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Kap i te l  6

Einstein för alla
Jenny Ivarsson

Den skönaste och djupaste känsla vi kan erfara 
är förnimmelsen av det hemlighetsfulla

Det vackraste vi kan uppleva är det oförklarliga

Albert Einstein 

Varför är det så få elever som väljer att läsa fysik nuförtiden? Många 
citat tillskrivna Albert Einstein vittnar om en glädje att lära sig förstå 
naturen. Ändå är det idag många som upplever att fysik i skolan är 
tråkigt (Lindahl, 2003). Måste det verkligen vara så? Tänk om skolan 
kunde fånga något av det som lockade Einstein.

Det är inte bara få som läser fysik, det är också en stor obalans mellan 
könen, vilket vittnar om att irrelevanta egenskaper avgör, alltså om kvali- 
tetsbrister. Obalansen mellan könen har studerats av många (Greenfield, 
1997; Kelly, 1986; Mattern & Schau, 2002; Murphy & Beggs, 2003; 
Reid & Skryabina, 2003). 
 Värt att notera är även resultaten från det internationella ROSE-pro-
jektet (The Relevance of Science Education), som visar att ungdomar 
tycker att fysik är intressant, men att det ändå är allt färre som uppskattar 
skolämnet fysik, vilket betyder att undervisningen misslyckas med att 
fånga upp ett potentiellt intresse (Schreiner & Sjöberg, 2005, 2010).
 Fysikundervisningens innehåll har varit densamma i årtionden 
(Dawson, 2000). Inte heller metoderna har anpassat sig särskilt mycket 
till dagens situation. Fysikundervisningen kör i mångt och mycket på i 
gamla spår som gräver sig allt djupare och blir allt svårare att ta sig ur. 
Någonting måste förändras – här och där måste undervisningen ta ett 
skutt ur de gamla spåren och hitta nya vägar. Det kanske inte behöver 
vara frågan om en revolution.
 Jag diskuterar i första avsnittet vad som enligt min mening behöver 
förändras och ger i det påföljande avsnittet ett exempel på hur föränd-
ringen kan förverkligas.
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Elevers intresse och eget modellbygge

Undersökningar visar att lärare har medvetna mål med undervisning som 
att förstärka begreppsförståelse, anknyta till vardag och verklighet, ut- 
veckla naturvetenskapligt tankesätt och vidarebefordra den naturveten- 
skapliga metoden (Högström, m.fl., 2006). Tanken är att förståelse för 
den naturvetenskapliga metoden ska uppnås med hjälp av laborationer. 
Men om vi ser på en typisk laboration i skolan, så innehåller den redan 
en färdig modell och ett färdigt svar. Laborationerna handlar om att 
bekräfta den modell som eleverna har fått höra ska förklara verklig-
heten. För en del kan sådana laborationer säkert skapa lust och intresse. 
Men finns det något sätt att vända sig till övriga elever så att fler får en 
känsla av att ”äga problemet” och vara delaktig i det stora modellbyg-
gandet av världen? Handlar inte den naturvetenskapliga metoden ytterst 
om modellbygge? Exakta mätmetoder, motbevis och slutledning kanske 
inte är allt. Stora upptäckter är alltid en följd av inspiration, intuition 
och ifrågasättande av rådande normer. Finns det någon plats för detta i 
undervisningen? Naturvetenskapen sätts ofta i opposition mot religiösa 
övertygelser. I det hänseendet är det viktigt att framhålla den natur- 
vetenskapliga metodens stora kraft att objektivt, med hjälp av observa-
tioner och beräkningar, framhålla sanning och skydda oss mot vidskep-
lighet med hjälp av kritiskt tänkande. Men behöver det verkligen vara så 
att intuitionens plats ska underställas objektiviteten och att det kritiska 
tänkandet i första hand måste riktas mot det andra – det som inte är 
naturvetenskap? 
 Vetenskap bygger till stora delar på kritiskt tänkande vilket ju kan 
utmana även etablerade sanningar och ändå hålla sig inom naturveten-
skapen. En sanning byts ut mot en annan, ännu mer underbyggd san-
ning. Man kan som lärare inte förvänta sig att elever med sitt kritiska  
tänkande ska kunna slå ut generationers modellbygge, men detta tän-
kande i sig får ändå inte avfärdas, egna modeller måste tillåtas för att 
glädjen och känslan av ägande ska kunna infinna sig och för att alla 
aspekter av naturvetenskapligt arbete ska täckas. Det är detta som är 
skolundervisningens stora dilemma. Hur gör man då? Ska vi bejaka 
modeller som vi vet är felaktiga? Finns det ett alternativt sätt? Kan  
eleverna få använda sitt kreativa tänkande mot rådande paradigm och 
ändå relatera till den naturvetenskapliga metoden? Kan man åtminstone 
i vissa fall framställa fler modeller än en och låta eleverna välja?  
Kanske räcker det med att välja sina ord. Istället för att säga: ”så här är 
det”, så kan man vara lite mer ödmjuk (utan att för den skull släppa in 
vidskepligheten) genom att säga ”så här kan det vara enligt modellen”.
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Varför är fysik svår t?

Enligt Angell m.fl. (2004) upplevs fysik som svårt främst på grund av 

det abstrakta tänkandet och de många symboler som används för att 
representera någonting annat. Är lösningen att framställa fysiken som 
lätt? Ska läraren ge efter för elevernas önskan om enkla svar på svåra 
frågor? Eller finns det en annan utväg? Hur kan svårt blir roligt? Jag 
argumenterar för att öppenhet inför alternativa förklaringsmodeller och 
uppmuntrande av eget modellbyggande kan leda till svaret även på dessa 
frågor.
 Elevers eget modellerande kan realiseras med relativt enkla medel 
(Angell m.fl., 2007) genom att utforma laborationer där det gäller att 
hitta enkla matematiska samband. Dessa tillrättalagda frågor har bara 
ett rätt svar. Det finns endast en möjlig matematisk modell som kan 
beskriva de observationer som görs. Kan sådana laborationer förstärka 
intrycket av att det bara finns ett svar på allt som observeras? Jag efter-
frågar en laboration, som innehåller ett modellskapande, som kan ge 
fler än ett rätt svar. I kombination med ödmjukhet inför förhärskande 
modeller skulle en sådan laboration kanske fånga något av fysikens själ. 
 Men räcker det att utveckla en perfekt laboration? För den som vill 
utmana traditionell pedagogik handlar det om att ifrågasätta normer 
i samhället. Det handlar också om att kunna ifrågasätta den rådande  
vedertagna världsbilden. Att ifrågasätta det självklara är en stor utma-
ning som kräver övning.
 Ett intresse för naturvetenskap kan ha olika ursprung. Någon, som 
t.ex. astronauten Christer Fuglesang lockas av utsikterna att en gång be-
folka planeten Mars (Hansson & Lindahl, 2007). Om han då använder 
sådana argument för att entusiasmera genuint naturintresserade elever, 
som inte vill störa naturen utan bara vill förstå den, kan effekten bli 
motsatt. Det exemplet visar vikten av att vara medveten om att det finns 
olika ideologier och att inte förutsätta att den man talar till delar ens 
ideologi. Inom fysikundervisningen förutsätts det ofta att eleven intres-
serar sig för fysik utifrån de tekniska landvinningar som kan göras. En 
annan aspekt av fysiken, som man kanske kan tro lockar elevernas in-
tresse är fundamental forskning om materiens inre, särskilt som CERN1 
och jakten på den gäckande Higgs-partikeln har fått stort utrymme i media. 
Men Jidesjö m.fl. (2009) har funnit att denna representation av världen 
verkar locka eleverna minst av allt. De har studerat det sjunkande intresset 
för naturvetenskap och skillnaden mellan könen. Pojkar vill veta om 
rymden och teknik medan flickor är mer intresserade av liv, död, själ 
och hälsa. 

1 Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire – europeiska organisationen för kärnforskning. 
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Så vem riktar sig fysikundervisningen till? Jag tittar på exemplet rela- 
tivitetsteori.
 Einsteins relativitetsteori brukar illustreras med hjälp av rymdskepp 
som far genom rymden med hastigheter nära ljusets. Det här lockar de 
som lekte med rymdskepp som barn och drömmer om att bli astronauter. 
Det här sättet att introducera relativitetsteorin på är så självklar för oss 
att det har blivit till en sanning att de fenomen som den beskriver ger 
effekter som bara är märkbara vid väldigt höga hastigheter. 
 Problemet med rymdskeppen är att uppmärksamheten på att förklara  
naturen går över till att bli en häftig saga för Star Trek-fans. Finns det 
något sätt att illustrera Einsteins relativitetsteori på som vänder sig till 
en bredare publik? Till att börja med kan man ju notera att relativistiska 
effekter finns även vid mycket låga hastigheter men de är då mycket 
små. Men om bara tillräckligt många lika hastigheter adderas så kan 
effekten bli förstärkt så pass att vi tydligt kan uppleva relativistiska 
effekter. Går detta att göra på jorden, i en undervisningssal? Svaret är ja 
och effekten kallas magnetism. Magnetism är i själva verket en samlad 
effekt av mycket små relativistiska effekter som uppstår på grund av 
elektroners rörelse i ett material. Jag menar att det här greppet avdrama-
tiserar relativitetsteorin från att vara någonting ”nördigt” till att bli en 
naturlig förklaring till vardagliga fenomen.

Magnetism – relativitet i mikrokosmos

Einsteins relativitetsteori erbjuder en enkel och självklar förklaring till 
magnetiska effekter. Vänder vi på kakan så erbjuder observationer av 
magnetiska effekter en tydlig illustration av relativitetsteorin. Kan den 
här kopplingen utnyttjas i undervisningen? Om införandet av relativi-
tetsteorin kunde motiveras enligt Einstein, nämligen som en förklaring 
till de magnetiska effekterna, så skulle man slå två flugor i en smäll: 
magnetismens mysterium och relativitetsteorins besynnerlighet skulle 
båda lösas då de i grunden är olika aspekter av ett och samma fenomen.
 Einstein börjar sin artikel ”Zur Elektrodynamik bewegter Körper” 
– om elektrodynamik för kroppar i rörelse (1905), med att erbjuda en 
utvidgning av Maxwells teori för stillastående kroppar genom att utgå 
från två postulat. Det första postulatet säger att det inte finns något till-
stånd av absolut vila. Allting är relativt. Det andra postulatet säger att 
ljusets fart är konstant, oberoende av källans rörelse.
 Därefter ger sig Einstein in på att redogöra för vad han menar med 
simultanitet och relativitet och hur tid, relativa hastigheter och längder 
bör definieras. Han tar fram ett matematiskt verktyg som han sedan 
använder för att ställa upp sin elektrodynamiska teori. Den första delen 
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som alltså innehåller definitionerna har anpassats för undervisning i 
skolor medan den andra, själva kärnan, för det mesta lämnats i stort 
sett orörd. Många läromedel nöjer sig med att berätta att magnetism 
beror på elektriska laddningar i rörelse utan närmare förklaring (se t.ex. 
Alphonce m.fl. (2011)). Finns det en anledning till denna styvmoderliga 
behandling av Einsteins relativitetsteori? En möjlig anledning kan vara 
att det är svårt att ta till sig den utan tillräckliga förkunskaper. En annan 
möjlig anledning kan vara att Einsteins bidrag blir ointressant när fält-
teorier och kvantfältteorier vidareutvecklas till att framgångsrikt be-
skriva alltmer komplexa företeelser utan att framkalla behov av någon 
djupare förståelse2. 

Relativitetsteori och magnetism

Einstein nämnde gärna i sin artikel ljusstrålars väg mellan klockor som 
en illustration av relativitet. I moderna läroböcker befinner sig dessa 
klockor ofta i rymdskepp och ljusstrålarna kommer från t.ex. en fick-
lampa. Den här illustrationen ger intrycket av att relativistiska effekter 
bara går att observera i hypotetiska tillstånd som i praktiken aldrig kommer 
att realiseras. Einstein själv hade snarare elektroner i åtanke och strålarna 
representerar det elektromagnetiska fältet som sprids med ljusets 
hastighet. En fördel med att byta ut rymdskeppet mot en elektron är alltså  
att relativitetsteorin kan uppfattas som ett vardagsfenomen. En annan 
fördel är också, som vi ska se, att vi samtidigt förklarar den magnetiska 
kraftens ursprung.
 Einsteins relativitetsteori utgår från ett stationärt förhållande, där 
Coulombs lag3 för kraften mellan två stillastående laddningar (t.ex, två 
laddade kulor eller två elektroner) gäller:

           
, där k är en konstant, q

1
 och q

2
 är de båda laddningarna och 

R är avståndet mellan dem, enligt den schematiska figuren nedan.

Figur 1. Kraftsituationen mellan två laddningar q1 och q2  
på avståndet R från varandra.

2 Den som har tillräckliga förkunskaper kan läsa om fältteori och kvantfältteori i Engström, L. E. (2000), 
Elektromagnetism, Lund: Studentlitteratur och i Srednicki, M. A. (2007), Quantum Field Theory, 
Cambridge: Cambridge University Press.

3 Läs mer om Coulombs lag här: http://www.physnet.org/modules/pdf_modules/m114.pdf



80

Om vi utgår från en sådan situation kan vi med hjälp av Einsteins två 
grundpostulat ta reda på hur kraften upplevs för en person som har en 
hastighet v relativt de två laddningarna. Det nedanstående är ett av flera 
möjliga alternativ för härledning av den magnetiska kraften med ut-
gångspunkt i relativitetsteori. Fördelen med nedanstående förklaring 
jämfört med t.ex. det sätt som beskrivs av Sören Holst (2006) är att det 
här sättet inte kräver några tidigare kunskaper inom relativitetsteori, 
förutom de två postulaten. Värdet på ljushastigheten c, framträder ur de 
två postulaten tillsammans med Coulombs lag för kraften mellan ladd-
ningar, vilket framgår i slutet av redogörelsen nedan.
 Hemligheten bakom den magnetiska kraften är att växelverkningar tar 
tid. Växelverkan kan förklaras som ett informationsutbyte. Utbytet sker 
med ljushastigheten. När vi ser ett objekt, så att det blir ljust, så är det 
för att vi växelverkar med objektet. Ett annat, vanligare sätt att uttrycka 
sig på är att laddade objekt växelverkar med varandra med hjälp av ljus, 
eller rättare sagt elektromagnetiska fält.
 Betrakta växelverkan mellan två laddningar enligt figur 2 till vänster. 
Pilen mellan laddningarna ska illustrera att det sker en växelverkan mellan 
dem. Avståndet mellan laddningarna är R. Växelverkan behöver en viss 
tid för att nå från den ena laddningen till den andra. Ju större avståndet 
är desto svagare blir kraften mellan laddningarna. Pilen är enkelriktad 
för att illustrera att växelverkan byggs upp med tiden. I en rörlig 
animering skulle jag låta pilen växa från den vänstra till den högra 
laddningen för att sedan växla håll.
 Den magnetiska kraften uppstår när det här systemet av laddningar 
rör sig i förhållande till betraktaren. Det är väsentligt att rörelsen sker 
relativt betraktaren. Betraktare med olika hastigheter i relation till ladd-
ningarna kommer att uppleva olika krafter. Ett försök att illustrera detta 
återfinns i figuren till höger, i figur 2. De små pilarna anger att laddning-
arna rör sig uppåt med hastigheten v. Efter en viss tidpunkt befinner sig 
laddningarna en bit högre upp.
 Det effektiva avståndet, R* över vilket laddningarna växelverkar 
förändras när de rör sig, så att R* är större än R.

Figur 2. Illustration över hur det effektiva avståndet  
mellan två objekt förändras vid rörelse, relativt betraktaren.  
Till vänster befinner sig objekten i vila och till höger  
i likformig rörelse v.
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Den kraft som verkar på laddningarna är fortfarande den elektriska men 
nu verkar den på varierande avstånd, R* beroende på farten v. Den för-
medlingssträckan blir längre och kraften blir mindre. Detta är ursprunget  
till den magnetiska kraften. Den magnetiska effekten uppstår alltså där-
för att den elektriska kraften blir svagare då laddningarna rör sig.
 Notera att kraften verkar i horisontell riktning, alltså längs R, inte 
längs förmedlingssträckan R*. Vi ser att det måste vara så om vi antar 
att Newtons tredje lag gäller, d.v.s, att om ena laddningen verkar på den 
andra med en kraft, så påverkas den själv av en lika stor, motriktad kraft. 
I figuren nedan illustreras detta genom att man låter kraften byggas upp 
från båda håll samtidigt:

Figur 3. Illustration över kraftsituationen mellan två laddade objekt.  
Till vänster befinner sig objekten i vila och till höger i likformig rörelse v.  

Kraften är summan av växelverkan i båda riktningarna.  
Resultanten är den fyllda pilen.

För att beräkna kraften måste vi ersätta R med R* i Coulombs lag. För-
medlingssträckan, R* erhålls ur Pythagoras sats:
 

Nu antar vi Einsteins andra postulat som säger oss att förmedlingshastig- 
heten är konstant, oberoende av källans rörelse relativt betraktaren. Denna 
hastighet är ljushastigheten, c, eftersom förmedlingen sker med hjälp av 
ljus (eller mer korrekt uttryckt det elektromagnetiska fältet). Tiden det tar 
att genomföra växelverkan är således cRT /*= , så att förmedlings-
sträckan blir
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Vi löser ut R* ur denna ekvation och erhåller

vilket ska insättas i Coulombs lag:

Vi ser att kraften mellan laddningarna blir mindre som en effekt av att 
laddningarna rör sig i förhållande till betraktaren och vid ljusets fart upp-
hör all växelverkan. Vi brukar inte kalla denna totala kraft för Coulomb- 
kraften. Istället säger vi att den totala kraften är uppbyggd av en elek-
trisk och en magnetisk komponent. Den elektriska kraften är den kraft 
som uppmäts i laddningarnas vilosystem. För att få den observerbara 
kraften som verkar på laddningar i konstant rörelse drar vi ifrån en kraft, 
som kallas för den magnetiska kraften, F

m
, se figur 4. Den magnetiska 

kraften är fiktiv. Den uppkommer som en rörelsekonsekvens av den 
elektriska kraften, på grund av att växelverkningar tar tid. 

Figur 4. Illustration över elektrisk och magnetisk kraft vid vila respektive rörelse
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Magnetisk kraft mellan elektriska ledningar

Normalt sett observerar vi naturligtvis inte fria laddningar på det här 
sättet, men vi kan notera den magnetiska effekten genom att studera 
vanliga elektriska ledare (sladdar).
 Betrakta kraftverkan mellan två parallella strömförande ledare, som 
i figuren 5 nedan. Ledare är elektriskt neutrala, vilket betyder att det finns 
lika många negativa och positiva laddningar. Strömmen, I, i en ledare 
består av negativt laddade ledningselektroner med drifthastighet, v, i för-
hållande till betraktaren. Till varje sådan ledningselektron hör en stilla- 
stående positivt laddad jon. En laddning i den högra ledaren påverkas 
av elektriska krafter från joner och ledningselektroner i den vänstra  
ledaren. Kom ihåg att lika laddningar stöter bort varandra medan ladd-
ningar av olika polaritet dras mot varandra. Alltså verkar de positiva  
jonerna och de negativa ledningselektronerna med motriktade krafter. 
Om både de positiva och negativa laddningarna var i vila skulle den totala 
kraften bli noll. Eftersom ledningselektronerna rör sig är dock den elek-
triska kraften mellan en laddning i den högra ledaren och en lednings-
elektron i den vänstra ledaren mindre än motsvarande motriktade kraft 
mellan laddningen och den stillastående jonen. Eftersom den kraft som 
drar ledarna mot varandra är lite större, så blir den totala effekten en liten 
attraktiv kraft. Den kraften kallas för magnetisk. Det är den kraften som 
kallas F

m
 i figur 4 och som alltså faktiskt är fiktiv trots att det går att 

observera. Den magnetiska kraften mellan ledarna är summan av alla 
magnetiska krafter mellan alla laddningar. Drifthastigheten, alltså den 
hastighet som elektronerna de facto rör sig med i en ledare är bara några 
millimeter per sekund, vilket betyder att den magnetiska kraften är mycket 
liten i förhållande till den elektriska. På grund av den stora mängden ladd- 
ningar (ca. 1023 per kubikcentimeter, motsvarande 14000 C4), blir  kraften 
ändå mätbar.
 Det går att mäta den magnetiska kraften. Man kan antingen använda 
sig av en torsionsvåg, alltså ett känsligt instrument att mäta vridning 
med eller balansera den kraft som uppstår med hjälp av vikter. Man 
observerar attraktiv kraft för parallella strömmar och repulsiv kraft för 
motriktade strömmar, vilket tas hänsyn till genom att låta motriktade 
strömmar ha olika tecken.

4 Laddning mäts i enheten Coulomb, som förkortas C.
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Figur 5. Till vänster: Kraft mellan två raka strömförande ledare. 
I båda ledarna går en ström, I, i pilens riktning. Ledarna befinner sig på  

avståndet x från varandra. De påverkar varandra ömsesidigt med kraften F.  
Till höger: Närbild på hur en elektron i högra ledare växelverkar med  

elektroner och stillastående positiva joner i den vänstra ledaren.  
Den attraktiva kraften från de stillastående jonerna dominerar över  

den repellerande kraften från elektronerna eftersom dessa befinner sig  
i rörelse relativt betraktaren.

Det här exemplet med parallella ledningar är illustrativt eftersom det går 
att utgå från det stationära fallet där Coulombs lag gäller och göra en 
transformation till ett koordinatsystem som rör sig med konstant fart v i 
förhållande till det stationära systemet. I en situation där den ena ledaren 
skulle ligga vinkelrät i förhållande den andra, eller där strömmarna 
är olika stora går det inte att hitta ett system där de växelverkande 
elektronerna är i vila i förhållande till varandra vilket gör att kraften 
inte kan beskrivas med Coulombs lag i något referenssystem och då kan 
Einsteins elektrodynamiska teori inte tillämpas. 
 En noggrannare betraktelse av situationen avslöjar att i elektro-
nens vilosystem rör sig ju de positiva laddningarna, vilket gör att den 
påverkas av en kraft som inte går att beskriva med Coulombs lag, d.v.s. 
den befinner sig i ett magnetiskt fält. Med lite tankearbete går det att 
se att den effekten släcks ut i betraktarens referenssystem, vilket gör 
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att modellen med krafter fortfarande fungerar, men alltså snabbt blir 
ganska klumpig. Modellen jag har beskrivit här fungerar för att förstå 
magnetismens princip men har sin begränsning och behöver för prak-
tiska beräkningar bytas ut mot någonting mer kraftfullt.
 Modern fältteori (se t.ex. Engström 2000) behandlar generell rörelse, 
även de fall då det inte går att hitta ett referenssystem utan ett magne-
tiskt fält, d.v.s. där Coulombs lag är tillräcklig för att bestämma kraften. 
I modern fältteori är den s.k. Lorenzkraften inte längre uppdelad i en 
elektrisk och en magnetisk komponent, vilket gör att magnetismens ur-
sprung ligger djupt inbäddad i matematiken även om det förstås fort-
farande finns där. 
 Beskrivningen i läroböcker av växelverkan mellan två enskilda 
laddningar i rörelse har utgått från observationer av ledare med den 
konsekvensen att den magnetiska kraften ses som en ”egen” verklig 
mätbar kraft. Därför är beskrivningen av den totala kraften mellan två  
laddningar i konstant hastighet uppbyggd av en elektrisk och en magne-
tisk komponent. Den elektriska kraften är lika stor oavsett laddningarnas 
hastighet.
 För att få den verkliga kraften som verkar på laddningarna utgår man 
från den elektriska kraften men drar ifrån en liten kraft, som kallas för 
den magnetiska kraften. Den magnetiska kraften är alltså en fiktiv kraft. 
I det här avsnittet har jag visat hur den uppkommer som en rörelse- 
konsekvens av den elektriska kraften, på grund av att växelverkningar 
tar tid.

Magneter

En permanentmagnet påminner om elektriska ledare eftersom den är 
neutralt laddad, så att den kraft vi observerar är den som uppkommer på 
grund av ordnad rörelse bland laddningar i de yttersta atomskalen. I en 
klassisk bild av världen kan det här verka relativt lättförståeligt. I grund-
skolan får elever lära sig att varje elektron är en liten magnet på grund 
av sitt spinn och sin rörelse kring atomkärnan. Om många elektroner i 
ett material rör sig åt samma håll blir materialet magnetiskt.
 Den franske fysikern André-Marie Ampère var en föregångsgestalt 
inom teoribygget kring magnetisk kraft. I Ampères modell av en magnet 
ses ledningselektronerna som små strömmar. Alla elektroner i atomernas 
yttersta elektronskal far åt samma håll. Strömmarna i atomer som ligger 
längre in i materialet släcks ut av strömmarna från närliggande atomer. 
Därför blir det bara ström på ytan. Strömmen på ytan ger upphov till 
magnetisk kraft på samma sätt som elektriska ledningar.
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Dagens modell av atomen är mer komplicerad. Elektroner har en egen-
skap som kallas magnetiskt moment, som går att mäta. Det magnetiska 
momentet skulle klassiskt sett förklaras av att elektronen är en partikel 
med ändlig storlek som roterar kring sin egen axel. Problemet är att 
det magnetiska momentet kräver att yttre delen av elektronen roterar 
med hastigheter över ljusets, vilket ju är förbjudet. I en kvantmekaniks 
bild av en punktladdning med vågegenskaper, istället för partikelegen-
skaper, är det å andra sidan svårt att föreställa sig vad som menas med 
rotation.
 Inte heller atomens magnetiska dipolmoment förklaras längre bäst 
av laddningar i klassisk rotation kring atomkärnan. I kvantmekaniken 
beskrivs elektronskalen mer som en laddningsfördelning i en vågut-
bredning, alltså som elektromagnetiska vågor. Precis som en våg kan ha 
en rörelsemängd kan den också ha ett rörelsemängdsmoment, trots att 
den inte roterar på samma sätt som en partikel. Men om vi inte har att 
göra med partiklar, hur ska vi då förstå att magnetiska effekter i atomer 
är relativistiska fenomen? Det väsentliga för magnetiska effekter är  
egentligen inte själva rörelsen utan det faktum att elektroner med magne- 
tiskt moment ser ut att behöva längre tid för växelverkan än vad de gör  
i sina egna vilosystem. Vill man förstå hur en magnet fungerar måste 
man föreställa sig bilden av en elektron i en ledare som växelverkar 
med en elektron med vågegenskaper och magnetiskt moment, i bana 
kring en atomkärna. Magneter är alltså väldigt komplexa. Ändå är det 
naturligt att introducera magnetism i undervisningen med hjälp av  
magneter, eftersom magneter är något som många stöter på i sin vardag 
och den samlade magnetiska kraften från dessa makroskopiska objekt 
är högst påtaglig. Magneter fungerar bra för att påvisa magnetismens 
existens, men för att förklara dess ursprung måste man komplettera 
med enklare system, som t.ex. parallella ledare, som å sin sida är svå- 
rare att iscensätta och ligger längre bort från vardagliga upplevelser.  
Jag ser ett dilemma här! Eleverna är ivriga och vill ha ett svar på hur  
magneter fungerar, men än har inte undervisningen erbjudit något sådant 
svar. Introduktionen av magnetfältet och magnetfältslinjerna är abstrak- 
tioner som, om de tolkas som konkreta, ger en illusion av att förklara 
magneten, men då har man hoppat över flera väsentliga steg i målet att 
förstå naturen.
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Slutord

Fysik är en mänsklig aktivitet som hela tiden utvecklas. Ett mål med 
min undervisning är att synliggöra det och inspirera till eget tänkande 
utan att ge sken av att det finns ett färdigt svar. I ett tidigare arbete 
(Ivarsson, 2012) fokuserar jag på själva modellbyggandet, som en möj-
lig lösning på denna pedagogiska utmaning. Jag eftersöker fler idéer av 
det slaget. Låt oss gräva nya spår i fysikundervisningens gamla anrika 
presentationsmaterial! Bra pedagogik kännetecknas av att eleverna, på 
ett eller annat vis får en känsla av att äga frågan. Hur underhåller läraren 
upptäckarlusten och nyfikenheten? Undervisningen inom naturveten-
skap bör kunna respektera var och ens egen rätt att forma sin egen väl-
grundade vetenskapliga världsbild. Hittills har undervisningen i skolan 
byggt på att det finns en uppsjö av världsbilder, varav endast en är natur-
vetenskaplig. Jag undrar om inte det förhållningssättet gör undervis-
ningen onödigt stel och somliga elever möjligtvis ängsliga? Det är lätt 
att som elev halka ur det enda vetenskapligt accepterade modellerandet. 
Men exemplen relativitetsteori och magnetism är inte de enda områden 
där två helt olika (men lika vetenskapliga) tankesätt kan vidga perspek-
tiven inom den naturvetenskapliga ramen. Jag vill se framför mig hur 
undervisningen lyckas förmedla till eleverna att den naturvetenskapliga 
arenan är betydligt större än den som presenteras i dagens läroböcker 
och läroplaner, så att eleverna känner sig lite friare och kan andas lite 
lättare i den naturvetenskapliga miljön.
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