiskt projekt. Kursen startade med en
snabbkurs i projektledning, som gavs på Chalmers.
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Projektinnehåll
Leveransen är en förundersökning. Den kommer att bestå av
följande förslag:
● En ny välkomstupplevelse till rymdutställningen Kalejdo
○ en skylt ovanför entrén
○ en skärm med en välkomnande introduktion
○ en utvärdering om hur möjligt, och lätt, det är att
installera ljudet av en luftsluss vid ingången via
en sensor
● Två aktiviteter om krafter, möjligen i en rymdkontext.
För att förslagen ska vara väl utformade, kommer en intervju
av besökare att utföras. Förslagen ska göras så omfattande
som möjligt inom tidsbegränsningen för projektet (6 veckor),
men inga pengar får utnyttjas. Möjligheten finns att använda
Södra Rymden (den södra delen av rymdutställningen) för att
placera aktiviteten. Leveransen består alltså av fler förslag på
aktiviter än vad målet kräver.

Efter samtal mellan Universeum och Chalmers bestämdes
att projektet skulle handla om att utveckla rymdutställningen
på Kalejdo. Detta görs bäst som en förstudie, bland annat
av tidsskäl. Den initiala kontakten på Universeum var med
Åsa Ek och Dorotea Blank (Åsa hade nyligen påbörjat sitt
uppdrag som årspedagog på Universeum och hade innan
det varit mästarlärare på författarnas utbildning på
Chalmers). Snart involverades även Håkan Sigurdsson i sin
egenskap som projektledare.

Förstudien innefattar inte att:
● Fysiskt producera eller köpa in material, kontakta
företag för offerter angående aktiviteten eller
välkomstupplevelsen.
● Omplacera installationer i rymdutställningen, utan
endast ge förslag på hur de bör omplaceras.
● Observera vilken tid besökare lägger på befintliga
aktiviteter.

En stor del av de idag befintliga aktiviteterna på
rymdutställningen har tidigare använts som del av en
museiutställning. Universeum köpte in dem eftersom deras
dåvarande rymdutställning var i behov av förnyelse.
Förstudien är i sin tur tänkt att förnya den befintliga
utställningen, speciellt med tanke på att museiföremålen
inte har en hög grad av interaktivitet.
Författarna hoppas att deras utbildning inom fysik, teknik
och pedagogik ska bidra till en bättre utställning i framtiden.
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Genomförande
Innan den riktiga intervjun, som genomfördes på en
gymnasieskola, utfördes två intervjuer på prov med ett fåtal
besökare. Ett resultat av dessa blev att aktiviteten som
behandlade lyftkraft blev borttagen inför den riktiga
intervjusituationen. Ingen tillfrågad gav sin röst på detta
förslag. Ett annat resultat var att frågan “Varför?” infogades
mellan fråga 3 och 4 eftersom detta upplevdes vara naturligt.

Som del i projektet ingår ett krav på att samla in data som ska
utgöra en grund för projektets utformning. Därför utfördes en
intervju för att bestämma vilket av det tre förslagen som fanns
vid denna tidpunkt som skulle presenteras som det bästa
förslaget till Universeum. Resultatet visar att en knapp
majoritet helst vill se “Gå på vägg” (även när hänsyn till 95%
konfidensintervall tagits).
Utformning
Frågeformuläret som användes var följande:

Under den skarpa intervjun genomfördes 34 intervjuer. 22 av
dem föredrog “Gå på väggen” och de andra 14 föredrog
“Sväva”. Frågan “Varför?” gav informationen att de flesta gillar
“Gå på väggen” eftersom den aktiviteten verkar intressant och
rolig. De flesta verkar se “Sväva” som tillräckligt lik en hiss för
att inte föredras framför den andra. De övriga frågorna gav
ingen information av vikt för projektet.

Vi är två studenter som genomför en
undersökning på Universeum.
0. Vill du svara på några frågor om hur vi kan
utveckla Universeums utställningar?
1. Hur gammal är du?
Vi ska nu visa tre förslag på idéer och beskriva
dem närmare. [Sedan följde en beskrivning av
förslagen. Se Bilaga A.]
2. Har du en idé om vad man kan göra på
Universeum som inte redan finns där?
3. Vilken av dessa tre olika idéer vill du helst
ska vara en aktivitet på Universeum?
4. Har du något förslag på hur man kan
förbättra någon av dessa idéer?
Tack för din medverkan!

Resultat
Utfallet av intervjuerna är att “Gå på väggen” är det mest
populära av förslagen.
Diskussion
Gymnasieelever är kanske inte den huvudsakliga målgruppen
för Universeum. Fler intervjuer borde utföras för att styrka
resultatet. Intervjun borde också ha genomförts på ett mera
organiserat sätt och innehållit fler frågor med relevans för
utställningen. Hur vi ställde frågorna kan ha påverkat utfallet,
men det är ändå en indikation på vad som intresserar flest
personer. “Gå på väggen” verkar de flesta tycka tillför något
unikt och fantasieggande.
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1 Välkomstupplevelsen
Hur kan besökarna få en känsla av att de är i rymden så fort
de stiger in i utställningen?
Vad händer?
Utanför dörren finns det två föremål som fångar
uppmärksamheten och nyfikenheten: en skylt ovanför dörren
och en modell av en rymdfärja på väg mot månen. När
besökaren stiger in finns en månmatta med simulerad lägre
gravitation. Möjligen hörs också ljudet av en luftsluss som
öppnas och stängs bakom dig. Innanför dörren finns en skärm
med information om rymdutställningen.
Relevans för utställningen
För att upplevelsen av rymdaktiviteterna ska bli extra
stimulerande är det viktigt att besökarna direkt får känslan av
att vara i en annan värld med andra spelregler än på Jorden.
Den är tänkt att väcka intresset för utställningen och ge ett
smakprov på vad den innehåller.

Bild 1. En konceptskiss över delar av projektet.
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Att tänka på
● Se till att det rymdfotografi som “den skarpa” skylten är
baserad på får användas i kommersiellt syfte.
● Se till att det teckensnitt som texten i skylten är skriven
med får användas i kommersiellt syfte.
● Rymdfotografiet är den mest troliga flaskhalsen för
skyltens kvalité. Se till att fotografiet är högupplöst
(innehåller tillräcklig mängd pixlar). Riktlinjer för
godkänd kvalité är 150-300 pixlar per tum (60-120
pixlar per cm). Lägre upplösning ger synbart sämre
resultat, men kan kanske fortfarande anses
acceptabelt.

1.1 Skylten
Kan man få besökarna att snabbare inse att de nu träder in i
en rymdutställning?
Syfte
Ramar in utställningen med en effektiv avgränsare. Den ska
ha ett minnesvärt och tematiskt utseende. Skylten hängs med
fördel ovanför Kalejdos södra dörr.
Eventuell vidareutveckling
Istället för bara en skylt så skulle man kunna få en mer
tematisk entré ifall dörrpostens trädetaljer påminner mer om
en luftsluss (jämför färgschemat på de existerande “ISSkorridorerna”).

Bild 2. Ett förslag på en skylt som kan hänga ovanför den södra entrén till Kalejdo.
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1.2 Modell av rymdraket
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Eventuell vidareutveckling
Man kan istället skjuta iväg raketen med tryckluft genom de
cirkulära hålen som hindrar delar av raketen från att passera
och därför ramlar ner igen. Även här kan sammankopplingen
mellan raketens delar vara magneter, men skillnaden är att de
är precis så starka/svaga att en passage genom ett hål bryter
kopplingen utan att nämnvärt påverka hastigheten av resten
av raketen.

Under en rymdresa behövs mycket bränsle, framförallt för att
komma ut ur Jordens atmosfär. Därför finns det bränsleraketer
och bränsletankar som när de förbrukats bara är extra vikt,
varför de släpps ner i havet efter raketens uppskjutning.
Vad händer?
En modell av en rymdraket, bestående av separata delar,
sitter fast på en stång. Likt barnklossar kan de bara passera
igenom vissa hål. Delarna är cylinderformade och kan bara
passera genom ett cirkulärt hål ifall det är tillräckligt stort. För
att raketen ska hålla ihop kan delarna ha magneter i sig som
då attraherar varandra. I detta förslag föreslås det att
rymdraketen likar Saturn V (den design som användes till
Apollo 11), eftersom den är regelbundet indelad i tämligen
cylindriska delar, till skillnad från de nyare modellerna där
rymdfärjan sitter på sidan av en bränsletank.

En annan tanke är att göra denna som en icke-interaktiv del av
utställningen (och då ha den sittande på skärmen, se punkt
1.5) genom att stången i mitten påminner om en antenn på en
radio, som automatiskt fälls ut och in. När den fäller ut sig
separeras raketens delar från varandra. Fördelen med detta är
att fokus kan omdefinieras från hållbarhet till autencitet. Om
man gör denna lösning så bör man överväga att bygga
rymdraketen som en modern rymdraket, t.ex. en Challenger.

I anslutning till denna finns en pedagogisk text. Se Bilaga B.

Att tänka på
● Interaktiviteten är väldigt viktig, men kan vara svår att
implementera optimalt.
● Kan lösas på väldigt många olika sätt, så ta vara på de
idéer som uppstår vid vidareutveckling eftersom en
kombination av dessa kan vara det bästa sättet.
● Beroende på hur man väljer att bygga raketen, så kan
man lösa återställningen av den, så att den går att
använda igen, på olika sätt.

Syfte
Ökar förståelsen för vad en rymdraket är, hur den är
konstruerad samt hur den beter sig på väg ut i rymden.

Länk till bild på Saturn V:
http://vintagespace.files.wordpress.com/2
011/04/saturn-v-cutaway.jpg
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1.3 Månmattor
Det finns två månmattor i den existerande utställningen. Ett
förslag är att flytta dem till ingången, då de egentligen inte går
ut på att förklara något, utan ska bara simulera hur det kan
kännas att gå på månen. Då är det kanske lämpligt att utnyttja
dessa till att engagera besökarna så tidigt som möjligt.
Vad händer?
Besökarna går/springer/hoppar på månmattorna för att få en
känsla av hur det känns att vara på månen.
Syfte
Att få besökarna att bättre förstå hur det känns med minskad
gravitation.
Eventuell vidareutveckling
Månmattorna kan bli en del av en större aktivitet, t.ex. kan det
stå en modell av en månlandare på en månmatta som
besökare kan klättra upp i.
Bild 3. En månmatta.
Att tänka på
● Rullstolar och liknande ska kunna ta sig fram, varför
månmattornas placering inte får hindra framkomsten
för dessa.
● Placera månmattorna så att de inspirerar besökarna till
att gå på dem (många besökare använder dem inte
idag, troligen eftersom man inte blir särskilt inspirerad
bara genom att titta på dem).
● Placera inte månmattorna så att besökare som
använder dem blockerar för andra (t.ex. alldeles precis
innanför entrén).
9
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1.4 Ljudet av en luftsluss

Att tänka på
● Då ljudet av en luftsluss varar längre än det “DING!”
som ofta hörs när du går in i en butik, så behöver den
vara konstruerad så att den väntar på att låta igen tills
den låtit färdigt (kanske t.o.m. ännu längre, så att barn
som tycker att det är häftigt att det låter inte missbrukar
den till att låta konstant). Detta kan vara svårt att lösa
ifall man införskaffar en budgetvariant.
● Det borde gå att införskaffa någon budgetvariant (för
ca 200-400 SEK), men dessa verkar kräva att man
löser ytterligare problem; antingen går det inte att spela
in eget material (utan man blir tvungen att använda ett
pling-ljud eller ett alarm)1 eller så går produkten på
batteri och är därmed inte lika lämpad för fast
installation2. Det kan även vara så att högtalare inte är
av bra kvalité och liknande problem.
Om man behöver ändra på en budgetvariant
som bara spelar förbestämt ljud, så borde man likt
instruktionen i länk 3 göra detta med ganska enkla
knep. Notera att det i detta fall är en ringklocka och inte
en fotocell.3
● Se till att anordningen blir utformad så att besökare inte
kan skada sig på den, eller skada/mixtra med den.
Detta löser man kanske genom att konstruera en
omgivande trälåda med låsanordning.

För att ge besökarna ett positivt första intryck av
rymdutställningen, kan ljudet av en luftsluss låta när man
träder in i utställningen. Detta löser man med någon typ av
rörelsedetektor (oftast en fotocell) med en högtalare som låter
vid detektering (dvs. när någon går förbi).
Eventuell vidareutveckling
Det blir kanske bäst att kontakta ett företag som kan leverera
en pålitlig färdig produkt, även om det kostar extra. Detta beror
självklart på hur högt man värderar denna “aktivitet”.

Länkar
1
Fotocell med reflektor, från Clas Ohlson (fanns i sortimentet
2013-10-15):
http://www.clasohlson.com/se/Fotocell/36-1731
2

Dörrvakt med röstmeddelande, från Clas Ohlson (fanns i
sortimentet 2013-10-15):
http://www.clasohlson.com/se/D%C3%B6rrvakt-medr%C3%B6stmeddelande/36-3931
3

2013-10-24

Ändra ringtonen i en dörrklocka, instruktioner på engelska
http://lifehacker.com/5962957/add-a-custom-ringtoneto-your-wireless-doorbell
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Att tänka på
● Troligen stannar de flesta inte upp för att läsa
välkomstskylten, så det är viktigt att välkomsttexten är
uppseendeväckande.
● Försök utnyttja denna yta, men samtidigt inte stoppa
upp flödet ifall besökare skulle stanna upp (om man
har en TV ökar denna risk).
● Tänk på hur det påverkar brandutrymningen.

1.5 Skärm med en välkomnande introduktion
På Explora möts man i dagsläget av en välvd skiljevägg när
man kommer innanför dörren. Den är intressant tapetserad för
att ge ett bra intryck och innehåller inspirerande information.
Något liknande kan behövas på Rymdutställningen på Kalejdo.
Vad händer?
När besökarna går innanför dörren och eventuellt hör
luftslussen (se punkt 1.4) så möts de av en skiljevägg som
genom pedagogisk text inspirerar till rymden. Se Bilaga B.
Syfte
En anledning till skiljeväggen är att man kan tydliggöra med en
karta vilka utställningar och aktiviteter som utgör Kalejdo. Ett
annat syfte är att rymdutställningen redan försöker hindra
solljus från att komma in, men det skiner fortfarande in ljus
från dörröppningen.
Eventuell vidareutveckling
● Man skulle kunna ha en TV med korta demonstrationer
av aktiviteterna som finns i utställningen (med en karta
i hörnet som visar var aktiviteten finns).
● Om man vill dela upp Kalejdo ytterligare och ha en
mini-utställning längst till söder (precis innanför
dörren), så kan man dela upp skiljeväggen så att den
visar att man kan gå till rymden genom att gå till höger
och denna mini-utställning genom att gå till vänster.
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Förslag på utförande
Rullband monterat vertikalt. När man sätter bandet i
rörelse genom att gå på det genereras elektrisk energi.
Genom att fästa en dynamometer på bandet kan man se hur
mycket genererad el som motsvaras av en viss kraft som
utövas på bandet. Motståndet mot rörelsen bör vara ganska
hög, så att det krävs en stor kraft för att rulla bandet (för att
bandet mer ska vara likt en vägg). Förhållandet mellan alstrad
ström och tillförd rörelse noteras och används för att styra den
höj-/sänkbara plattformen.
Höj/sänkbar plattform. Tanken är att höjningen och
sänkingen ska korreleras med den kraft som tillförs rullbandet
enligt Newtons tredje lag. Konstruktionen ska designas så att
den pressar med en lika stor kraft som utövas på rullbandet, i
motsatt riktning.
Rullbandet ska kunna rullas åt båda hållen, så att man
kan “backa” och alltså röra sig ner mot golvet igen.
Plattformen ska ha två återställningsknappar, som
sänker den till ursprungsläget. Den ena ska vara placerad
inom räckhåll från personen som utför aktiviteten. Den andra
ska vara placerad på ett sådant sätt att en förälder kan hjälpa
sitt barn att komma ner om det inte själv förstår hur man gör.
Både rullbandet och plattformen ska ha en display som
visar hur mycket kraft som utövas på dem, så att besökare ska
kunna se att en kraft på bandet motsvaras av en motriktad och
lika stor kraft från plattformen.
Pedagogiska texter skall placeras i anslutning till
aktiviteten, så att nyfikna besökare kan läsa mer om vad som
händer och om Newtons tredje lag. Se Bilaga B.

2 Gå på väggen
Hur kan besökaren få en känsla för att man pressar marken
bakåt när man går på Jorden? Detta är det alternativ som flest
tillfrågade föredrog.
Vad händer?
1 besökare åt gången. Besökaren lägger sig på en brits, så att
fötterna kan “gå” (pressa bandet nedåt) mot rullbandet. När
besökaren “går” mot bandet, höjer sig britsen från golvet.
Slutar besökaren “gå”, stannar britsen på sin uppnådda höjd.
Om besökaren “backar” (pressar bandet uppåt), så sänker sig
britsen mot golvet. Det finns även återställningsknappar som
kan användas för att sänka ned britsen till ursprungshöjden.
Syfte
Aktiviteten förbättrar förståelsen av Newtons tredje lag.
Relevans
Astronauter vid NASA tränar inför rymdresor med hjälp av ett
vertikalt rullband och en hänganordning. Se länken nedan.
http://news.softpedia.com/news/NASA-Invents-theVertical-Treadmill-77900.shtml

12

Författad av Håkan Andersson & Robin Wilsson,
studenter på Lärande och Ledarskap vid Chalmers Tekniska Högskola

2013-10-24

Att tänka på
● Av säkerhetsskäl bör hastigheten på höjning/sänkning
inte vara för hög.
● Av säkerhetsskäl bör den högsta höjden inte vara för
hög.
● Av säkerhetsskäl bör plattformen ha höga kanter, så att
besökaren inte ramlar av.
● Av bekvämlighetsskäl bör britsen vara vadderad.
● Av bekvämlighetsskäl bör lägstanivån vara nära golvet,
så att både små och stora besökare enkelt ska kunna
komma upp på den.
● Av bekvämlighetsskäl bör inte hela britsen vara
jämnhög, så att utrymme finns för att pendla benen.
Dock krävs av säkerhetsskäl att avståndet inte är så
stort att personer hamnar mellan plattformen och
rullbandet. Se Bild 4.
● Avståndet mellan rullbandet och plattformen bör vara
kort nog för att barn ska kunna använda aktiviteten.
Detta innebär dock att den blir något obekväm för
vuxna att använda.
● När man går på rullbandet finns en risk att man trycker
sig bort från rullbandet något. Detta kan motverkas
genom att man t.ex. har hög friktion på britsen eller att
britsen lutar något.
Bild 4: Principskiss över aktiviteten Gå på väggen
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Förslag på utförande
Rep uppspänt vertikalt. Ändarna är fästa i fjädrar spända
till en lagom nivå, så att det krävs en stor kraft för att märkbart
röra repet uppåt/nedåt. Kraftmätare bestämmer vilken kraft
som utövas på repet. Enligt en lämplig algoritm omvandlas
kraften till en elektrisk ström som driver plattformen.
Höj/sänkbar plattform. Tanken är att höjningen/sänkingen
ska korreleras med den kraft som tillförs repet enligt Newtons
tredje lag, men även att den uppnådda hastigheten fortsätter
även efter besökaren slutar dra i repet, så att Newtons första
lag gäller. Om repet tillförs energin 5 Newton, så skall
plattformen tillföras en energi som är lika med besökarens vikt
plus plattformens vikt plus 5 Newton och därefter aktiveras en
“farthållare” som ser till att hastigheten upprätthålls (med
andra ord, farthållaren tillför precis den kraft som krävs för att
motverka friktion och luftmotstånd och liknande, men inget
mer, så att accelerationen är så nära noll som möjligt).
Plattformens hastighet upprätthålls tills 1. plattformen når
sin högsta/lägsta punkt, varpå den “studsar” tillbaka i motsatt
riktning med samma fart (elastisk stöt), eller 2. besökaren
ändrar hastighet genom att dra i repet. Det ska vara möjligt att
“bromsa” rörelsen genom att dra i repet åt motsatt håll.
Principen för rörelser ned mot golvet motsvarar rörelsen upp
från golvet.
Plattformen ska ha två återställningsknappar, som sänker
den till ursprungsläget. Den ena ska vara placerad inom
räckhåll från personen som utför aktiviteten. Den andra ska
vara placerad på ett sådant sätt att en förälder kan hjälpa sitt
barn att komma ner om det inte själv förstår hur man gör.
Pedagogiska texter skall placeras i anslutning till
aktiviteten, så att nyfikna besökare kan läsa mer om vad som
händer och om Newtons första lag. Se Bilaga B.

3 Sväva
Astronauter på rymdstationer “svävar” då de upplever
tyngdlöshet. Aktiviteten är tänkt att skapa en liknande känsla. I
huvudsak är detta ett andrahandsalternativ, baserat på
intervjuns resultat.
Vad händer?
1-4 besökare åt gången (i detta dokument står det
“besökaren”, men det kan vara flera). Besökaren stiger upp på
en plattform (hiss). Bredvid plattformen finns ett rep uppspänt
vertikalt. När besökaren drar nedåt i repet, höjer sig
plattformen från golvet. Slutar besökaren dra nedåt, fortsätter
plattformen röra sig uppåt. Om besökaren drar uppåt i repet,
så sänker sig plattformen mot golvet enligt samma princip. Det
finns även återställningsknappar som kan användas för att
sänka ned plattformen till ursprungshöjden.
Syfte
Aktiviteten förbättrar förståelsen av Newtons första lag.
Relevans
På en rymdstation upplever astronauter tyngdlöshet, och kan
röra sig genom att pressa mot till exempel väggarna och
sedan röra sig rätlinjigt tills de stöter emot ett hinder. Sådan
tyngdlöshet är nästan omöjlig att uppleva på jordytan, men vi
tror att det vore lärorikt med en aktivitet som försöker visa hur
det kan vara att sväva i rymden.
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Att tänka på
● Av säkerhetsskäl bör hastigheten på höjning/sänkning
inte vara för hög (speciellt med tanke på den
inelastiska stöten i vändlägena).
● Av säkerhetsskäl bör den högsta höjden inte vara för
hög.
● Av säkerhetsskäl bör plattformen ha genomskinliga
väggar, så att besökaren inte ramlar av. Vi tänker oss
att den liknar en hiss som drivs med repet.
● Av bekvämlighetsskäl bör lägstanivån vara nära golvet,
så att både små och stora besökare enkelt ska kunna
komma upp på den.

Bild 5: Principskiss över aktiviteten Sväva
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För att man ska bli inspirerad av aktiviteterna är det viktigt
att man lyckas skapa illusionen att det är besökarens egen
kraft som agerar på denne. Vad vi menar är att ifall man
implementerar aktiviteterna med motorer som låter medan
man går på väggen eller svävar så upplever besökaren att
det är motorena som generar kraften och inte att det är
naturligt i en rymdkontext För hade besökarna faktiskt varit i
rymden så hade det inte funnits ljud där alls. Av samma
anledning behöver en fördröjning av motorernas
effektverkan vara minimal, så att orsaken till rörelsen ska
upplevas naturlig.

Diskussion
Enligt statistikteori skulle en likadan men mer omfattande
intervju resultera i att ”gå på väggen” får ca 52-63 procent
och ”sväva” ca 36-49 procent av rösterna (95 % konfidens)
Båda de aktiviteter vi har föreslagit har en tydlig pedagogisk
anknytning. De syftar inte bara till att besökarna ska ha kul
eller bli inspirerade, utan försöker även ge förståelse för
Newtons lagar. Det är ett väldokumenterat faktum att ju fler
sinnen man använder när man försöker lära sig något desto
enklare blir inlärningen. Genom att besökarna “går” på
väggen, kan de förhoppnings lättare inse att för att kunna
röra sig, behöver man knuffa ifrån mot något. Krafter
existerar inte isolerade. Att bara ha läst om eller ha fått höra
förklarat för sig Newtons tredje lag kan ge en viss
förståelse, men att faktiskt uppleva fenomenet är en helt
annan sak. Självklart upplever vi ju detta fenomen hela
tiden, till exempel gör jag det nu när jag trycker på
tangenterna för att skriva denna diskussion. Men jag har
funderat på Newtons tredje lag många gånger. Därför kan
en aktivitet som på ett tydligt sätt visar fenomenet vara ett
bra sätt att starta besökarnas interna processer som så
småningom leder till förståelse. De kanske inte direkt inser
att man knuffar hela Jorden när man går, men de kanske
når en bit på vägen. Samma sak gäller för aktiviteten
“sväva”; genom att experimentera med att dra mot repet så
att plattformen pressas upp eller dras ner, kan förståelsen
öka om vad “föremål rör sig i en rätlinjig rörelse tills dess en
annan kraft påverkar” innebär, även om rörelsen bara sker i
en riktning.

Vi lämnar vissa förslag på vidareutvecklingsmöjligheter
integrerat i dokumentet under underrubriken “Eventuell
vidareutveckling”. Eftersom detta arbete är en förstudie så
är det tänkt att Universeum ska kunna använda den till att
vidareutveckla enligt deras standardrutiner. När man väljer
basera arbete på vår förstudie, vill vi att man inte ska ta
våra förslag som något annat än förslag. Vi vill alltså att
man ska vara kritisk inför förslagen och helst i grupp
diskutera styrkor och svagheter med dem. Vi tror att det går
att formulera varianter på våra förslag som både är
simplare, billigare och bättre på flera sätt. Det som hindrat
oss från att hitta dessa förslag är att vår brainstorming
främst involverat två personer, att vi har inte haft möjlighet
att studera fler science centers, att vårt arbete har varit
väldigt tidsbegränsat och att vi saknar vana av denna typen
av utvecklingsprojekt.
Vi tror att det skulle varit mer givande ifall vi fick göra en
förstudie på samma nivå som och tillsammans med
anställda på Universeum. Förutom att detta hade ökat
känslan av att vi har jobbat med något som Universeum
kommer att jobba vidare med, så hade det även förbättrat
utbytet mellan oss och Universeums anställda.
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Aktivitet A: ”Gå på väggen”
Du ligger på en bänk. I vanliga fall så har du en
gravitation neråt när du går, den drar dig mot Jorden. Här
känner du inte av gravitation när du går, så det kommer att
kännas konstigt. (förstår de?)
Det där är ett rullband, som ett sånt på ICA, fast enda
sättet att få det att rulla är att gå på det. (förstår de?)
Bänken är byggd så att du rör dig uppåt när du går på
rullbandet. Det blir som att någon lyfter upp dig så att du kan
gå mot väggen.

Bilaga A - Intervjuer
Riskanalys
● Att vi får begränsad möjlighet att analysera frågorna genom
att vi inte är intresserade av vem som svarar på vilken fråga.
● Att våra alternativa aktiviteter har utformats utifrån vad vi
själva vill ha/göra.
● Att vi får en skev bild genom dålig representation (mest
killar, främst 8:e-klassare etc.).
● Att vi ställer frågorna på ett ledande sätt, t.ex. genom att
alltid visa aktiviteterna i en viss ordning.
● Att frågornas utformning är ledande.
● Att vi ställer för många frågor, så att eleverna ger mindre
eftertänkta svar (eller avslutar intervjun för tidigt).
● Att vissa elever inte vill svara på frågor och dessa då
utesluts.
● Att vår metod att tillåta mängdintervju (intervju av flera barn
på samma gång) leder till svårigheter att komma ihåg svaren
och/eller t.ex. leder till att alla i gruppen svarar samma även
om de inte tycker så.

Aktivitet B: ”Hinken”
Du kan lyfta upp en hink med repet. Du kan fylla hinken
med vatten, genom att trycka på knappen. När du släpper
repet, så faller hinken ner i vattnet under. (förstår de?)
Om du har fyllt på med för lite vatten så kommer
hinken att flyta. Om du fyller på med för mycket så kommer
den att sjunka. (förstår de?)
Genom att testa många gånger kan du hitta hur mycket
som behövs för att den precis inte ska sjunka.
Aktivitet C: ”Sväva”
Du står på en bänk. Det finns ett rep som du kan dra i.
Om du drar repet neråt så kommer bänken röra sig mot taket,
även när du släpper repet kommer bänken röra sig uppåt. Du
kan hålla fast repet för att bromsa upp bänken. (förstår de?)
Om du drar hårt i repet och börjar röra dig uppåt och
sedan håller tag så kan du sakta ner, men fortfarande röra dig
uppåt. (förstår de?)
Ungefär såhär känns det när astronauterna tar sig runt
i sina rymdskepp

Riktlinjer
1. Fråga lärare som ansvarar för barnen om tillstånd
2. Visa denna lärare materialet och frågorna som vi ska ställa
3. Skriftligt tillstånd ej nödvändigt, men notera lärarens namn.
4. Ha med ESOMARs dokument för etisk intervju ifall det
skulle behövas. http://www.esomar.org/uploads/public/knowledgeand-standards/codes-and-guidelines/ESOMAR_Codes-andGuidelines_Interviewing-Children-and-Young-People.pdf

5. Berätta för eleverna att de inte behöver besvara frågorna
6. Tacka barnen för deltagande!
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Bild A. En konceptskiss till ”Gå
på väggen”. Denna bild visade
vi för deltagarna i intervjuerna.

Bild B. En konceptskiss till ”Hinken”. Denna
idé strök vi från vår skarpa intervju, efter att
deltagarna i testintervjuerna aldrig röstade
på denna.
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Bild C. En konceptskiss för ”Sväva”.
Denna bild visade vi för deltagarna i
intervjuerna.
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Bilaga B – Pedagogiska texter
Sväva
I rymden påverkas man inte av gravitationen lika mycket
som på Jorden, och känner sig därför viktlös. Detta gör att
en rörelse inte bromsas upp, och den kan fortsätta hur
länge som helst!

Gå på väggen
Har du tänkt på att en raket rör sig genom att slänga gas åt
motsatt håll? Det fungerar på liknande sätt när du går
framåt på marken: du pressar marken bakåt! Anledningen
till att detta är svårt att upptäcka är att marken väger mycket
mer än du.

Den här aktiviteten ger en känsla av för hur rörelser
fungerar i rymden. Det är likt att åka skridskor på hal is: du
åker rakt fram utan att behöva ta mer fart, men om du vill
svänga eller bromsa behöver du trycka ifrån med skridskon.

I den här aktiviteten pressar inte gravitationen fötterna mot
underlaget. Därför känns det konstigt att “gå”, men det
handlar fortfarande om att pressa rullbandet neråt för att
röra sig uppåt.

Rörelse fortsätter oförändrad om den inte påverkas av
krafter. Detta kallas Newtons första lag, och den är lika
viktig på Jorden som i rymden!

En kraft som påverkar ett föremål i en riktning påverkar
samtidigt något annat i motsatt riktning med en motkraft.
Detta kallas Newtons tredje lag, som är mycket viktig inom
fysiken.

Hover
In space, gravity doesn’t affect you as much as on Earth,
and you will therefore feel weightless. This causes
movement to be slowed down, and it can thus continue
indefinitely!

Walk on the wall
Have you noticed that a rocket is moving by throwing gas in
the opposite direction? The same thing happens when you
move forward on the ground: you press the ground
backwards! The reason why this is hard to notice is that the
ground weighs much more than you.

This activity gives you a sense for how movement works in
space. It is like skating on slippery ice: you go straight
ahead without needing to apply more speed, but if you want
to turn or brake, you need to push on the ice with your ice
skate.

In this activity, gravity doesn’t press your feet toward the
surface. That is why it feels strange to “walk”, but it is still
about pressing the treadmill downwards in order to move
upwards.

Movement continues unchanged unless acted on by forces.
This is known as Newton’s first law, and it is just as
important on Earth as it is in space!

A force that affects an object in a direction also affects
something else in the opposite direction with a counterforce.
This is known as Newton’s third law, which is very important
in physics.
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Modell av rymdraket
En rymdraket har många delar. I en av dessa bor
astronauterna. De andra delarna innehåller det bränsle som
behövs för att komma ut i rymden. Det krävs mycket
bränsle!

2013-10-24

”Skärm med en välkomnande introduktion”
Vad är det som är så speciellt med rymden?
- Det är inte som på Jorden.
Gravitationen är lägre, så du känner dig viktlös.
När du ska dricka, så svävar vattnet.
Det är en helt annan upplevelse att gå på toaletten!
Du går inte omkring; du trycker ifrån för att få fart.
När du går ut ur din rymdfarkost behöver du en luftfylld
dräkt för att överleva i rymdens vakuum!

När bränslet är slut behövs delarna inte mer och tynger
bara ner raketen. Då lossar man dem från de andra
raketdelarna och låter dem falla mot Jorden eller stanna i
rymden.
Vid den första bemannade månresan såg hela rymdraketen
ut lite som en pil. Då lossade man delarna från botten och
upp. Nuförtiden bor astronauterna i en rymdfärja. Den liknar
ett flygplan och sitter fast på bränsletanken som släpps när
man lämnar Jordens atmosfär.

Vi är vana vid hur saker fungerar på Jorden. Du träder nu in
i en annan värld, full av annorlunda upplevelser!

“Screen with welcoming introductions”
What is so special about space?
- It’s not like on Earth.

Model of a spacecraft
A space rocket consists of many parts. In one of these the
astronauts live. The other parts contain the fuel that is
needed to get out into space. A lot of fuel is needed!

Gravitation is lower, so you feel weightless.
When you’re drinking, the water floats.
It’s a totally different experience to go on the toilet!
You don’t walk about; you push off to gain speed.
When you step out of your spacecraft, you need an air-filled
suit to survive in the vacuum of space!

When the fuel is spent, these parts are not needed anymore
and are just weighing the rocket down. Then you break
them off of the other parts of the rocket and let them fall
toward Earth or leave them in space.

We are used to how things work on Earth. You now enter a
different world, full of different experiences!

At the time of the first space flight toward the moon the
whole rocket looked a bit like an arrow. Back then you
broke off the parts from bottom up. Nowadays the
astronauts live on a space shuttle. It resembles an airplane
and is attached to the fuel tank which is broken off as you
leave the Earth’s atmosphere.
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Bilaga C - Tillvägagångssätt
I det följande sammanfattas och diskuteras det dokument
som Åsa Ek från Universeum gav författarna i början av
projektkursen i syfte att specificera vad deras vision av
projektet går ut på (se Bilaga E). Dokumentet i sin helhet
bifogas rapporten. Därefter diskuteras kort hur projektet
valde att arbeta fram sitt syfte och sina mål. Dokumentet
från Åsa beskriver det som senare blev två distinkta projekt:
det som handlar om rymdutställningen och som den här
rapporten handlar om, och ett som har som mål att skapa
en show som sätts upp inför barn och ungdomar.

Projektets mål beskrevs i dokumentet som “[a]tt
åskådliggöra kraftbegreppet […] i form av fasta aktiviteter i
utställningen […]”. Målen som de beskrivs i den här
rapporten är mer konkreta: att öka antalet besökare till
utställningen och tiden de spenderar där. Den innehåller
också det något mindre mätbara målet att skapa en känsla
hos besökarna att de träder in i en rymdutställning. Då
aktiviteterna utgör basen för detta mål, ingår indirekt
dokumentets projektmål också.

“För att knyta an till rymdtemat önskas elevaktiviteter som
knyter an till kraftbegreppet och som kan åskådliggöra hur
krafter verkar i rymden under fritt fall utan luftmotstånd.”
Detta var den grund som projektet vilade på. Initialt arbete
fokuserade på att ta fram idéer som skulle passa både
rymdtemat, krafttemat och de krav som Universeum har
angående interaktivitet och underhållningsvärde (men se
nedanstående stycke).

Dokumentet hade även ett krav på att projektet ska utgöras
av “[e]n förstudie för 2-3 aktiviteter till den fasta
utställningen. Placering i utställningen skall planeras med
hänsyn till den befintliga utställningen och brandsäkerhet.
Aktiviteterna skall rikta sig till alla åldrar.” Av detta krav går
att utläsa att det från början var tänkt att aktiviteterna skulle
bli i princip färdiga att producera, speciellt med tanke på att
projektet även hade en maximal budget om 20 000 fiktiva
kronor. Detta visade sig vara alltför svårt att genomföra
inom projektets tidsram. Efter samtal med Universeum och
kursens examinator fastställdes att det räcker att ge förslag
på hur aktiviteterna utformas. Exakt hur de tillverkas, hur
lång tid detta skulle ta, vad aktiviteterna skulle kosta, enligt
vilka säkerhetsmässiga riktlinjer de skulle designas och var
de placeras ingår inte i projektet, då det bedömdes att
sådant arbete utförs senare i utvecklingsprocessen, och då
av sakkunniga.

Projektets syfte beskrevs i dokumentet som “[a]tt förstärka
barn och ungdomars förståelse för kraftbegreppet, på ett
inspirerande sätt.” Under projektets gång flyttades fokus
från kraftbegreppet till rymdtemat, som man kan se då
syftet i den här rapporten beskrivs som att “[s]kapa ett ökat
intresse för och förståelse av rymden och dess annorlunda
förutsättningar.” Detta gjordes eftersom författarna inte
bedömde det som troligt att en aktivitet som enbart
handlade om krafter skulle passa bra in på en
rymdutställning. Dock innefattar båda de aktiviteterna som
beskrivs i rapporten både rymdtemat och kraftbegreppet.
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I det ovanstående kan man utläsa början på en mindre
konflikt mellan vad Åsa ville få ut av projektet, med tanke på
masterutbildningens krav, och vad Universeum väntade sig
av oss, representerat av projektledaren Håkan Sigurdsson.
Åsas ursprungliga plan, som även författarna upplevde
realistisk, gick ut på att projektet skulle producera två till tre
aktiviteter så pass färdiga att det “i princip går att trycka på
en knapp” för att aktiviteterna ska levereras. Enligt
projektledaren sker en stor del av utvecklingen av nya
aktiviteter genom dialog med de som tillverkar aktiviteten.
Enligt honom tar det minst ett halvår för en erfaren
projektgrupp att ta en aktivitet från idé till färdig produkt, och
kan kosta flera hundra tusen kronor. Med andra ord
väntade sig inte Universeum mer av projektet, som utförs
av två oerfarna studenter under sex halvtidsveckor, än att
det skulle generera förslag på aktiviteter som senare kunde
arbetas vidare med. Åsa ville dock att projektet skulle nå
längre, och även involvera en tidsplan och en
kostnadsuppskattning. Denna typ av uppskattning utförs
enligt ovan i dialog med det företag som får uppdrag att
konstruera aktiviteterna. Eftersom vi inte skulle kontakta
företag och samla in offerter, blev vår säkraste källa för
denna uppskattning därför Håkan Sigurdsson.
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En annan diskrepans uppstod också under projektet då
kursledaren i kurs-PM hade ett krav på att projektet skulle
innehålla en insamling och sammanställning av data som
skulle utgöra “[...] input till utvecklingen och designen av er
produkt (om relevant)”. Universeum efterfrågade inte detta,
även om de tyckte att det var en bra idé. Projektgruppen
valde att utföra en intervju, som beskrivs senare i rapporten.
Förslaget att utföra intervjun som en huvudsaklig del av
projektet, och att till exempel jämföra tio förslag som
fortfarande var på idéstadiet, bedömdes av Åsa som
otillräckligt för Chalmers syften, som hellre ville se ett fåtal
genomarbetade förslag. Därför valde projektgruppen att
utarbeta tre idéer och presentera dessa i intervjun för att
utifrån detta underlag bestämma vilket av dem som blev
huvudförslaget.
Som del av projektet valde projektgruppen att även att
skapa pedagogiska texter till aktiviteterna, eftersom detta
arbete bedömdes vara en relevant arbetsuppgift för
pedagoger i utvecklingsprojekt på Universeum (detta trots
att det ingår först senare i utvecklingsprocessen). Detta
arbete utfördes efter att projektgruppen uppskattade
aktiviteterna som färdiga, och baserades kring hur
Universeum presenterar information intill sina befintliga
aktiviteter.
Resten av projektet utgjordes av arbetet med tre olika
rapporter, plus en överrenskommen beskrivning av
förstudien som efterfrågades av projektets kontaktpersoner.
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Bilaga D – Veckoöversikt
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Vecka 3. Arbetade via Skype med PK. Tekniska problem
uppstod men löstes snabbt. Skrev PK-anteckningar till
presentationens slides. Gjorde poster på Chalmers, som
visade sig vara väldigt viktig för projektet då mycket senare
baserades på den. Hade möte med Åsa och Håkan S, och
visade då PK-slides och poster. Fick positiv feedback.
Bokade tid för huvudintervju på LTG. Började skriva på
projektbeskrivningen. Utförde intervjuer på LTG. Resten av
veckan skrev vi på projektbeskrivningen. Håkan gjorde
eftersökningar om luftslussljudsgenerereringsmöjligheterna.

Vecka 1. Från början var projektet, som Jens presenterade
det, tänkt att innehålla två delprojekt. Klassen bestämde sig
dock snart för att skapa två helt skilda projekt eftersom
dessa delprojekt har så pass olika innehåll. Strax efter det
bestämdes vilka i klassen som skulle jobba med vilket
projekt. Robin hade många tankar om att skapa en
välkomnande entré till Universeum och Håkan blev del av
hans vision via lottdragning. Därefter tittade vi på vad som
behövde göras under projektets inledande faser, med PID
och WBS och liknande. Under veckan slutfördes flera av
dessa delar, som också diskuterades med Åsa vid ett möte.
Håkan kom med en idé om en tänkbar aktivitet, om artificiell
atmosfär, som senare inte blev vidarearbetad.

Vecka 4. Veckan dominerades av att Robin och Håkan var
sjuka och begränsad mängd arbete kunde därför
genomföras. Dock blir några saker gjorda: intervjun
beskrivs, vi sågs och diskuterade hur vi skulle genomföra
ett möte med Åsa och Håkan S. Håkan S hade synpunkter
på bilderna vi hade tagit med i projektbeskrivningen och
menade att de inte skulle vara så detaljerade. Helt onödigt
att ta med mått och liknande. Det viktigaste är att man
förstår funktionen. Han menade också att även om texten är
ok, så ska den vara skriven i passiv form, och Åsa höll med.
Efter mötet påbörjade vi arbetet med att skriva om texten så
att den blev som Håkan S ville. Därefter gjordes även lite
mer arbete med projektbeskrivingen.

Vecka 2: Tidigt i veckan hade vi ett möte med Håkan S och
vi upptäckte då att stora delar av projektet inte kunde
genomföras på det sätt vi först tänkt oss, då detta skulle ta
mycket längre tid och minst tiodubblad budget. Mycket
omarbete krävdes för att få det på rätt spår igen. Fokus blev
på att skapa genomtänkta idéer, istället för att fundera över
detaljer i genomförande. Stora delar av PID fick skrivas om,
men inlämningen hade ännu inte varit för dessa delar.
Under veckan kom vi på de tre idéer som utgjorde grunden
för intervjun, arbetade med intervjun så den kunde
genomföras, samt utformade skylten över dörren. Utförde
testintervjuer. Började på Pecha Kucha (PK).

Vecka 5. Arbetade färdigt med den projektbeskrivning som
skulle lämnas till Universeum på fredag. Hade möte med
Åsa och genomförde därefter ändringar. Skickade in
projektbeskrivningen. Fortsatte sedan arbeta med
presentationen till på tisdag, och med slutrapporten till
nästa fredag.
Vecka 6. Denna vecka hölls en presentation på Universeum
och kursens rapporter färdigställdes.
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Projektkrav

Bilaga E – Veckoöversikt

En förstudie för 2-3 aktiviteter till den fasta utställningen.
Placering i utställningen skall planeras med hänsyn till den
befintliga utställningen och brandsäkerhet. Aktiviteterna skall
rikta sig till alla åldrar.

Projektdirektiv VFU
Teknik/Fysik

En vagn med minst 5 olika aktiviteter (inklusive detaljerade
instruktioner) som kan genomföras av pedagog vid skolbesök.
Dessa skall rikta sig till elever i grundskolans mellan-och
högstadium.

Sammanfattning
Studenter från mastersprogrammet ”Lärande och Ledarskap” vid
Chalmers tekniska högskola ska genomföra ett pedagogiskt
utvecklingsprojekt vid Universeum. Projektet kommer att inriktas
att illustrera kraftbegreppet på olika sätt för olika åldrar, och
genomföras under 5 veckor.

Förstudiemedlemmar





Inledning
På avdelningen Explora finns det för lite interaktivitet, och
dessutom en yta vid den ena ingången som i princip inte används.
För att knyta an till rymdtemat önskas elevaktiviteter som knyter an
till kraftebegreppet och som kan åskådliggöra hur krafter verkar i
rymden under fritt fall utan luftmotstånd.

Felix Falk
Robin Wilson
Annie Gjers
Håkan Andersson

Tidsplan


Enligt instruktioner på Chalmers.

Ekonomi

Syfte
Att förstärka barn och ungdomars förståelse av
kraftbegreppet, på ett inspirerande sätt.

Förstudie och vagn: 3000 kr
Genomförande av utställningsdelen: 20000 kr

Risker

Mål

Identifieras av projektdeltagarna.

Att åskådliggöra kraftbegreppet bå de i form av fasta
aktiviteter i utställningen på Explora och i form av en vagn
med olika illustrationsmaterial som kan användas av
pedagog vid klassbesök.

Utvärdering
Utformas av projektdeltagarna.
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