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Inspirerad av Bernard Porters mästerverk Being a Map of Physics (1939)1 ,
Jon Butterworths bok A Map of the Invisible: Journeys into Particle Physics
(2017)2 , Dominic Wallimans youtubefilm The Map of Physics (2016)3 och
kartorna i Sagan om ringen-böckerna har jag nu gjort en egen fysikkarta.
Den är i första hand gjord för användning i gymnasiets fysik 1- och 2-kurser.
Tanken är att den skall visa ett möjligt sätt att se på fysikämnet och hur
det hänger ihop. Ibland tror jag att det som gymnasielev kan vara lurigt att
se de stora dragen, och kanske kan en fysikkarta hjälpa. Framöver tänkte
jag testa att då och då ta fram kartan och visa i de klasser där jag är lärare,
och prata lite om var vi är, var vi har varit och vart vi är på väg. När jag
skriver detta är det sommarlov men om några veckor kommer en klass och
jag att börja röra oss upp i sluttningarna mot termodynamikbergen.
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2

Mest nytta gör kartan nog dock om den insprerar till att göra sin egen
översikt över fysiken, i kartform eller på annat vis. Sådana här kartor speglar
nog mer kartritarens mentala bild av fysikämnet än fysikämnet i sig självt,
och min karta fungerar kanske inte lika bra för andra som för mig. Det bästa
tror jag är att göra sin egen variant allt eftersom man lär sig mer och förstår
mer och mer.
Jag har förskt göra min karta med en del eftertanke, men det är viktigt att
inte övertolka den. Som Butterworth skriver i början av sin bok:4
“Allegory and analogy can help understanding, but are misleading if pushed too far.”
Hursomhelst, lite i följande banor tänker jag:
I fysik 1 tillbringar vi en hel del tid i början i Mekanikland. Vid
“Raka banan”, som jag tänker mig som akvedukt på vilken vi kan
åka båt fram och tillbaka, kanske en sådan där engelsk långsmal
kanalbåt, lär vi oss om linjär rörelse. Klättrar vi upp i “Höga
tornet” kan vi släppa saker och lära oss om fallrörelse. “Runda
sjön”, där vi kan köra vår båt lite mer hur som helst, men framför
allt i cirklar, får vi vänta med att besöka tills fysik 2. Då blir
det för övrigt ett nytt besök i Höga tornet då vi inte längre bara
släpper saker, utan kastar dem (fyrverkeripjäser kanske?) snett
utåt så att de beskriver kastbanor.

De små kvadraterna tänker jag mig är byar eller städer namngivna efter personer som varit med och tagit fram fysiken. I
fysik 1 tar vi in på värdshus i till exempel Galilei (linjär rörelse
och Newtons första lag) och sedan i Newton (mer om krafter och
Newtons lagar).
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I början, längst ned på sidan x.

Efter ett tag i Mekanikland i fysik 1 blir det en tur upp mot Termodynamikbergen. Inre energi-berget bestiger vi, men Entropiberget hinner vi normalt inte klättre så högt på, och Entalpiberget och Fri energi-berget får kemilärarna guida till. Därefter
blir det en del strövande på Elektriska slätten och en färd upp
längs Materiefloden då vi gör strandhugg i Atomland, Kärnfysikland, Speciell relativitetsteori och Partikelfysikland. I Kärnfysikland vågar vi oss lite längre in i landet, men Partikelfysikland
(med Kvarksjön) betrakter vi bara på avstånd. Vidare turer där
får vänta till efter gymnasiet för de som vill åka tillbaka.
Jag vet inte om någon håller med, men jag tycker det är lite kul att tänka
så här, och tycker nog att det kan tillföra något. Jag tycker det är värt ett
försök.
Jag har redan kommit på flera saker som jag skulle vilja justera till nästa
version. Till exempel fick jag inte med något Ljus- och Optikland i första
försöket, och pilen mot Kosmologi, som ligger utanför den här kartan, borde
peka mer uppåt, mellan Allmän relativitetsteori och Partikelfysikland.

