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Spektrum Fysik
Nya Spektrum – möter nya behov. Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur 

och en stor mängd infallsvinklar finns det något för alla i nya Spektrum. Målsättningen  

har varit att göra naturvetenskapen mer engagerande, och att ta avstamp i Lgr 11 och de  

nya ämnesproven.

Provlektion: Perspektiv

Provlektion

Följande provlektion är ett utdrag ur Spektrum Fysik och Spektrum Fysik Lärarhandledning. 

I de nya Perspektiven lockas eleverna att använda sina kunskaper för att granska informa-

tion, diskutera och ta ställning. Här tränas bland annat förmågan att skilja värderingar från 

vetenskapliga fakta och att utveckla ett kritiskt tänkande kring såväl argument som infor-

mationskällor. En förmåga som sedan testas och bedöms bland annat i samband med 

ämnesproven.

Lektionen består av:

•	 Elevsida	med	en	perspektivsida	ur	Spektrum	Fysik	(s.	28	i	grundboken,	s.	19	 
i lightboken)

•	 Lärarsidor	med	förslag	till	svar	till	diskussionsfrågorna	ur	Spektrum	Fysik	
Lärarhandledning

•	 Mål	och	kunskapskrav	från	Skolverkets	kursplan	i	fysik
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Så här arbetar du med provlektionen
1. Läs igenom perspektivsidan, förslagen till svar och kunskapskraven.

2.	 Kopiera upp elevsidan och dela ut till eleverna.

3. Låt eleverna läsa igenom perspektivsidan.

4. Diskutera ett par av frågorna två och två, i mindre grupper och/eller i helklass.

5. Diskutera med eleverna, gärna utifrån kunskapskraven, vilka förmågor de har utvecklat 
under lektionen.
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PERSPEKTIV: ÄR DET VIKTIGT ATT RESA TILL PLANETEN MARS?

Uppslaget är tänkt som ett diskussionsunderlag mellan elever, eller som en text för eleverna att 
själva fundera kring.

•	Vad	tror	du	vi	kan	lära	oss	genom	att	skicka	sonder	till	Mars?

Med hjälp av tidigare rymdprojekt har människan erövrat ny kunskap om till 
exempel planetsystemet, utvecklat ny teknik och nya material och lärt oss mer 
om hur människokroppen fungerar. Med sonder till Mars utökas den kunskapen.

•	Hur	ska	man	kunna	förse	astronauterna	med	vätska	och	mat	för	så	lång	tid	i	
rymden?

Lång tid i rymden innebär att förhållningssättet hållbar utveckling måste tilläm-
pas fullt ut. Vi måste därför studera hur växter och djur påverkas av liten eller 
ingen gravitation så att vi kan odla grödor och ha djur i rymden.

•	Hur	ska	man	hindra	att	inte	deras	muskler	förtvinar?

Det finns erfarenhet från både månfärder och rymdstationer ovanför jorden att 
biologiska muskelmassan, skelettet och syreupptagningsförmågan minskar utan 
gravitation. Det är därför viktigt med träning när man befinner sig i viktlöst  
tillstånd.

•	Hur	ska	man	se	till	så	att	astronauterna	inte	får	för	höga	doser	av	den	
livsfarliga strålningen som finns ute i rymden?

I rymden finns kosmisk strålning som skadar människan. Den kommer påverka 
resenärerna både under resan och på Mars. Astronauterna måste därför färdas 
i farkoster som i så stor utsträckning som möjligt hindrar eller minskar strål-
ningen. Promenader utanför farkosterna måste minskas så mycket som möjligt. 
Trots skyddande farkoster och dräkter kommer ändå astronauterna utsätta sig 
för stora strålningsrisker.
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Sonder på Mars

Just nu kretsar obeman-
nade sonder kring pla-
neten. Genom åren har 
forskarna lyckats land-
sätta totalt 5 sonder på 
Mars yta, den första redan 1976. 
Sonderna har undersökt planetens 
yta och försökt hitta tecken på om 
det funnits vatten på Mars. 

En livsfarlig resa

Under år 2012 landade 
rymdsonden Mars Science 
Laboratory på Mars med syfte 
att bland annat undersöka för-
hållandena på marken. Men ing-
en av farkosterna som land-
satts på Mars har kunnat lämna 
planeten, vilket är ett problem 
om vi ska skicka bemannade 
farkoster dit. Alla astronauter 
vill självklart återvända till jor-
den igen. En resa till Mars tar 
dessutom 7—8 månader och är 
livsfarlig på alla tänkbara vis.

Enorma kostnader

Det är en stor utmaning att skicka 
rymdsonder ända till Mars och en 
ännu större utmaning att skicka be-
mannade rymdraketer dit. Det kos-
tar ofattbart mycket pengar, kräver 
enorma arbetsinsatser och mycket 
noggrann planering. Det finns där-
för både motståndare och anhäng-
are till rymdforskningen.

•	 Vad tror du vi kan lära 
oss genom att skicka 
sonder till Mars?

•	 Hur ska man kunna förse ast-
ronauterna med vätska och 
mat för så lång tid i rymden?

•	 Hur ska man hindra att inte 
deras muskler förtvinar?

•	 Hur ska man se till så att 
astronauterna inte får för 
höga doser av den livsfarliga 
strålningen som finns ute i 
rymden?

•	 Varför ska vi satsa så mycket pengar på rymd-
forskning när människor svälter i världen?

•	 tycker du att svenska skattepengar ska satsas 
på en vetenskaplig resa till Mars?

ÄR det viktigt  
att Resa till  
planeten maRs? 
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•	Varför	ska	vi	satsa	så	mycket	pengar	på	rymdforskning	när	människor	svälter	i	
världen?

Under hela mänsklighetens utveckling har överväganden skett mellan dagliga 
behov och investeringar som kan leda till framtida nytta. Även i Sverige sker så-
dana överväganden i princip varje dag till exempel på sjukhus. Det är en naturlig 
del av det naturvetenskapliga arbetssättet i samspel med vårt lands demokra-
tiska styre. Men man kan ju alltid fundera över om vi har en rätt balans.

•	Tycker	du	att	svenska	skattepengar	ska	satsas	på	en	vetenskaplig	resa	till	
Mars?

Att skicka ut människor i rymden är fruktansvärt kostsamt och kräver tekniskt 
kunnande och erfarenhet som vi saknar i Sverige idag. Men det är inget som 
säger att vi inte skulle kunna ha råd i framtiden eller att vi inte skulle kunna 
skaffa oss kunnandet. Om vi i Sverige ska satsa på ett sådant projekt i framti-
den är ett ställningstagande som vår och en får ta, men det är inte realistiskt 
att vi skulle kunna skicka egna farkoster till Mars idag.
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• Vad tror du vi kan lära 
oss genom att skicka 
sonder till Mars?

• Hur ska man kunna förse ast-
ronauterna med vätska och 
mat för så lång tid i rymden?

• Hur ska man hindra att inte 
deras muskler förtvinar?

• Hur ska man se till så att 
astronauterna inte får för 
höga doser av den livsfarliga 
strålningen som fi nns ute i 
rymden?

• Varför ska vi satsa så mycket pengar på rymd-
forskning när människor svälter i världen?

• Tycker du att svenska skattepengar ska satsas 
på en vetenskaplig resa till Mars?

ÄR DET VIKTIGT 
ATT RESA TILL 
PLANETEN MARS? 
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Mål och kunskapskrav
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges  

förutsättningar att utveckla sin förmåga att

•	 använda	kunskaper	i	fysik	för	att	granska	information,	kommunicera	och	 
ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och 

skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar 

samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och 

framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna 

framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för 

enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovär-

dighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i 

diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning 

till syfte och målgrupp.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och 

skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motive-

ringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor 

och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utveck-

lade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdig-

het och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i 

diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt 

god anpassning till syfte och målgrupp.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och 

skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade 

motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven 

frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna 

framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information 

och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om 

informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen 

på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra 

framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.


