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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.

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 ut-
bud 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 
guidade turen är slut, alternativt att ni kommer tillbaka hit på egen hand vid ett annat tillfälle.  
Ett besök i våra utställningar är alltid gratis, men vi önskar att ni ändå kontaktar vår boknings- 
avdelning 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 berör domfilmen Allt vi är och en som behandlar resten av besöket hos 
oss. Jobba gärna med dem innan ni kommer hit. Väl på plats kommer ni, i samband med vår 
workshop att få tillgång till arbetsuppgifter och fördjupning att arbeta med.

Återigen varmt välkommen till oss här på centret!



Introduktion till besöket
Några av de allra största visualiseringsprojekten i världen handlar om försök att visualisera och 
simulera hjärnan och alla de processer som sker där. Detta är något som är viktigt för att till 
exempel kunna bota sjukdomar, men också för att kunna överföra hjärnans funktioner till allt mer 
intelligent och tillgänglig teknik.

I årets avtalsbesök kommer ni att få ta del av en helt ny föreställning där vi tillsammans i domen, 
med hjälp av ny visualiseringsmjukvara, gör en guidad resa in i hjärnan. Vi kommer att få se delar 
av hjärnan som är osynliga för oss samtidigt som vi lär oss mer om hur hjärnan fungerar. 

I besöket kommer vi att fundera över hur vi, med hjälp av vår hjärna och våra sinnen upplever 
världen runtomkring oss. Vi kommer också diskutera kroppens begränsningar för detta. Det här är 
kunskaper som ligger till grund för hur vi utvecklar, använder och lär oss med hjälp av ny teknik.

Förutom det så kommer ni även få följa med på en resa ut till slutet av det observerbara univer-
sum och in mot de allra minsta elementarpartiklar som bygger upp den verklighet vi lever i.  
En resa som inte skulle vara möjlig utan att ta visualiseringstekniken till hjälp.

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

Innehåll:
• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evo-

lutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
• Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. 

Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
• Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
• Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och 

teorier.



Vad är visualisering?
Det är ibland svårt att sätta fingret på vad visualisering är och hur det går till. En enkel  
beskrivning skulle kunna vara; att visa det man inte kan se. Här på Visualiseringscenter handlar 
det oftast om att skapa bilder som representerar någon sorts fenomen, men det kan lika gärna 
handla om att 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 omkring oss. Det är 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 visualiseringsteknik. Den förstärker våra sinnen, likt våra kläder förstärker vår 
förmåga att håll temperaturen 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 Visualiseringscenter 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. Gemensamt 
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 belysas i en viss visualisering.  
Det är alltså viktigt för betraktaren att att vara medveten om vad man tittar på, och det är precis 
lika viktigt att vi som ligger bakom visualiseringarna förstår hur våra besökare upplever det vi 
visar. 



Visning av Allt vi är i domen
En av våra tidigaste visualiseringsprojekt här på centret är filmen Allt vi är. I filmen bjuds ni på en 
resa ut till gränsen av det observerbara universum och vidare tillbaka till det allra minsta. Filmen 
innehåller en mängd olika visualiseringar av olika fenomen, och gemensamt för alla är att de  
bygger på uppmätt vetenskaplig data. 

Mycket av det du kommer att se i filmen är saker som ingen av oss någonsin kommer att kunna se 
med blotta ögat. En atom är helt enkelt för liten för att den ska reflektera något ljus tillbaka mot 
oss, och längst ut i universum finns bara strålning att mäta. Istället får vi använda oss av olika typer 
av mätningar för att skapa representationer – i det här fallet med hjälp av animationer – av det 
vi vill visa. När det gäller att visualisera atomer använder man ofta elektroner och kvantelektriska 
fenomen för att bygga upp en ”bild” av atomerna på en yta, när det gäller astronomi är det oftast 
olika typer av strålnings- och ljusmätning som ligger i fokus för de mätningar som sedan blir till 
visualiseringar. 

Vartefter metoder för mätning och metoder för utveckling av datorgrafik har utvecklats har våra 
visualiseringsmöjligheter ökat; vilket inte minst syns här på centret. Med hjälp av visualiseringar 
kan vi alltså nu se saker som vi annars inte kunde ha sett och på så vis lära oss mer om det vi har 
runt oss. Man skulle alltså kunna säga att teknikens utveckling har utvecklat vårt medvetande; ett 
resonemang som vi kommer att jobba vidare med i domen. 

Fördjupning och arbetsuppgifter
För att få en djupare förståelse för visualisering och visualiseringstekniker rekommenderar vi att ni 
besöker oss ytterligare en gång och tittar på filmen Osynliga mysterier 3D. Till filmen finns en stor 
samling med filmklipp, texter, arbetsuppgifter samlade på en engelskspråkig 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.



Hjärnkoll
Vår hjärna är kroppens absolut mest komplexa organ. Med sina miljardtals nervceller med otaliga 
kopplingar mellan varandra ger den oss möjligheter att tolka, agera och förändra den miljö vi lever 
i. Hjärnan reglerar inte bara kroppens livsuppehållande system, utan blir även en del av det system 
som låter oss förstå och ge mening till världen omkring oss.

Hjärnan är det organ som slukar mest energi. Trots att den bara väger något kilo så använder den 
ca en femtedel av den energi kroppen förbränner i vila. Det är inte konstigt att vi blir trötta efter en 
hel dag av intryck, tänkande och arbete. Det är också därför det är så svårt att hålla sig  
koncentrerad under hårt fysiskt arbete. Energin i kroppen räcker helt enkelt inte till. 

Hjärnans skulle kunna sägas ha till uppgift att lyssna och tolka intryck från kroppen och omvärlden 
för att sedan berätta för kroppen hur den ska reagera på denna information. På så sätt kan vi  
förebygga att vi hamnar i knipa, inse när vi bör äta, umgås med våra nära och kära, tänka,  
organisera allt det vi ser omkring oss och allt annat vi behöver kunna göra för att leva.  

Visualisering av hjärnan
Under de senaste åren har det satsats enorma resurser för att förstå hur våra hjärnor ser ut och 
hur de fungerar. Det är till och med så att man idag försöker göra det möjligt att med hjälp av en 
superdator simulera hjärnans funktion. För att kunna göra detta är olika typer av visualiserings- 
tekniker en viktig del i arbetet. Ju bättre våra möjligheter att visualisera är, desto större är chansen 
att vi får svar på de frågor vi nu ställer oss.

För att förstå hjärnan så måste vi både kunna se, mäta och visualisera, både dess form och dess 
funktion. Det finns givetvis flera olika metoder att använda sig av, och alla har sina för- och  
nackdelar. Gemensamt för metoderna är att de alla har ett viss mått av osäkerhet inbyggd i sig.  
Det är väldigt svårt att göra mätningar i ett så pass aktivt och individualiserat organ som hjärnan. 
Därför är det viktigt att förstå att en bild av din hjärna inte berättar vad du tänker eller avslöjar  
vem du är. 

Datortomografi och magnetkamera är två vanliga metoder som används för att visualisera hjär-
nans anatomi. Datortomografen använder sig av röntgenstrålning – en relativt farlig metod – som 
ger förhållandevis lite information om hjärnans form. Om man däremot sprutar in kontrastvätska 
i hjärnan kan en datortomograf ge utomordentlig information om blodkärl eller hålrum i hjärnan. 
Magnetkameran däremot är helt ofarlig. Med en magnetkamera kan man – genom att detektera 
förekomsten av väteatomer – ta fram en översikt över vätskeinnehållet i en viss kroppsdel.  
På så vis kan man sen ta fram en bra avbildning av exempelvis hjärnans form.

För att kunna titta på hjärnans aktivitet krävs att man använder så kallade funktionella metoder. 
Den kanske vanligast förekommande metoden kallas för fMRI, och bygger även den på magnet- 
kamerateknik. Här används magnetkameran för att mäta hur blodets magnetiska egenskaper  
förändras då det flödar genom hjärnan. På så sätt kan man se var hjärnans celler förbrukar mest 
syre – syrerikt blod har andra magnetiska egenskaper än syrefattigt blod – och dra slutsatser om 
vilka delar som är aktiva då en försökspersonen utför en viss uppgift. 

Ett annat sätt att titta på hjärnans aktivitet är att leta efter de ställen i hjärnan som har den största 
energiomsättningen. För att göra detta används en teknik som kallas för PET där man sprutar in en 
radioaktiv variant av glukos vars sönderfall kan spåras av detektorer utanför hjärnan.  
Hjärnans aktivitet kan även visualiseras genom att mäta de elektriska impulser som uppkommer 
mellan nervcellerna i hjärnan. Det går även att mäta ytterst små förändringar i magnetfält som  
hjärnans aktivitet ger upphov till. 



Signaler från utsidan 
För att vi ska uppleva det vi har runt oss krävs det att vi har celler som på något sätt kan reagera 
på olika typer av yttre påverkan; våra sinnesceller. Vissa sinnesceller reagerar på ljus eller värme, 
andra reagerar på tryck eller vibrationer. Normalt sett brukar man prata om fem sinnen; hörsel,  
syn, känsel, lukt och smak; men för att vi ska kunna fungera måste hjärnan även lyssna inåt i  
kroppen. Hjärnan måste helt enkelt få information om hälsotillstånd, vad som är upp och ner, var 
våra kroppsdelar befinner sig, vår kroppstemperatur och så vidare. Det är helt enkelt en enorm 
mängd information som hjärnan har att hantera och jämföra mot tidigare erfarenheter.  

Våra sinnesceller är olika känsliga för det stimuli de reagerar på; cellerna i våra ögon reagerar  
exempelvis på enstaka fotoner, medan de celler som detekterar tryck mot huden måste ha en  
betydligt större yttre påverkan för att skicka iväg en impuls in mot det centrala nervsystemet. 
När en puls väl har skickats iväg så måste sinnescellen få en kort paus för att ladda upp sig själv 
igen. Våra sinnesceller pulserar alltså ut information till hjärnan. Man skulle kunna säga att vi med 
jämna, och väldigt korta mellanrum förlorar våra möjligheter till omvärldsbevakning. Detta är inga 
problem för oss då hjärnan använder den information den får för att bygga upp en mental bild av 
verkligheten som gör att vi kan fungera på ett bra sätt. 

Vartefter nervsignalen närmar sig hjärnan så kommer de gradvis att tvingas in i allt färre nervceller 
men snabbare nervceller. Färre nervceller innebär att hjärnan inte får in all den information som 
våra sinnen tar in – informationen snarare prioriteras baseras på hur vårt nervsystem är kopplat i 
grunden. Däremot kommer informationen att ta sig snabbare till hjärnan och dessutom slipper vi 
allt brus omkring oss. Tänk vad jobbigt det skulle vara om du ständigt var medveten om exakt allt 
som pågår runt dig.

För att öka möjligheten att klara av att hantera alla intryck runt oss så har vi utvecklat under- 
medvetna strategier för att prioritera hjärnans verksamhet. En av de strategierna kallas för  
adaption, vilket är vad som händer då vi till exempel utsätts för en konstant beröring eller en 
bakomliggande lukt i ett rum. Det är alltså adaptionen som gör att du inte hela tiden behöver vara 
medveten om att du har kläder på dig eller att det luktar lite konstigt i rummet du befinner dig i. 
Så länge lukten inte förändras så vänjer vi oss snart vid den, men om det till exempel skulle börja 
lukta bränt så kommer hjärnan att börja reagera på den signalen och se till att vi åtgärdar  
eventuella problem. 



Från nervcell till nervcell 
För att hjärnan ska fungera krävs att signaler från våra sinnesceller kan ta sig in till hjärnan  
samtidigt som andra signaler kan ta sig ut till exempelvis mycket specifika muskelceller så att 
kroppen kan reagera på ”rätt” sätt. Det är också viktigt att signalerna inte krockar med varandra 
eller hamnar i fel nervcell. För att detta ska fungera så är nervcellernas förmåga att skicka impulser 
begränsade till att enbart fungera åt ena hållet. 

För att nervtrådarna ska kunna vara isolerade från varandra täcks de med en speciell fettvävnad 
kallad myelin. En nervcell med mycket myelin kan fungera upp till 100 gånger så effektivt som en 
naken nervcell. Kroppen producerar myelin när vi använder oss av våra nervceller. På sätt kan man 
säga att vi faktiskt förändrar våra hjärnor när vi lärt oss något nytt eller bara övat på vissa  
förmågor. På så sätt ser alla hjärnor olika ut, även fast de grundläggande formerna och  
funktionerna är desamma.

En nervcell – ibland också kallad neuron – består likt andra celler av en cellkropp som i sin tur 
innehåller ett antal olika beståndsdelar. Till skillnad från andra celler har nervcellerna olika utskott 
av två olika typer som kopplas samman i så kallade synapskopplingar. På så vis kan en nervcell,  
via axonen skicka en nervsignal som sedan kan tas emot av dentriten i nästa nervcell.  
Själva nervsignalen förs över med hjälp av så kallade signalsubstanser med olika funktion.

Den elektriska nervsignalen bildas genom en elektrisk obalans i cellens båda ändar. Man skulle  
kunna säga att nervcellen laddas upp, mer eller mindre som ett batteri som sedan snabbt kan  
laddas ur när den utsätts av någon form av påverkan utifrån. När cellen är urladdad så kan den inte 
längre skicka någon nervsignal, utan måste åter laddas upp. Först därefter kan nya nervsignaler 
skickas igen. 

Genom att flera neuron kopplas samman kan kroppen bygga upp ett otroligt komplext system där 
olika sinnesceller och organ kan samspela med varandra. Vi kan tolka signaler – både inifrån och 
utifrån kroppen – för att förstå och reagera på vår omvärld. 

Du är faktiskt blind mellan varven
När en receptorcell har retats så kommer den att skicka iväg en elektrisk impuls in mot det centrala 
nervsystemet. Eftersom nervcellen bara kan skicka en kort impuls innan den måste ladda upp sig 
igen så är vi bokstavligt talat mer eller mindre blinda under stora delar av våra liv. 

Förutom det faktum att nervcellernas förmåga att skicka signaler är begränsad så är även vår för-
måga att detektera det som är runt oss relativt begränsad. Våra syn är relativt begränsad – vi ser 
bara en väldigt liten del av världen skarpt – men hjärnan kan tack vare snabba ögonrörelser bygga 
upp en ”bild” av världen runt oss. Den bilden kan sedan förstärkas av det vi hör, den värme vi  
känner och så vidare.



Hjärnan bygger en verklighet
Som du ser så är det egentligen bara en liten del av det du har runt dig som du är medveten om. 
Däremot sker det många olika parallella processer i hjärnan som gör att vi kan bygga upp en till-
räckligt bra bild för att klara oss. Vi gör det tack vare att vi hela tiden jämför det vi uppfattar mot 
vad vi har upplevt tidigare. Det är också på så sätt vi kan lära oss nya saker.

På grund av att det alltid tar ett tag för våra nervsignaler att nå hjärnan så måste vi hela tiden 
– helt undermedvetet – ligga steget före. För att fånga en boll så måste du alltså veta vart den 
kommer att befinna sig innan den har kommit dit. Din hjärna måste helt enkelt kunna se in i fram-
tiden. Ju mer vi tränar på att utföra något desto bättre blir vi på att förutsätta vad som kommer 
att hända. 


