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Först av allt vill vi passa på att hälsa dig välkommen till oss här på Visualiseringscenter C.  
Vi är glada över att kunna ta emot er här på plats, för att få ge ett smakprov på delar av vårt  
utbud samt diskutera innehållet tillsammans med dina elever.

För att besöket här ska bli så lärorikt som möjligt, men också för att ni ska få en möjlighet att 
fördjupa er vidare har vi satt ihop en handledning där vi kortfattat presenterar det vetenskapli-
ga innehållet i ert besök. Till det har vi också med några arbetsuppgifter som ni med fördel kan 
arbeta med efter ert besök hos oss. Uppgifterna kan också användas till stöd för elevernas egna 
undersökande här på centret.

På Visualiseringscenter finns det mycket att titta på, och vi kommer inte att hinna titta på allt. Vi 
rekommenderar därför att ni, antingen tar er tid att stanna kvar på centret efter det att den guida-
de turen är slut, alternativt att ni kommer tillbaka hit på egen hand vid ett annat tillfälle. Ett be-
sök i våra utställningar är alltid gratis, men vi önskar att ni ändå kontaktar vår bokningsavdelning 
innan besöket så att vi kan säkerställa att huset inte är överfullt med besökare.

Texterna i denna handledning är tänkta som ett komplement till besöket. Handledningen är upp-
delad i två delar; en som behandlar filmen Osynliga mysterier 3D och en som rör den guidade 
turen i våra utställningar. Jobba gärna med dem innan ni kommer hit. Även arbetsuppgifterna är 
uppdelade i två delar; en före besöket och en efter besöket. Du väljer själv hur mycket du vill job-
ba med uppgifterna, men det kan vara bra att komma hit förberedd.

Återigen varmt välkommen till oss här på centret!



Introduktion till besöket
Att visualisera handlar om att åskådliggöra fenomen som annars är osynliga för blotta ögat. Till 
exempel kan förlopp ske för hastigt eller långsamt eller vara på en alldeles för liten skala.
I årets avtalsbesök kommer vi lära oss mer om just detta. 

I filmen Osynliga mysterier 3D får du uppleva en värld som tidigare varit osynlig för oss, samtidigt 
som du får veta mer om några av de tekniska hjälpmedel som ligger till grund för många av de 
visualiseringar som tagits fram av forskarna vid Visualiseringscenter.

I utställningarna drar vi tillsammans igång en jakt på värme. Du får använda värmekamera för att 
synliggöra värmeflöden som vi absolut inte kan se, för att på så sätt börja förstå varför våra kläder 
värmer oss eller varför det är så viktigt att isolera våra hus.

Kopplingar till läroplanen
Besöket är utformat för att möta det centrala innehållet för årskurs fem. Dock försöker vi så långt 
det går att anpassa kunskapsinnehållet till den grupp vi möter. 

Innehåll:
• Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan obser-

veras med hjälp av mätningar över tid.
• Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till 

exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön 

samt energianvändningen i samhället.



Vad är visualisering?
Det är ibland svårt att sätta fingret på vad visualisering är och hur det egentligen går till. En enkel 
beskrivning skulle kunna vara att man genom att visualisera kan visa det man inte kan se. Här på 
Visualiseringscenter handlar det ofta om att skapa bra bilder som får representerar någon sorts 
fenomen, men det kan lika gärna handla om enkla diagram över nederbörd eller skisser av olika 
händelseförlopp. Gemensamt för alla visualiseringar är att de finns till för att vi ska lära oss av 
dem och på så sätt förstå mer och mer av den verklighet som finns omkring oss.

För att fungera i världen är vi människor beroende av att våra sinnen kan ta upp information om 
världen. Det blir sedan hjärnans uppgift att förstå de signaler som kommer från våra sinnesceller 
samt att kombinera dessa med tidigare erfarenheter och signaler inifrån kroppen. Detta blir sen 
grunden till hur vi förstår och reagerar på världen. Dessvärre är människans förmåga att uppfatta 
verkligheten relativt begränsad. Detta är ytterligare en av anledningarna till att vi behöver visuali-
seringsteknik. Den förstärker våra sinnen, likt våra kläder förstärker vår förmåga att håll tempera-
turen eller bilen hjälper vår förmåga att förflytta oss från ett ställe till ett annat.

För att utveckla en bra visualisering räcker det inte med att ha tillgång till ny teknik, vi måste 
också ha en förståelse för hur vi människor tolkar de visualiseringar vi ser. Därför är det viktigt att 
forskare från flera olika ämnesområden utvecklar visualiseringarna tillsammans. Här på Visualise-
ringscenter arbetar forskare med många olika ämnesbakgrunder för att kunna ligga så långt fram 
i utvecklingen som möjligt. 

Under besöket här på centret kommer ni att få uppleva visualiseringar i olika former. Gemen-
samt för alla är att de kan sägas vara en representation av ett visst fenomen. Det betyder att en 
visualisering bör ses som en modell av verkligheten; en avgränsad bild där den som visualiserar 
bestämmer vilken information som ska vara i fokus. Det är alltså viktigt för oss som tittar att vara 
medvetna om att vi bara tittar på en del av verkligheten, och det är precis lika viktigt att de som 
ligger bakom visualiseringarna förstår hur de som tittar upplever det som visas. 



Visning av Osynliga mysterier 3D i domen
Du har mycket mer runt dig än vad du någonsin kommer att kunna se, och det händer mer  
omkring dig än vad du någonsin kommer att förnimma. Med hjälp av ny teknik kan vetenskapen 
leverera bilder på det lilla, det snabba, det osynlig och det långsamma. Bilder som hjälper oss att 
bättre förstå det överväldigande mikrokosmos vi har runt oss.

I domfilmen Osynliga mysterier 3D kommer tas vi med på en resa in i det lilla och det osynliga.  
Vi får också chansen att lära känna det snabba och det långsamma. Vartefter resan fortskrider får 
vi även en bild av den mätteknik som ligger till grund för många typer av visualiseringar.  

Att synliggöra det osynliga
Det är nu länge sedan de första mikroskopen utvecklades. Vi har sedan dess utvecklat så pass  
noggranna mikroskop att vi numera kan titta på en enskild atom. Om vi ska vara noga så kan vi 
fortfarande inte se atomer – en atom är alldeles för liten för att ljus ska kunna reflekteras mot den 
och därmed kan vi inte se den. Istället får vi använda oss av andra metoder för att se det riktigt 
lilla. 

En vanligt verktyg för detta är svepelektronmikroskopet. Där används små elektroner – delar av 
atomer – för att bygga upp en bild av det man vill titta närmare på. Man mäter alltså inte på det 
man tittar på, utan mäter istället de elektroner som studsar från ytan av det man vill mäta. På så 
sätt kan man ta fram en bild av det vi vill titta på.  
 
För att titta på de allra minsta partiklarna behöver vi istället ett sveptunnelmikroskop. Inte heller 
här kan vi direkt se på det vi mäter. Istället skulle man kunna säga att vi känner på ytan med hjälp 
av en ytterst tunn metallspets. När spetsen är riktigt nära så bildas det en liten elektrisk spänning 
som vi sen kan läsa av. På så vis kan vi mäta var de olika atomerna finns.

Andra fenomen runt oss går varken att se, studsa något mot eller känna. En av de fenomenen är 
elektromagnetisk strålning. Vi vet att strålningen finns där eftersom vi kan se effekterna av den 
samt mäta den. Vissa delar elektromagnetisk strålning ser vi väldigt tydliga effekter av; det synliga 
ljuset. Andra delar märker vi av när vi blir solbrända; den ultravioletta strålningen. Förutom det så 
märker du effekten av den elektromagnetiska strålningen i mikrovågsugnen, mobiltelefonen,  
radion, radar, och så vidare. Du vet alltså att den finns, men du har aldrig sett den. För att kunna 
”se” den måste vi alltså mäta den för att sedan visualisera den.  

Fördjupning och arbetsuppgifter
Till filmen finns en stor samling med filmklipp, texter, arbetsuppgifter samlade på en engelsk- 
språkig hemsida. 
Länk: http://nationalgeographic.org/education/mysteries-unseen-world/

Denna sida är en jättetillgång om ni vill fördjupa er i en del av tekniken bakom våra visualiseringar, 
men också om ni vill veta mer om olika naturvetenskapliga fenomen. Till hemsidan finns även en 
app att arbeta med på surfplatta. 

Ytterligare fördjupningsmöjligheter hittar ni i utställningen Att visa det man inte kan se 2.0.  
Här finns mycket information att hämta i våra paddor som står invid våra installationer.  



Jakten på värme
Att känna skillnad på varmt och kallt är något som är viktigt för oss människor. Vi måste veta när 
det är dags att klä på oss extra kläder. Vi måste också snabbt kunna dra bort handen om vi är på 
väg att bränna oss. Men vad är det egentligen vi känner?

Överallt på huden finns punkter som kan känna av värme; termoreceptorer. En del av dessa  
reagerar på värme, men de flesta reagerar på kyla. De receptorer som reagerar på kyla är inte bara 
fler till antalet, utan även snabbare att reagera än de som reagerar på värme. Du känner alltså av 
kyla mycket ”bättre” än vad du känner av värme. 

Nu är det inte så att det behöver vara särskilt kallt för att köldreceptorerna ska reagera. Det räcker 
med att temperaturen går under 35 grader. Köldreceptorerna fortsätter sedan att reagera ner till 
18 grader. Men konstigt nog så reagerar köldreceptorerna också på snabb uppvärmning upp till 45 
grader. Värmereceptorerna aktiveras mellan 30 till 45 grader. Om temperaturen går över det så får 
vi snarare en smärtupplevelse snarare än en värmeupplevelse. 

Hur vi upplever en temperaturförändring beror på tre olika saker; hudens temperatur innan  
temperaturen förändras, hur snabb förändringen är samt hur stor hudyta som är i kontakt med den 
varmare eller kallare ytan. Störst betydelse har dock hudens utgångstemperatur. Om din hud är 
varmare än vanligt så reagerar du långsammare på en temperaturhöjning, medan din hud är  
mycket känsligare för en värmehöjning då den är kall. När du har feber har du alltså lättare att 
känna när något kallnar än om något blir varmare. Av samma anledning kan det nästan kännas som 
det bränns då man blåser på sina frusna händer.

Det finns termoreceptorer både på och i hela kroppen, men så länge temperaturen är hyfsat normal 
så reagerar vi inte speciellt mycket på dem. Däremot reagerar vi väldigt snabbt på temperatur-
förändringar. I sådana lägen tar våra reflexer över och kroppen reagerar mycket fortare än vad vi 
hinner med att uppfatta själva.  

Vad säger fysiken? 
Inom naturvetenskapen har värme inte så mycket med känsel att göra. Här är värme istället ett 
mått på den energiöverföring som uppstår mellan två system i olika temperatur. Värme upp- 
kommer alltså först när vi har två föremål med olika temperaturer. Överföringen av det som kan 
kallas för termisk energi kan bara gå från det varma till det kalla, förutsatt att man inte exempelvis 
använder en fläkt. 

Att se värme
En typ av elektromagnetisk strålning vi finner i den infraröda delen av det elektromagnetiska  
spektrumet. Detta är strålning som vi hittar hos alla varma ytor, och det är den strålningen som 
gör att du uppfattar saker som varma eller kalla; en varm yta sänder ut mycket infraröd strålning, 
medan en kall yta sänder ut mindre. Genom att mäta strålningen kan vi omvandla den till elektriska 
signaler som sedan kan omvandlas till bilder. På så vis kan vi se värmeflöden som vi annars bara 
skulle kunna känna; något som är tur eftersom kroppen inte är den bästa termometern.

Under besöket ska du få använda en speciell typ av kamera för att leta efter värme. Eftersom  
kamerans sensorer inte är i kontakt med den yta den mäter på så kan den inte mäta värme på  
samma sätt som en termometer. Istället känner kameran av hur mycket infraröd stålning som  
kommer ut från olika ytor. Den informationen kan sedan omvandlas och användas för att sedan 
visualisera temperaturen i olika delar av rummet. Dags alltså att jaga värme.



Arbetsuppgifter före besöket

1. Vad är varmast?
Ta fram tre olika föremål i olika material (exempelvis en sax, en penna och en sko). Låt dem ligga 
ute i rumstemperatur under ca 10 minuter. Känn sedan på dem och försök att:
 
• Rangordna föremålen utifrån hur varma de är
• Försök att bedöma vilken temperatur föremålen har

2. Vad är det vi känner?
Ta fram tre skålar med vatten. Fyll en skål med varmt vatten, en skål med kallt vatten och en skål 
med ljummet vatten. Sätt ner en hand i det varma vattnet och en hand i det kalla vattnet. Håll kvar 
dem där i några minuter.

Doppa nu båda händerna i det ljumna vattnet.

• Beskriv hur det känns?
• Vad är det du känner?

3. Vilken kopp ska vi välja?
Ta fram två koppar av två olika material. Fyll båda kopparna med varmt vatten.

• Vilken kopp blir varmast snabbast?
• Vilken kopp kommer att hålla värmen längst? (Om du har tillgång till en termometer kan du 

mäta vattnets temperatur för att se om du har rätt)
• Blir det någon skillnad om du lägger ett lock på?



Arbetsuppgifter före besöket

1. Vad är varmast?
Att ha tillgång till en evighetsmaskin vore en dröm för oss här på jorden. Tänk er en situation där vi 
kan få en pendel att svänga för evigt eller en boll som aldrig kommer att sluta studsa. Det skulle ge 
enorma effekter på hur mycket energi vi förbrukar här på jorden.

Det här är givetvis inte möjligt. Det finns alltid något som försämrar möjligheterna för oss att 
utnyttja energi, något vi brukar kalla för verkningsgrad. En del av den energi som normalt sett går 
förlorad är värmeenergi; något som du har fått arbeta med på Visualiseringscenter. 

Försök nu att förklara varför du inte kan gunga en evighet utan att själv ta ny fart och varför du 
inte kan rulla på cykeln hur långt som helst utan att trampa, även om cykelvägen vore platt. Vad är 
det som händer och vad har det med värme att göra?

2. Varför slutar bollen att studsa?
Tänk dig att du släpper en boll från en meters höjd. Förr eller senare – lite beroende på bollens 
egenskaper – så kommer den att sluta studsa. Hur kommer det sig, och vad har det med värme att 
göra?

3. Vad är varmast?
Tidigare så har du känt på föremål i olika material. Gör samma sak igen och svara på frågorna
Vilken av föremålen är varmast?
Hur kommer det sig att du känner olika temperaturer?
Är kroppen en bra termometer? Varför eller varför inte.


