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OVERSIKT 

Realfag og teknologi har fått en stor betydning i dagens samfunn. Å kunne se sammenhenger mellom 
realfagene og teknologi er kompetanse som vil bli enda viktigere i framtida. Likevel er det kun en liten andel 
elever i norsk skole som virkelig brenner for disse fagene. Det blir dermed stadig viktigere å finne 
undervisningsmetoder som motiverer elever til å lære realfag. Å trigge elevenes motivasjon og glede ved å lære 
er utfordrende innenfor klasserommets rammer, og er derfor noe som står i fokus både for realfagslærere og 
forskere innen realfagsdidaktikk. 

En av grunnene til at elever opplever fysikk som lite relevant, kan ha opphav i innholdet i dagens 
fysikklæreplaner hvor den «gammeldagse», eller klassiske, fysikken står sterkt i fokus. Denne delen av fysikken, 
som ble utviklet mellom 1600- og 1800-tallet, baserer seg på Newtons beskrivelse av verden. Einsteins 
relativitetsteori representerer den moderne beskrivelsen av verden, og har erstattet Newtons beskrivelse i 
fysikkens forskningsmiljøer - men ikke helt i skolepensum. Einsteins relativitetsteori er også et eksempel på en 
moderne vitenskapelig teori som har stor betydning i samfunnet, ikke minst for aktuell forskning med 
gravitasjonsbølger. Denne teorien vekker begeistring blant elever og studenter, både fordi den svarer på store 
spørsmål om universets struktur, forklarer forbløffende fenomener som svarte hull, og er relevant for elevenes 
mobile hverdag med GPS-teknologi. 

Vi presenterer her et innovativt og nettbasert undervisningsopplegg som gjør det enklere å undervise Einsteins 
generelle relativitetsteori i videregående skole. I undervisningsopplegget trekkes koblinger til elevenes hverdag, 
og gjennom samarbeid og dialog mellom elever og lærer danner elevene en god forståelse for grunnprinsipper 
i generell relativitetsteori. Undervisningsopplegget gir i stor grad rom for elevenes naturlige nysgjerrighet og 
undring. Vi håper at undervisningsopplegget vil vise norske og utenlandske elever hvor spennende fysikkens 
verden er, og ikke minst motivere dem for videre studier innen fysikk og teknologi. Gjennom Science on Stage 
ønsker vi å vise fysikklærere i andre land en tilnærming til undervisning av moderne fysikk som er tilpasset 
videregående skole-nivå, og formidle våre klasseromserfaringer som opplegget vårt har gitt oss. 

Generell relativitet er en bærebjelke i moderne fysikk 
Generell relativitet er en forbløffende teori for gravitasjon. Det var i 1915 at Einstein innså at gravitasjon ikke er 
en kraft men et fenomen som skyldes geometrien til universet. Med denne revolusjonerende idéen feide 
Einstein bort klassiske begreper av tid og rom og snudde klassisk fysikk på hodet: Vi lever i et firedimensjonalt 
univers med tre romlige koordinater og en tidskoordinat, og dette firedimensjonale rommet kalles tidrom. 
Massen forteller tidrommet hvordan det skal krumme, og tidrommets krumning forteller massen hvordan den 
skal bevege seg. Einsteins relativitetsteori skapte grobunn for forskning innenfor blant annet astronomi og 
kosmologi, og utgjør dermed en bærebjelke av det som blir omtalt som moderne fysikk. 

Bak den generelle relativitetsteorien ligger det et avansert matematisk rammeverk. Denne matematikken er 
krevende selv for studenter i høyere utdanning. Det er likevel enkelte begreper som kan gi en god forståelse og 
meningsfull innsikt i denne delen av fysikken. Ekvivalensprinsippet er et eksempel på et slikt begrep. 
Ekvivalensprinsippet sier at det lokalt ikke er mulig å skille mellom et gravitasjonsfelt og et akselerert system. 
Med ekvivalensprinsippet kan man utlede og forstå relativistiske fenomener som gravitasjonell rødforskyvning, 
tidsforlengelse og lysavbøyning.  
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I den norske læreplanen for fysikk 2 er ett av fem hovedområder viet til moderne fysikk. Hovedområdet tar for 
seg kvantefysikk og relativitetsteori. Kompetansemålet om relativitetsteori sier at «eleven skal kunne gjøre rede 
for postulatene som er grunnlag for den spesielle relativitetsteorien, drøfte kvalitativt noen av konsekvensene av 
denne teorien for tid, bevegelsesmengde og energi, og gi en kvalitativ beskrivelse av den generelle 
relativitetsteorien». Vårt undervisningsopplegg gir elevene rom for å utvikle forståelse for fysiske begreper, 
prinsipper og eksempler som de kan bruke for å gi en kvalitativ beskrivelse av den generelle relativitetsteorien. 

Moderne læringsomgivelser åpner for nye læringsmetoder 

Generell relativitet utfordrer både elevers og læreres forståelse av tid og rom. En av de store utfordringene 
knyttet til undervisningen er at vi ikke kan oppleve relativistiske effekter i vårt daglige liv. På den måten mangler 
vi den «riktige» intuisjonen, og vi opplever kanskje relativistiske effekter som litt merkelige. I tillegg er det 
matematiske rammeverket bak generell relativitetsteori lite tilgjengelig – både for den gjennomsnittlige 
fysikklærer og ikke minst for elevene. Gjennom designbasert forskning og digitale læringsomgivelser åpnes 
muligheter for visualisering ved illustrasjoner og animasjoner. I kombinasjon med visualiseringer og interaktive 
oppgaver stilles spørsmål som elevene diskuterer seg i mellom og sammen med lærer. På den måten skapes 
en variasjon i undervisningen som vil stimulere og motivere elevene på forskjellige, og kanskje uvante, måter. 
Gjennom å snakke fysikk får elevene satt ord på egen undring og nye tanker i møte med innholdet i 
nettressursene. Dermed spiller det å snakke fysikk en sentral rolle i vårt opplegg – fordi det er elevenes undring 
og idéer som driver undervisningen og klassens felles forståelse framover.  

OPPLEGG 
Dette opplegget er en del av en digital læringsressurs i generell relativitet. Programmet om generell 
relativitetsteori befinner seg under utvikling og ventes publisert etter en siste utprøvingsrunde vår 2017. Tilgang 
til foreløpige versjoner av programmet  kan fås her: www.viten.no/relativitet Det kan også nevnes at en 
lærerveiledning til ressursene også er under utarbeidelse.  

Hensikt 
Hensikt med opplegget er å gi en grundig innføring i generell relativitet ved å forklare ekvivalensprinsippet og to 
fenomener som kan utledes fra prinsippet. Undervisningsøkta har som mål at elevene skal forstå disse 
momentene:  
- akselerasjon og gravitasjon er to ekvivalente fenomener 

- lokalt er det ikke mulig å skille mellom et gravitasjonsfelt og jevn akselerasjon 

- det finnes fenomener som ikke kan forklares med Netwons klassiske gravitasjonsteori, men som likevel kan 
observeres  

- tid er påvirket av gravitasjon; tiden går langsommere langt nede i et tyngdefelt enn høyt oppe 

- lyset som beveger seg oppover i et gravitasjonsfelt, blir rødforskjøvet  
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Aktiviteter 

I sentrum av opplegget står en interaktiv video i tre deler og en elevdiskusjon om ekvivalensprinsippet. 
Modulen er nettbasert, og opplegget er dermed lett tilgjengelig og reproduserbart for andre lærere. Det er 
enkelt å gjennomføre i klassen, fordi elevene får tilgang til undervisningsressursene både på PC, nettbrett eller 
smarttelefon. Elevene kan jobbe selvstendig med programmet, men lærer bør styre noe av progresjonen 
underveis og lede plenumsdiskusjonene. Et annet alternativ kan være at lærer styrer hele økta, slik at alle 
elevene følger den samme progresjonen. Hver enkelt lærer bør vurdere hvordan materialet gjennomgås for å 
tilpasse undervisningen etter elevenes nivå og klassemiljø.  

I det følgende trekker vi fram noen sentrale momenter fra undervisningsressursene. 

Del	1	-	problems-lling:			

I	videoen	holder	Henning	en	
flaske	med	vann	og	hull.	Han	
forklarer	at	et	enkelt	forsøk	kan	
belyse	et	vik:g	prinsipp	i	
rela:vitetsteori.	Han	spør	elever:	
«Hva	vil	skje	med	vannstrålen	hvis	
flaska	slippes?».	

Del	2	-	diskusjon:			

Elever	diskuter	i	par	eller	små	
grupper	og	tar	opptak	av	
samtalen.	Opptakene	sendes	:l	
læreren	eEer	:men.	Gjennom	å	
snakke	fysikk	får	elevene	saE	ord	
på	egen	undring.	Lydopptakene	gir	
læreren	informasjon	om	elevenes	
begrepsforståelse,	og	kan	brukes	
som	et	ledd	i	vurdering	for	videre	
læring.		
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Del	3	-	konsolidering:		

Henning	forklarer	hvorfor	
vannstrålen	stopper	når	
flasken	slippes.	Han	trekker	
tråder	:l	Einsteins	„lykkelige	
tanke“	og	ekvivalens-
prinsippet.	Animasjoner	
understreker	det	han	sier.		

Historisk	overgang	og	illustrasjoner:	En	historisk	:lnærming	og	illustrasjoner	hjelper	å	fremme	forståelse	for	
abstrakte	tankeeksperimenter	som	følger	eEer	videoen. 
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Interak-v	animasjon	og	plenumsdiskusjon:	Elever	jobber	med	en	interak:v	animasjon	av	et	romskip	som	
introduserer	gravitasjonell	rødforskyvning	og	:dsforlengelse.	Til	sluE	diskuterer	elever	i	plenum	hvordan	
disse	fenomenene	henger	sammen	med	ekvivalensprinsippet.	

Resultater 
Ved utprøvingen av opplegget ble en enklere video brukt, men opplegget ellers var det samme som utgaven 
av opplegget som vi presenterer her. Etter første utprøving intervjuet vi noen elever, og vi vil her trekke fram 
noen elevsitater og resultater fra disse intervjuene.  

Elevene som ble intervjuet oppsummerte på en god måte flere sentrale begreper knyttet til generell 
relativitetsteori. Spesielt viste de en god forståelse av ekvivalensprinsippet. Elevene trakk fram videoen med 
den fallende flasken som et høydepunkt i opplegget, og kunne fortelle at eksempelet med den fallende flasken 
var enklere å relatere seg til enn eksempler brukt i læreboka. Sitatet under viser dette: 

Elev	1:	Jeg	husker	det	var	mye	enklere	eksempler	å	forstå,	fordi	boka	bruker	sånne	eksempler	som	
du	ikke	kan	relatere	deg	:l.	Men	i	det	prosjektet	(ReleKvant)	da,	så	brukte	vi	eksempler	som	vi	
fak:sk	kjenner	oss	igjen	da.  
Intervjuer:	Har	du	noen	eksempler	på	det? 
Elev	1:	For	eksempel	den,	den	vannflasken.	Mens	i	boka	så	er	det,	ja,	det	er	et	bra	eksempel	men	
det	er	ikke	sånn	at	man	kan	se	for	seg.  
Elev	2:	Og	så	var	det	vanskelig	å	se	på	hva	det	betyr	i	boka,	den	blir	liE	veldig	svak	egentlig.	Hvert	
fall	når	det	er	så	abstrakt	fysikk,	så	bildene	blir	ikke	så	levende. 

Elevene trakk også fram at de gjerne skulle hatt en oppsummering eller forklaring på slutten av videoen, og at 
videoens bildekvalitet kunne forbedres. Derfor gikk vi inn for å lage en ny video med en tydeligere formulert 
problemstilling og en oppsummerende forklaring på slutten. Den nye videoen er delt inn i tre deler, som vist 
ovenfor. 

Videre falt våre ulike måter å presentere begreper på i god jord. Elevsitatet under bekrefter dette: 

Elev:	Jeg	synes	at	det	der	som	hadde	med	måten	Einstein	tenkte	over	personer	som	falt	og	sånn,	at	
det	var	ganske	spennende,	at	det	var	ganske	bra	og	liksom	oppklarende	i	forhold	:l	teorien	hans.	
Hvert	fall	at	du	klarte	å	koble	det	:l	noe	vi	klarte	på	en	måte	se	foran	oss.	 
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Eleven i sitatet over refererer til illustrasjoner om Einsteins argumentasjon på vei til en ny gravitasjonsteori. 
Sitatet vitner om at bruk av historisk perspektiv, illustrasjoner og animasjoner motiverer elevene gjennom timen, 
og at disse virkemidlene bidrar til læring.  

Å kunne «tenke høyt» gjennom å snakke og diskutere fysikk med medelever ble også trukket fram av elever 
som en meningsfull måte å lære nye begreper på:  

Elev:	Jeg	forstår	det	mye	mer	når	jeg	må	forklare	det.	Altså	selv	om	jeg	ikke	har	forståE	
det	helt	selv	og	så	begynner	jeg	å	prøve	å	forklare	det,	så	deEe	liksom	brikkene	på	plassen	
mens	jeg	jobber	med	det.	Så	det	hjelper,	da	får	jeg	en	mye	klarere	bilde	av	hvordan	det	er.	

I tillegg likte elevene å bli utfordret i plenumsdiskusjonene underveis, og at også dette bidro til dypere 
forståelse av generell relativitetsteori.  

Etter analyse av intervju av elever i etterkant og av klasseromsobservasjoner trekker vi konklusjonen om at vårt 
opplegg bidrar til god forståelse for generell relativitet og at opplegget fungerer motiverende på elevene.  

Sammen med en lærerveiledning tror vi at opplegget er enkelt å ta i bruk for andre lærere, og vi håper på å få 
muligheten til å presentere opplegget på Science on Stage-konferansen 2017. 
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