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Sammanfattning 

Huvudsyftet med den här undersökningen är att försöka hitta ett samband mellan elevernas 

attityder gentemot fysikämnet och hur de upplever lärarens attityd. I tillägg till detta 

undersöks elevernas preferenser när det gäller deras lärares sociala kompetens och 

ämneskompetens. 

Undersökningen består av enkätundersökningar på två skolor, dels bland elever på högstadiet 

i en grundskola och dels bland gymnasieelever med teknisk inriktning. Slutsatsen från 

resultaten och analysen är att det finns någorlunda stark koppling mellan de valda variablerna. 

Detta visas genom bivariat regressionsanalys av variablerna och resultatet visade hög 

statistisk signifikans. Såsom hypotesen formulerades är sambandet positivt och visar att om 

eleverna upplever en positiv attityd hos läraren, leder detta till positiv inställning till ämnet 

bland eleverna, vilket även stämmer överens med tidigare forskningar. Som blivande lärare i 

fysik är det viktigt att veta vilka föreställningar eleverna har om ämnet och vad som förväntas 

av en bra lärare. Att kunna hitta balansen i relationer med eleverna och lyckas motivera dem 

till lärande, är en av de stora utmaningarna som lärare. 

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur elevernas inställningar och preferenser 

skiljer sig beroende på deras prestationer i ämnet eller som funktion av elevernas intressenivå 

i respektive ämne. Som lärare skulle det vara intressant att veta mer om hur man kan engagera 

och inspirera både de duktiga och intresserade, men också de svaga eller mindre intresserade 

eleverna. 
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1. Inledning och bakgrund 

Under min lärarutbildning har jag ofta funderat kring den viktiga relationen mellan elever och 

lärare. Läraren är nyckeln för elevernas lärande, som egentligen är hens uppdrag i skolan. En 

enkel sanning är att människor är väldigt benägna att lära sig något om de är intresserade av 

det. Om läraren lyckas väcka elevernas intresse, nyfikenheten som leder till lärande, då har 

hen lyckats ta sig halvvägs mot sitt mål. Låt mig berätta lite om min fysiklärare under mitt 

sista år på grundskolan. Jag upplevde honom som en snäll, positiv, kunnig och inspirerande 

person. Även om jag inte alltid förstod vad han pratade om, lyckades han smitta mig med sin 

passion för fysiken, detta var anledningen till att ämnet var mitt favoritämne senare på 

gymnasiet och ledde till att jag läste fysik även på universitetet i fem år. Om denna smittande 

drivkraft handlar denna undersökning. 

Forskning kring elevers attityd till naturvetenskapliga ämnen har genomförts regelbundet de 

senaste åren, som följd av ett allmänt minskande intresse för detta ämnen. Lärarnas attityd och 

betydelsen av deras kompetens, båda pedagogisk och ämnesmässig för elevernas lärande, är 

ofta tema för forskning och heta debatter i samhället.  

I ett övergripande examensarbete (Bergfors, 2008) i form av litteraturstudie av 

forskningsartiklar inom området skriver författaren att en artikel (Jarvis & Pell, 2004) visar på 

ett positivt samband mellan lärares kunskapsnivå och elevernas attityder till naturvetenskap. 

Hon skriver också att lärares kunskaper, personliga engagemang och attityder ofta anges som 

betydelsefulla för elevernas attityder till naturvetenskap. Andra faktorer som hur läraren är 

som person, vilken ledarstil läraren har och hur läraren formar klassrumsmiljön, har även 

någon större betydelse för hur mycket eleverna uppskattar undervisningen i naturvetenskap. 

Det har framkommit också att lärare, framförallt för de yngre eleverna, ofta har bristfälliga 

kunskaper inom naturvetenskap och kan känna sig osäkra inför att undervisa i dessa ämnen 

(Cobern & Loving, 2002; Jarvis & Pell, 2004). I en annan undersökning visar, Palmer (2004) 

att lärare till yngre elever även har negativa attityder gentemot naturvetenskap. Kan sådana 

brister i lärarens kompetens leda till minskat intresse från elevernas sida? Kan dessa vara 

orsaken till att elevers intresse för naturvetenskap minskar under skolåren, såsom en annan 

forskning visar? (Selhammar, 2017). 

Funderingar kring sådana frågor var anledningen till valet av tema för detta arbete. 

 

En rapport ”Fysik utan dragningskraft” (Skolinspektionen, 2010) hävdar majoriteten av 

eleverna på högstadiets senare år i 35 olika skolor i landet, tycker att fysik är tråkigt, svårt och 

onödigt. Som huvudorsak för den negativa inställningen till ämnet framhålls lärarna. 

Enformig undervisning, för stort fokus på traditionell undervisning och läroböcker, 

fysikundervisningen täcker inte hela kursplanen, felaktiga eller okända betygskriterier och att 

nästan ingen lärare efterfrågar elevernas intresse är en del av kritiken som fysiklärarna får i 

rapporten. Ett citat i rapporten av en elevs kommentar från enkäter i samband med 

undersökningen, ser ut såhär: 

”Förra terminen hade vi en annan lärare i NO-ämnen än vad vi har nu. Den förra läraren 

var bokstavligt talat dålig, man fattade inget. Av den orsaken gav jag upp hoppet om att få 
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mer än G eller försöka förstå. Men den nya läraren är betydligt mycket bättre. Hon får oss att 

älska NO-lektionerna och förstå allt. Hon gör alltid något nytt och undervisningen är rolig 

och lärorik. Jag har under kort tid förhöjt mina betyg samt intresset för NO-ämnena.” 

Efter detta är skrivet följande i rapporten: ”Citatet ovan och granskningen som helhet 

bekräftar tydligt den bild forskningen ger; att läraren är mycket viktig för elevernas lust att 

lära. Lärarens sätt att undervisa och även dennes förhållningssätt, har stor betydelse för om 

eleven blir intresserad och vill veta mer eller tvärtom tappar intresset.” (Skolinspektionen, 

2010, 28). 

Påståendet om att fysik är tråkigt stämmer inte överens med min uppfattning. Däremot är jag 

överens om att läraren har stor betydelse för elevernas attityd gentemot ämnet och 

förhoppningen är att min undersökning hittar en tydlig koppling mellan lärares intryck på 

eleverna och elevernas inställning till fysikämnet. Jag hoppas också att grundskolan som 

undersökningen genomförs på inte tillhör de skolor som har de flesta elever i kategorin "fysik 

är tråkig". 

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån elevperspektiv bidra med kunskap om hur elever på 

högstadiet i en grundskola och gymnasieelever på ett tekniskt program upplever ämnet fysik, 

sina lärare i ämnet och om det finns ett samband mellan upplevelserna av ämnet och lärares 

intryck på eleverna. Som tillägg till detta undersöks vilka preferenser eleverna har när det 

gäller lärarens personlighet och kunskaper. 
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3. Tidigare forskning och teori  

Kopplingen mellan lärares och elevers attityder hittade jag inte explicit som särskild 

undersökning, däremot är mycket skrivet om lärares betydelse för elevernas inställning till 

respektive ämne. Jag tar här upp några forskningar och annan litteratur, som pekar på olika 

aspekter på temat. 

I en internationell tidskrift "Journal of Science Education and Technology" beskrivs faktorer 

som påverkar gymnasieelevers attityder till fysik. I artikeln "Factors Affecting Junior High 

School students interest in physics" (Trumper, 2006) påpekas traditionell undervisning i 

ämnet som en faktor som leder till minskat intresse hos eleverna. En annan faktor som 

påverkar eleverna negativt är lärare som saknar kunskaper och entusiasm för ämnet. Med 

"STS interactions" eller "science–technology–society" menas att utbildning i naturvetenskap i 

skolan ska sammankopplas med teknik och samhälle för att eleverna ska kunna se meningen 

med att lära sig fysik. Om sambandet saknas upplever eleverna undervisningen som abstrakt 

och meningslös. Som en stark faktor påpekas att undervisningen ska innehålla aktuella teman 

för eleverna så att intresset väcks på ett naturligt sätt. 

En gammal, men intressant studie (Hestenes, 1992) har visat att för elevernas resultat är 

lärares attityd mer avgörande än hens faktiska kunskaper i ämnet. Han menar att det är väldigt 

osannolikt att eleverna kan nå högre förståelse än sin lärare, vilket betyder att lärarnas 

ämneskompetens inte behöver vara så hög. Det är alltså inte självklart att högre utbildade 

lärare ger bättre elevresultat, även om det är en allmänt förekommande uppfattning. 

En annan aspekt av lärares attityd gentemot elever är omsorg. En studie (Miller, 2008) bland 

elever på en gymnasieskola i New Jersy, USA har kommit fram till att elever med högre 

resultat upplever sina lärare som mer vårdande. Alltså att det finns en tydlig korrelation 

mellan elevernas betyg och nivån av omsorg som de känner från lärarna. Intressant fakta i 

undersökningen är att motsägelsefulla svar har gett några få elever som är underkända i 

ämnet, men ändå upplever samma nivå av omsorg som eleverna med bästa betygen. I denna 

studie behandlas bara elevernas betyg och inte attityder, men jag gör antagandet att ett positivt 

betyg oftast ger positiv attityd gentemot respektive ämne och tvärtom. Men som nästa 

undersökning visar har jag inte helt rätt i detta antagande. 

Britt Lindahl på Göteborg universitetet gör en longitudinell studie bland elever på 

grundskolan från årskurs 5 tills de slutar årskurs 9. Hon har kommit fram till att bara 60% av 

eleverna som får bra betyg i fysik också gillar ämnet, resten även om de klarar kursmålen 

galant tycker att ämnet inte är intressant. Lindahl visar även att elever som inte får högsta 

betygen kan uppleva sig som duktiga och därefter gilla ett visst ämne och att betyget kan 

skilja sig från elevens självuppfattning för hur duktig hen egentligen är i ämnet. Alltså är 

sambandet inte självklart mellan betyg och attityd. Hon undersöker också valet av vidare 

studier och kommer fram till att tilltänkta yrkesval oftast är kopplat till ämnet som eleverna 

tycker mest om (Lindahl, 2003). 
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I sin bok "Skolan i centrum" genomför skribenterna (Tebelius & Claesson, 2000) en 

intervjuundersökning av personer i vuxenåldern med frågan: Hur minns de sina bästa lärare? 

Alla intervjupersoner talar om snälla, lugna och positiva lärare. De nämner i första hand att 

det är lärarens engagemang som är det mest väsentliga. Något annat som lyfts fram är att 

läraren ska stärka elevernas självkänsla och på så sätt få eleverna att känna sig duktiga. En 

stor del av de intervjuade nämner att en bra lärare är rättvis, bestämd och strukturerad. Många 

beskriver sina bästa lärare som att de fick dem engagerade genom att skapa diskussioner och 

dialoger. Om läraren är väldigt engagerad och intresserad i det hen lär ut smittar detta lättare 

av sig, eleverna får en positiv känsla och blir själva intresserade. 

En annan internationell tidskrift "Journal of College Teaching & Learning" år 2009 publicerar 

en artikel om inverkan av lärarens beteende på akademisk prestation av 

universitetsstuderande. Studien är väldigt lik temat på detta arbete, skillnaden är att den 

genomförs på universitetsnivå och återigen inte behandlar studenternas attityder utan deras 

betyg. Resultatet av studien visar statistiskt bevisad korrelation, detta menar att lärares 

positiva beteende (här tolkad som attityd) leder till förbättring av studenternas prestation. 

Slutsatsen ser ut så här: ”The relationship between the teacher’s behaviour and 

corresponding academic achievement (marks) of the students revealed that there was highly 

positive significant correlation between the behaviour of teachers with the academic 

achievements of students. The higher positive behaivour of teachers towards their students led 

to the higher academic achievement of the students.” (Syed Shafqat Ali Shah, 2009) 

Vad är en bra lärare? Några lärarkandidater har i sitt gemensamma examensarbete på temat i 

form av intervjustudie bland elever och lärare, kommit fram till följande resultat: ”Resultatet 

visar att lärarnas och elevernas syn på vilka bra egenskaper en lärare bör besitta stämmer i 

stort sett överens. I huvudsak ansågs engagemang, humor, rättvisa, pedagogisk förmåga och 

att brinna för sitt yrke som bra läraregenskaper, något som även stämde väl överens med 

tidigare undersökningar och litteratur.” (Holm K., Demèn R. Och Hansson M., 2007) 

 

Om vi tittar i litteratur t.ex. i sin bok "Lärarna" skriver Lagerberg så här: "De yngre barnen 

finner det viktigast att läraren är rättvis, gladlynt och trevlig, de äldre ser lärarens förmåga 

att lära ut som viktigare, men alla understryker att läraren måste tycka om barn och 

ungdomar (också de besvärliga). ... Vara välstrukturerad och glad. Ha tålamod och humor. 

Uppfattningarna har varit märkligt stabila genom åren." (Lagerberg, 2007, 292) 

I en annan bok skriven av en entusiastisk lärare sammanfattar han gymnasieelevernas 

föreställningar om en bra lärare så här: "Han/hon ska vara tydlig, kunnig, bussig, snäll, 

rättvis, underhållande, inte vara sjuk och ersättas av vikarie, se varje enskild elevs behov, 

vara en vuxen vän när det krisar..." (Gustafsson, 2010, 14) 

En annan författare som fokuserat på utmaningarna i läraryrket i vår tid skriver så här: "Det är 

självständigt, kritiskt lärande som premieras i en tid då människor inte kan lita till att lyda 

och foga sig. Allt fler måste i dag kunna ta ställning själva och bilda sig egna uppfattningar, 

både privat och i arbetslivet... Just av den anledningen är lärares förmåga att inspirera en av 

pedagogikens grundpelare." (Egidius, 2005, 17) 
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Om vi sammanfattar alla inslag är allmänt förekommande egenskaper som kännetecknar en 

bra lärare att hen ska vara positiv, rättvis, engagerad i sitt jobb, men också i elevernas problem 

och kunna inspirera med sina kunskaper, som ska användas på ett relevant pedagogiskt sätt. 

 

Undersökningar för vilka egenskaper hos läraren eleverna föredrar visar som en allmänbild att 

äldre elever lyfter fram lärarens ämneskunnande medan de yngre eleverna i större 

utsträckning fokuserar på relationella förmågor. En sådan undersökning har genomförts av 

lärarkandidater (Hellman & Waltersson, 2014) på Linköpings universitets lärarprogram och 

kommit fram till att elever i årskurs 1-6 i stor utsträckning efterfrågar relationella aspekter hos 

en lärare så som att denna är snäll, stöttande och personlig med eleven. Bland 

studieförberedande gymnasieelever efterfrågas i högre grad de didaktiska aspekterna av en bra 

lärare, alltså att läraren är kunnig, engagerad och undervisar på ett roligt sätt. Däremot bland 

yrkesförberedande gymnasieelever gavs både didaktiska och relationella aspekter stort 

utrymme, dock med en större dragning åt de relationella aspekterna. Liknande resultat ger en 

undersökning (Läänemets m.fl., 2012) i Estland bland elever i olika åldrar, d.v.s. äldre elever 

vill ha en kunnig lärare, medan yngre elever vill framförallt ha en snäll lärare. 

 

Sammanfattningsvis som det syns i rapporter, artiklar och litteratur nämnda ovan, är frågan 

om attityder, både när det gäller elevernas och lärarnas, komplex och inte lätt som föremål för 

forskning. Det som är märkvärdigt är att enkätfrågorna, som i princip är tagna från TIMMS 

internationella undersökningar, har bra grund i ovannämnda tidigare forskning och teori, och 

kommer samtidigt att användas i analysen av resultatet från vår undersökning. 

 

 

4. Frågeställningar 

För att avgränsa området och motsvara syftet har följande två forskningsfrågor formulerats: 

- Hur stor betydelse har lärarens attityd, så som eleven upplever den, för 

elevernas uppfattning om ämnet fysik? 

 

- Är lärarens ämneskompetens eller social kompetens viktigast för eleverna? 
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5. Metod 
 

5.1.  Allmänt 
 

Detta examensarbete är en kvantitativ forskning, som baseras på insamling av data som 

försöker mäta värden på bestämda variabler, som vidare kan appliceras på statistisk analys. 

Det är därför lämpligt att använda enkätundersökning som metod. Undersökningen genomförs 

via enkäter på nätet. Sidan som används är webbenkater.com. Den fungerar lika bra på datorer 

som på mobila enheter. Den har inbyggda smidiga verktyg, som ger möjlighet för gruppering 

och filtrering av svaren, även färdiga enkla procentberäkningar, aritmetiska medelvärden och 

bildverktyg, som direkt kan användas i analysen. Nätbaserade enkäter har flera fördelar, 

såsom väldigt lätt att dela ut och samla resultaten, dessutom är de i digital form och färdiga 

för vidare hantering i statistiska datorprogram. Programmet som används för analys av 

insamlade data är IBM SPSS Statistics version 24. Både programmet och sidan krävde 

licenser, som var ordnade genom universitetet. 

 

En fördel med enkätundersökning, särskilt en webbaserad, är att man når ut till väldigt många 

elever i olika klasser och skolor. På så sätt får man åsikter från en stor mängd elever, vilket 

minskar undersökningens statistiska osäkerhet. Detta skulle vara nästan omöjligt genom 

intervjuer, som kräver betydligt mer tid att genomföra. Elevernas integritet är också skyddad, 

eftersom det är omöjligt att spåra inlämnade enkätsvar till motsvarande deltagare, vilket 

garanterar att enkäten är helt anonym. 

 

Denna undersökning genomfördes i två skolor, en högstadieskola bland elever i årskurs 7-9 

och en gymnasieskola bland elever med teknisk inriktning som har undervisning i fysik. 

Högstadieskolan befinner sig i en mindre kommun i mellersta Sverige med relativt stort antal 

elever. I skolan går cirka 375 elever. Gymnasieskolan befinner sig i närliggande större tätort. I 

skolan går cirka 800 studerande, varav cirka 300 som har kurser i fysik. Eftersom syftet med 

detta arbete är att undersöka attityder gentemot fysik blev det lämpligt att genomföra 

undersökningen på elever från teknikprogrammet på gymnasiet och eleverna på högstadiet, 

som också har upplevelser av fysik som separat ämne. 

 

5.2.  Forskningsetiska aspekter 
 

Vid en enkätundersökning finns det några regler som är viktiga vid informationen kring den 

(Vetenskapsrådet, 2002). En av de reglerna är konfidentialitetskravet. Vid denna 

undersökning är konfidentialitetskravet uppfyllt genom att enkäten är anonym och 

webbaserad. Alltså är det i princip omöjligt att spåra ifylld enkät till en enskild deltagare och i 

enkäten finns det heller inte frågor, där svaren kan kopplas på något sätt till deltagaren. 

 

En annan regel är informationskravet, som innebär att de deltagande personerna ska 

informeras om enkätundersökningens syfte och att det är frivilligt att delta. Eleverna fick detta 

tydligt förklarat muntligt av läraren innan de påbörjar fylla in enkäten på grundskolan, där 
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enkäten genomfördes i slutet av någon fysiklektion. På gymnasieskolan var detta tydligt 

beskrivet intill länken för enkäten, som var publicerade på Google Classrum i deras fall. 

 

En viktig regel är samtyckeskravet, d.v.s. deltagarna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Eftersom denna undersökning innebär en webbaserad enkät, där respondenten 

genom att svara har samtyckt till att medverka (Ejlertsson, 2014, 32), är detta krav uppfyllt. 

Jag har förstås inte tvingat någon elev att starta datorn och klicka på länken, utan att det hände 

genom att jag begärde deras medverkan till mitt examensarbete. På högstadieskolan har jag 

dessutom fått samtycke från vårdnadshavarna skriftligt, eftersom det handlar om barn under 

15 års ålder (SFS 2003:460, 18 §), men det behövdes inte för eleverna på gymnasiet. 

 

5.3. Enkätens utformning 
 

Johansson menar att konstruera bra enkätfrågor är svårt och samtidigt är frågorna viktiga för 

resultatet av de frågeställningar man avser att undersöka. Om man formulerar svårbegripliga 

dubbeltydiga frågor, glömmer viktiga sådana eller gör många som är öppna med svårtolkat 

svar, kan detta leda till svårigheter i analysen av undersökningen. Det är därför bra ide att 

använda etablerade metoder och bygga sin studie på gamla enkäter (Johansson, Svedner, 

2010, 25). Vid valet av enkätfrågor användes en beprövad erfarenhet från professionella 

enkätundersökningar, som har syftet att få information om elevernas innställning till 

naturvetenskapliga ämnen och deras åsikter om kvaliteten på undervisningen i dem ämnena. 

Grundfrågorna som försöker mäta elevernas attityd till fysik och hur de upplever sin lärares 

attityd är tagna ifrån TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) - en 

internationell studie som undersöker elevernas kunskaper i matematik och naturvetenskap. 

TIMSS är tillsammans med PISA den största internationella kunskapsmätningen.  

 

Enkätfrågorna är uppdelade i fyra moment. Första momentet består av fyra frågor som 

handlar om information angående elevens bakgrund, årskurs, betyg i fysik, matematik och 

intresset för eventuell fortsatt utbildning. Femte frågan som innebär åtta påståenden att ta 

ställning till, mäter elevernas attityd gentemot fysik, som definieras som en variabel, blir 

andra momentet. Det tredje momentet är sjätte frågan med nio påståenden att ta ställning till, 

som mäter elevernas uppfattning om fysiklärares attityd, som definieras som en annan 

variabel. I det sista momentet ingår en enkel fråga med två svarsalternativ, som söker svar på 

vilken typ av lärare eleverna föredrar. 

 

Denna undersökning är en kvantitativ studie och för att kunna undersöka kopplingen mellan 

elevernas attityder och upplevda lärarattityder använder jag som metod en enkel bivariat 

regressionsanalys, som kräver att vi har två variabler (Djurfeldt m.fl., 2010, 44). För det 

ändamålet omvandlas svaren från alla delfrågor i moment två och tre till två kvantitativa 

variabler i form av summan av poängen till varje delfråga. Varje delfråga ger mellan 0-3 

poäng motsvarande de fyra svarsalternativ, där positiv svar ger 3 poäng, negativ 0 och svaren 

emellan 2 och 1 poäng. 
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5.4. Frågorna i enkäten 
(för fullständig utskrift se bilagor 1 och 2) 

 

5.4.1. Moment 1 (elevens bakgrund) 
Fyra frågor ingår i denna grupp. Dessa är följande: 

 

1. Årskurs? 

2. Jag kan tänka mig att söka till gymnasial utbildning inom... (till eleverna på 

högstadiet) 

Jag kan tänka mig att söka till eftergymnasial utbildning inom... (till 

gymnasiestuderande) 

3. Mitt senaste betyg i fysik är:  

4. Mitt senaste betyg i matematik är: 

 

Tanken bakom dessa frågor är att kunna gruppera eleverna beroende på ålder, intresse och 

prestation i aktuella ämnen, för att senare kunna undersöka om sådana faktorer spelar någon 

roll för resultatet i undersökningens frågeställningar. 

 

5.4.2. Moment 2 (elevens attityd) 
En fråga med åtta delfrågor ingår i denna grupp, som är likadana till både högstadie- och 

gymnasieelever. Dessa är följande: 

 

5. Hur väl instämmer du i följande påståenden?  

1) Jag tycker om att lära mig fysik 

2) Jag önskar att jag inte behövde studera fysik 

3) Fysik är tråkigt 

4) Jag lär mig mycket intressanta saker i fysik 

5) Jag gillar fysik 

6) Fysik förklarar hur saker i världen runt omkring oss fungerar 

7) Jag gillar göra fysikexperiment 

8) Fysik är ett av mina favoritämnen 

 

Till varje delfråga finns det fyra svarsalternativ 1- Instämmer helt,  2- Instämmer till viss del, 

3- Tar delvis avstånd ifrån och 4- Tar helt avstånd ifrån. Som nämndes ovan är både frågorna 

och svarsalternativen tagna från TIMSS senaste undersökning 2015, som har syftet att mäta 

elevernas inställning i årskurs 4 och årskurs 8 till naturvetenskapliga ämnen. Jag tog bort bara 

en fråga, som var formulerad såhär "I look forward to learning <science> in school", eftersom 

jag ansåg frågan som lite flummig, förvirrande och inte relevant för elever i denna ålder. Som 

vi märker delfrågor 2) och 3) är negativa jämfört med de andra. Detta testar deltagarnas 

uppmärksamhet och hjälper vid analys av data exkludera eventuella oäkta svar där eleven har 

valt svarsalternativen på en och samma sida. För dessa två frågor gäller poängen i omvänd 

ordning i förhållande till svarsalternativen. Frågorna är konstruerade korta, enkla och tydliga, 

som gör att eleverna kan svara spontant. Frågorna berör fysikämnet från olika synvinklar, 
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d.v.s. ämnet som både teori och experiment, kopplad till verkligheten runt omkring och rent 

känslomässigt. 

 

5.4.3. Moment 3 (lärarens attityd utifrån elevens perspektiv) 
En fråga med nio delfrågor ingår i denna grupp, som är också likadana till både högstadie- 

och gymnasieelever. Dessa är följande: 

 

6. Hur väl instämmer du i följande påståenden?  

1) Min fysiklärare verkar tycka om sitt ämne 

2) Min fysiklärare anstränger sig vara tydlig 

3) Min fysiklärare verkar kunnig inom sitt ämne 

4) Min fysiklärare är bra på att lyssna 

5) Min fysiklärare försöker göra roliga experiment 

6) Min fysiklärare försöker svara alla mina frågor så att jag fattar 

7) Min fysiklärare försöker göra varierande och roliga lektioner 

8) Min fysiklärare försöker hjälpa mig så att jag lär av mina misstag 

9) Min fysiklärare försöker fokusera på det positiva 

 

Här har vi samma svarsalternativ och poängsystem som i tidigare grupp av frågor, men denna 

gång bara positiva sådana. Som inspirationskälla för frågornas utformning användes TIMSS 

undersökning 2015, som har syftet att elever utvärderar undervisning i naturvetenskapliga 

ämnen. Frågorna är omformulerade så att fokus ligger på läraren och hens attityd, men inte så 

mycket på själva undervisningen. Varenda fråga börjar med orden "Min fysiklärare" som får 

deltagarna tänka på sin lärare hela tiden. Frågorna 5-9 använder ständigt ordet "försöker", som 

får eleverna tänka på sin lärares attityd, alltså hen kanske inte lyckas med t.ex. göra roliga 

lektioner, men försöker i alla fall. Detta bör få eleverna fokusera sig på lärarens attityd eller 

om hen verkar engagerad i sitt jobb och vilket beteende har gentemot sina elever. Frågorna 

har bra grund i ovannämnda tidigare forskningar, alltså vad som eleverna i allmänhet kräver 

av en bra lärare och vad som är avgörande för att ämnet blir intressant. 

 

5.4.4. Moment 4 (vilken typ lärare eleverna föredrar) 
I det sista momentet ingår en enda fråga, som är formulerad på följande sätt: 

 

7. Om du fick välja mellan två olika typer av lärare, vilken blir det? 

⃝   den som är mycket kunnig, ett geni i sitt ämne och lagom social 

⃝   den som är öppen och inbjudande som person och lagom kunnig 

 

Frågan försöker ge svar till den andra frågeställningen - Är lärarens ämneskompetens eller 

social kompetens viktigare för eleverna? 

Den är en intressant fråga, där huvudsyftet är att sätta färg på denna studie. Vid utformningen 

av frågan håller jag mig till KISS-principen (Keep It Short & Simple) genom enkelt och 

tydligt språk, väldigt positiva svarsalternativ med lagom betoning på de två lärarkompetens 

kategorier. 
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6. Resultat och Analys 

 

6.1. Allmänt 

 

Delen börjar med presentation av utfallet för enkätundersökningen. Resultat och analys är 

uppbyggda av fyra segment, som motsvarar de moment i enkäten som presenterades tidigare. 

I kapitel 6.6 av analysen utförs en bivariat regressionsanalys för att ta reda på om det finns 

samband mellan de tidigare definierade i kapitel 5.3 variablerna, d.v.s. de två grupper med 

grundfrågorna. Slutligen söks svar i enkäten på den andra frågeställningen om vilken 

lärarkompetens är viktigare för eleverna i olika ålder. 

 

6.2. Svarsutfall på enkäterna 

 

På grundskolan deltog 222 elever, varav 202 genomförde hela enkäten. Det är deras svar som 

utvärderas, eftersom resterande 20, vilket är 9% av alla deltagare, elever har avbrutit enkäten 

på olika ställen och data från de blir ofullständig och väldigt svår att hantera. Ytterligare cirka 

10% elever svarade inte på enkäten på grund av lågt intresse eller tekniska problem, har inte 

datorn med sig eller har inte fått länken till enkäten. Totalt gör det mindre än 20% bortfall vid 

den här enkätundersökningen. Årskursfördelningen blev enligt bilden nedan. 

 

 
Figur 6.1 

 

Att det är betydligt fler elever i årskurs sju än i övriga klasser beror på att de har en och 

samma lärare, som medverkade aktivt i enkätens genomförande. I årskurs nio är det lägsta 

antal deltagare beror på förhållandevis stor frånvaron p.g.a. olika skolaktiviteter som eleverna 

hade under tiden. Dessutom hade de två olika lärare som var olika engagerade i enkätens 

genomförande. Detsamma gäller för årskurs åtta. 

 

På gymnasieskolan har vi betydlig mindre antal deltagare och som det syns i bilden nedan 

nästan bara årskurs 2 elever. 45 elever deltog, varav 44 genomfört hela enkäten. 
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Figur 6.2 

 

Det väldigt låga deltagandet beror på att det var bara en lärare engagerad med genomförandet 

och hen undervisar i årskurs 2. 

 

6.3. Elevers allmänintresse i fysik (Moment 1) 

Till frågan om tilltänkt gymnasial utbildning svarar högstadieeleverna som i bilden nedan. 

 

 
Figur 6.3 

 

Antalet svarande är mindre än 202 eftersom frågan inte var obligatorisk och några har hoppat 

över den. 

Deltagarnas prestationer i form av betyg i fysik och matematik är följande: 

 



14 
 

 
Figur 6.4 

 

Lindahl (2003) menar att yrkesval är oftast kopplat till ämnet som eleverna tycker mest om. 

Då lämpligt material för att bedöma om elever är intresserade av fysikämnet är att studera 

frågan om tilltänkt gymnasial utbildning. Teknik och fysik är nära kopplade, på högstadiet 

undervisas de ofta parallellt av en och samma lärare. 19,5% av eleverna svarar att de funderar 

på att fortsätta sina studier inom teknisk yrkesutbildning. Vi har även något större andel - 

21,5% av eleverna som funderar på att läsa naturvetenskaplig inriktning.  

 

Motsvarande resultat från gymnasiet ser ut såhär: 

 

 
Figur 6.5 

 

Här kanske det märks att vi har mer än ett svar, som deltagarna kunde välja och flera har 

också gjort det. 
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Figur 6.6 

 

Om vi tittar på gymnasieelevers svar – figur 6.5 är bilden annorlunda eftersom det handlar om 

elever som har redan valt teknisk inriktning. 68% svarar att de kommer att fortsätta med 

teknik på universitetet, 14% funderar fokusera sig i fysik och 23% kan tänka sig läsa 

matematik på universitetsnivå. Figur 6.6 som visar betygen i fysik och matematik för 

gymnasieeleverna, där ser vi att  48% av eleverna har klarat C eller högre betyg i fysik och 

61% i matematik.  
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6.4. Elevers allmän attityd till fysik (Moment 2) 
 

Bilden nedan visar elevernas svar på frågorna på högstadiet. 

 

 
Figur 6.7 

 

Elevernas inställning till ämnet som helhet är ganska positiv. Mer än 65% av eleverna svarar 

antingen ”instämmer helt” eller ”instämmer till viss del” att ämnet är intressant. Som vi ser i 

spridningsdiagrammet till höger i bilden, ligger medelvärdet till vänster (positiv svar) för 

frågorna 1), 4), 5), 6) och 7) och till höger (positiv svar igen) för frågor 2) och 3) eftersom de 

är egentligen omvända i sin mening. Standartavvikelsen är cirka 1 punkt för alla svar. Om vi 

jämför med Skolinspektionens rapport 2010, där hävdas att majoriteten av eleverna tycker att 

fysik är tråkigt och svårt, då detta gäller inte för eleverna i skolan som denna undersökning 

genomfördes. Intressant nog är svaren på frågan om fysikexperiment, där 59% av eleverna 

svarar att de absolut gillar göra det och ytterligare 24% har positiv inställning. I en 

kunskapsöversikt (Skolinspektionen, 2010) inför ovannämnda kvalitetsgranskningen av 

fysikundervisning i grundskolan, hävdas att laborationerna upplevs huvudsakligen positivt av 

eleverna. Kritik finns mot att dessa laborationstillfällen ger ett litet bidrag till elevernas 

teoretiska förståelse, eftersom kopplingen mellan teori och laborationer ofta saknas.  

Vi får negativ resultat bara för fråga 8) Fysik är ett av mina favoritämnen. Flest svarande  - 

35% tar helt avstånd ifrån och bara 13% svarar att det instämmer helt. Fördelningen som 

positiv/negativ inställning är 40% / 60%. Det är möjligt att en del elever har uppfattat frågan 

som "Fysik är mitt (absolut) favorit ämne" och därför svarat att det inte stämmer, men jag 

tolkar resultatet som rimligt och ganska bra från fysiklärarens perspektiv, eftersom som 

favoritämne väljer man kanske 2 eller 3 max och i grundskolan i Sverige är det obligatoriskt 

att läsa 16 skolämne.  

 

Motsvarande bilden för gymnasiet är följande. 
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Figur 6.8 

 

Bilden på gymnasiet är väldigt liknande den på högstadiet. Inställningen är fortfarande ganska 

positiv mot ämnet, men någon mindre andel elever har svarat att de gillar fysik (27%-

instämmer helt, 34%-instämmer till viss del), även om de tycker att det är intressant (43%-

instämmer helt, 45%-instämmer till viss del) och förklarar världen (81%-instämmer helt, 

15%-instämmer till viss del). Den stora skillnaden mellan högstadiet och gymnasiet är när det 

gäller fysikexperiment. Medan 59% av högstadieeleverna svarar att de gillar göra laborationer 

är andelen på gymnasiet bara 32%, som helhet 83% av alla elever på högstadiet har positiv 

inställning till praktisk fysik och motsvarande siffran för gymnasiet är 64%. En forklaring till 

detta är att eleverna ofta fokuserar på vad som skulle göras och hur det skulle redovisas, men 

inte vad de skulle lära sig av de olika laborationerna (Andersson, 2016, 112). Eleverna följer 

bara instruktioner och gör något som de inte nödvändigtvis förstår och ser ingen mening, som 

leder till minskat intresse. När det gäller frågan om favoritämne svarar 14% av 

gymnasieeleverna instämmer helt och 34% tar helt avstånd ifrån, fördelningen denna gång är 

48% positiva mot 52% negativa svar, alltså några fler väljer fysiken, men ändå väldigt 

liknande resultaten på högstadiet. 
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6.5. Hur eleverna uppfattar sina lärare (Moment 3) 
 

Enligt eleverna på högstadiet har deras lärare följande beteende i klassrummet: 

 

 
Figur 6.9 

 

I figur ovan ser vi att som helhet har eleverna väldigt positiv inställning gentemot sina lärare. 

I spridningsdiagrammet till höger syns det att aritmetiska medelvärdet ligger mellan svaren 

"instämmer helt" och "instämmer till viss del" för alla frågor och standartavvikelsen är cirka 

0,8, alltså eleverna är mer eniga i sina svar angående lärarens attityd. På två frågor kräver de 

mer av läraren - 5) och 7) som handlar om lärarens ansträngningar att göra roliga experiment 

och varierande lektioner.  

 

Motsvarande bilden för gymnasiet är följande. 

 

 
Figur 6.10 
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Figur 6.10 visar resultaten för gymnasiet och det är väldig liknande bild. Ganska positiv 

inställning, men även här vill eleverna mer av sin lärare i strävanden för varierande och roliga 

lektioner och experiment. Intressant nog är att deltagarna är helt eniga om att deras fysiklärare 

tycker om sitt ämne och är kunnig. Även som helhet syns det tydligt att läraren får nästan bara 

positiva betyg på alla frågor, som betyder att förmodligen är väldigt kompetent personen i 

fråga. 

 

6.6. Bivariat regressionsanalys av relationen mellan lärares och 
elevernas attityder 

 

Denna analys syftar till att hitta samband mellan elevernas attityder och upplevda 

lärarattityder. Ett sätt att göra detta på är att använda bivariat regressionsanalys. Detta med 

elevernas attityder som en variabel och upplevda lärarattityder som en annan variabel. 

Hypotesen är att det finns en positiv korrelation mellan de två variablerna. Som det nämndes 

tidigare, i arbetets metod del, är variablerna utformade som summan av poängen på de två 

grupper frågor. Varje fråga ger mellan 0 och 3 poäng, beroende på vilket svarsalternativ 

eleven har valt. Svaret "Instämmer helt" på en positiv fråga ger 3 poäng, "Instämmer till viss 

del" ger 2 poäng o.s.v. och tvärtom för de två negativa frågor i moment 2 - elevens attityd. På 

sånt sätt får vi maximalt 8x3=24 poäng till elevernas och 9x3=27 poäng till upplevda 

lärarattityder.  

 

I bilden nedan visas spridningsdiagram om sambandet upplevda lärarattityder – elevers attityd 

och regressionslinjen. 

 

 
Figur 6.13 
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Som vi märker är spridningen väldigt stort, elevernas svar är väldigt olika, som inte är så 

förvånande. Ändå beräkningarna bevisar att korrelation finns och som vi ser från 

regressionslinjen är den positiv. Höger upp i figuren anges ett värde "R
2
 Linear=0,216". Det 

kallas för  determinationskoefficient och är en koefficient som anger hur stor del av 

variationerna i variabeln (y) som kan förklaras av variationer i variabeln (x) under 

förutsättning att sambandet mellan x och y är linjärt. Vid enkel linjär regression kan den även 

räknas fram genom att kvadrera korrelationskoefficienten Pearsons (r). I vårt fall innebär det 

att 21,6% av variationen i y kan förklaras av ändringar i x. Resterande 78,4% är oförklarade, 

d.v.s. beror på annat som vår matematiska modell inte kan förklara.  

Ett intressant faktum är att linjen skär y axeln vid 6,55 attityd poäng, som kan tolkas att det 

spelar ingen roll hur dåligt läraren är, eleverna kommer att vara någorlunda intresserade av 

fysikämnet ändå. Även märks i diagrammet att det finns flera elever som inte tycker alls om 

sin lärare och ger 0 poäng till honom, men alla (förutom en) har några poäng i sina egna 

attityd konton. 

 

Spridningsdiagram och regressionslinje för gymnasiet är som följande. 

 

 
Figur 6.14 

 

Återigen har vi stor spridning av svaren, men SPSS hittar tillräklig tydlig koppling mellan 

upplevda lärares och elevers attityder trots att antalet deltagare är begränsat. 

 

Efter bearbetning av data i statistiska programmet SPSS, får vi fram följande resultat för 

enkäterna som genomfördes på båda skolor. (för fullständig utskrift se bilaga 3) 
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 elevens attityd lärares attityd Pearsons 

korrelationskoefficient 

signifikans 

nivå 

antal 

deltagare 
Medel- 
värde 

Standart- 
avvikelse 

Medel- 
värde 

Standart- 
avvikelse 

högstadiet 15,6 5,4 21,6 5,9 0,464 0,01 202 

gymnasiet 15,9 5,4 23,8 2,6 0,360 0,05 44 
Tabell 6.1 

 

Från tabellen ovan ser vi medelvärdet för elevernas svar på högstadiet till deras lärares attityd 

är 21,6 och till deras inställning mot fysikämnet är 15,6 och standartavvikelse respektive 5,9 

och 5,4 poäng. Korrelationskoefficienten som kallas även för Pearsons r efter den statistiker, 

Karl Pearson, som konstruerar sambandsmåttet. Måttet visar hur stark är sambandet mellan de 

två kvantitativa variablerna. Saknas samband blir Pearsons r=0. Ju starkare samband, desto 

mer närmar sig koefficienten +1 för positiv eller -1 för negativ korrelation (Djurfeldt m.fl., 

2010, 155). I vårt fall är koefficienten lika med 0,464 för högstadiet. Det vill säga att det finns 

ett positivt samband mellan variablerna. En annan fråga är hur starkt sambandet är? Teorin 

säger att om koefficienten är 1, då varje förändring av den ena variabeln leder till en exakt 

förändring av den andra variabeln. Vi är långt ifrån ett sådant väldigt bestämt samband, men 

det är ändå säkert att om läraren upplevs ha en positiv inställning mot sitt ämne och eleverna, 

med stor sannolikhet leder till positiva attityder gentemot ämnet hos eleverna.  

 

Ett viktigt moment vid statistiska sambandstest och hypotesprövning, är frågan om hur 

tillförlitligt resultatet är? För att bestämma att sambandet som vi hittar inte beror på slumpen, 

utan det är ett verkligt resultat, finns det ett mått som kallas för statistisk signifikans. Att 

korrelationen är statistiskt signifikant på 0,01 nivå, betyder att vi är 99% säkra att sambandet 

finns och bara en av hundra liknande undersökningar skulle slumpen ge en skillnad som den 

vi observerar. Det betyder att vårt resultat om den positiva korrelationen som programmet 

hittar är väldigt tillförlitligt. 

 

Medelvärdet för elevernas svar på gymnasiet är 15,9 med standardavvikelsen 5,4 som är 

väldigt nära resultatet på högstadiet. Skillnaden är för lärarens attityd, där medelvärdet är 

något högre 23,8 och med mindre standardavvikelse på 2,6 som betyder att eleverna är mer 

eniga om sin lärare denna gång.  

 

Utfallet på regressionsanalysen visar att återigen finns en korrelation mellan variablerna. 

Pearsons korrelationskoefficient är 0,360 något lägre jämfört med högstadiet, d.v.s. att 

sambandet inte är lika starkt. En möjlig förklaring till detta är att äldre elever är mindre attityd 

beroende, d.v.s. de är mer självständiga. Statistiska signifikans nivån är denna gång på 0,05 

som betyder att vi är 95% säkra att sambandet alls finns. Den lägre signifikansen delvis beror 

på det lägre antalet svar som vi fick på enkäten, den är 44 på gymnasiet jämfört med 202 på 

högstadiet. I statistiken ju mindre är stickprovet ur populationen som vi jobbar med, desto 

osäker blir resultatet. 
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6.7. Hur ser det ut i olika årskurser 
 

Undersökningen för hur attityder utvecklas till fysik i olika årskurser ger följande resultat. 

 

 
Figur 6.15 

 

Diagrammet visar medelvärden för uppmätta attityder för eleverna i olika åldrar. Medelvärden 

är normerade genom att dela summan av samlade poäng på antalet frågor som varje grupp 

innehåller, så att vi får jämförbara värden i skala från 0 till 3. 

Det som kan observeras i bilden är att elevernas intresse för fysik minskar något med åldern, 

som stämmer överens med tidigare forskning (Selhammar, 2017), men skillnaderna är inte 

statistiskt säkertställda. Det verkar också att skillnaden mellan elevers och upplevda 

lärarattityder ökar med åldern. Detta syns tydligast på gymnasiet, där har vi största skillnaden 

mellan elever och läraren. En liten ökning för elevernas attityder märks, som möjligtvis beror 

delvis på att det handlar om studerande på teknisk inriktning, delvis för att läraren upplevs 

som väldigt duktig. 

 

6.8. Ämneskompetens versus social kompetens (Moment 4) 
 

Till frågan om vilken kompetens som är avgörande för en bra lärare, visar bilden nedan 

högstadieelevernas svar. 

 

 
Figur 6.11 
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Figur 6.11 visar att 61% av eleverna på högstadiet föredrar lärares social kompetens och 

resten 39% vill att läraren är framförallt duktig i sitt ämne.  

 

Motsvarande bild för gymnasiet är följande. 

 

 
Figur 6.12 

 

Bilden för gymnasieeleverna på figur 6.12 ser annorlunda ut. För 52% av de är lärarens 

ämneskompetens avgörande. Svaren uppdelade på årskurser ser ut som i tabellen nedan. 

 

Årskurs Social kompetens Ämneskompetens 

7 65 %   (68 svar) 35 %   (36 svar) 

8 60 %   (32 svar) 40 %   (21 svar) 

9 53 %   (24 svar) 47 %   (21 svar) 

Gymnasiet 48 %   (21 svar) 52 %   (23 svar) 

Tabell 6.2 

 

Resultaten stämmer överens med tidigare forskning (Hellman & Waltersson, 2014) och 

(Läänemets m.fl., 2012) att yngre elever föredrar en lärare som har framförallt en snäll och 

inbjudande personlighet, medan äldre elever uppskattar högre sin lärares kunskaper i ämnet. I 

tabellen syns en viss utveckling med åldern. Varje år ändrar cirka 5% av eleverna sin åsikt 

och hoppar över från den sociala till den kunniga läraren, men det är inte statistiskt 

säkerställda resultat. Om exempelvis bara en elev skulle svarat annorlunda t.ex. på gymnasiet, 

det leder till 2% förändring av värden. 

 

Ett annorlunda resultat får vi om vi tittar på svaren som ger eleverna med högre prestation i 

fysik. Deltagarna som har betyg C eller högre uppdelade på årskurs ger följande svar i 

enkäten på den aktuella frågan. 

 

Årskurs (elever med betygen 

A,B och C) 

Social kompetens Ämneskompetens 

7 61 %   (31 svar) 39 %   (20 svar) 

8 72 %   (13 svar) 28 %   (5 svar) 

9 67 %   (10 svar) 33 %   (5 svar) 

Gymnasiet 57 %   (12 svar) 43 %   (9 svar) 

Tabell 6.3 
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Cirka 10 % fler elever med högre betyg i årskurser 8, 9 och gymnasiet föredrar lärares social 

kompetens framför ämneskompetens, förutom årskurs 7, där har vi minskning med 4%, men 

här är resultatet ännu mer statistiskt osäkert eftersom antalet svar är 2 gånger mindre än 

tidigare. Jag antar att deltagarna fortsätter tänka på sin fysiklärare medan de svarar på den 

frågan, även om det inte är specificerat. En möjlig förklaring varför flera av de duktiga och 

ambitiösa eleverna väljer den snälla läraren är jakten på ett bättre betyg. En undersökning av 

Lärarnas Riksförbund bland lärare har kommit fram till att nästintill hälften av dem uppger att 

föräldrar direkt försökt påverka deras betygsättning. Mer än hälften har fått påtryckningar 

direkt från elever (Lärarnas Riksförbund, 2016). En snäll lärare förväntas vara snäll även vid 

betygsättning.  

 

 

7. Diskussion 

 

7.1. Undersökningens validitet och reliabilitet 
 

Med tanke på att undersökningen är gjord på en enda högstadieskola och bland begränsat 

antal elever på en gymnasieskola, kan validiteten ifrågasättas med denna undersökning och 

analys. Jämfört med t.ex. Skolinspektionens undersökning på 35 olika skolor runtom i 

Sverige, är denna studie blygsam. Det som gjorts är att undersöka om skolan kan anses vara 

representativ för landets utbildningssystem. Detta genom att jämföra elevers medelbetyg i 

fysik och matematik på skolorna med medelvärdet av alla Sveriges skolors medelbetyg i 

respektive ämnen. Skolorna har legitimerade lärare i ämnena vilket stärker och att kvaliteten 

på undervisningen är samma och betygssättningen fungerar korrekt. Elevunderlaget anses 

också vara representativt, eftersom i första hand åtminstone på högstadieskolan är antalet 

deltagare relativt stort och bland eleverna finns det ungdomar med olika bakgrund. Eftersom 

populationen inte är helt slumpmässigt utvald är det svårt att generalisera detta för hela landet.  

 

Statistik för betygen är hämtat från Skolverkets webbplats SIRIS. För läsåret 2016-2017 har 

elever i nionde klass på den undersökta skolan en total betygspoäng på 10,7 i fysik och 9,9 i 

matematik. Motsvarande värde för riket som helhet är 13 och 12. Det verkar vara så att 

eleverna på den undersökta skolan har något lägre prestationer i ämnena jämfört med riket 

som helhet har. Däremot visar den undersökta gymnasieskolan samma elevprestation som 

landets medelvärde, 75% av studerande på teknikprogrammet har avslutat sina studier med 

examen och motsvarande värde för riket är 74,5%. Min slutsats är att skolorna kan anses som 

representativa, med tanke på att huvudmålet med detta arbete är att undersöka elevernas 

attityder, som egentligen inte är direkt kopplat till deras prestationer i ämnet.  

 

Ett problem när det gäller undersökningens validitet är att antalet lärare som förekommer i 

undersökningen är lågt, nämligen 4-5 lärare som undervisar i ämnet till eleverna som tog del i 

enkäterna. Men eftersom vi mäter hur eleverna upplever lärarnas attityd och de gör det 
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naturligtviss på lite olika sätt, och undersöker om det finns koppling till deras egna, blev det 

möjligt att göra regressionsanalysen trots problemet med det låga antalet lärare. 

 

Till stöd för undersökningens validitet är att bortfallet i enkäten är mindre än 20%, som vi 

nämnde tidigare i kapitel 6.2. Statistiker menar att det går inte att ge ett generellt svar på vad 

som är en acceptabel bortfallsfrekvens, eftersom det beror på olika faktorer vid varje 

undersökning (Japec m.fl., 1997, 27), men ofta bortfall på upp till 25-30 % anses 

som acceptabelt. 

 

Vad det gäller reliabilitet lades stor vikt på enkätundersökningens utformning och 

genomförande. Beprövade metoden, enkäten som genomförs av olika lärare och även i olika 

skolor och inte sist den webbaserade modellen, som säkerställer inte bara deltagarnas 

anonymitet, utan också att själva processen med datainsamling sker på ett tillförlitligt sätt. 

 

Jag var lite bekymrad över om alla elever kan förstå instruktionerna och svara korrekt på 

matrisfrågorna i moment 2 och 3, vilka är kärnan i denna studie. Jag tänkte särskilt på de 

nyanlända eleverna, som fortfarande har svårigheter med språket. Frågemeningen "Hur väl 

instämmer du i följande påståenden?" är kanske inte så lättförståelig i trettonårsåldern om du 

inte har språket som modersmål. Efter ett samtal med min handledare på skolan, som var 

rutinerad lärare med många års erfarenhet, fick jag veta att eleverna är vana vid sådana 

enkäter eftersom de ofta får delta i liknande undersökningar från skolan. Jag märkte inte några 

bekymmer bland eleverna under genomförandet av enkäten heller. Det verkade vara så att den 

är lättförståelig för alla och det förekom sällan frågor angående enkätens ifyllning. 

 

7.2. Är fysik ett av de tråkigaste ämnen? 
 

Elevers intresse för naturvetenskapliga ämnen minskar, hävdar larmrapporter senaste 

årtionden och liknande påståenden dyker ofta upp inom nyhetsrapportering då utbildning 

diskuteras (Björkman, 2011). Samtidigt har behovet av kunskaper inom det 

naturvetenskapliga området stadigt ökat under tiden. Dels behövs välutbildade experter inom 

naturvetenskapens olika delar och dels är det viktigt att ge alla elever en god 

naturvetenskaplig utbildning, nödvändig kunskap i dagens moderna samhälle.  

 

Frågan som naturligt dyker upp är om påståendet om lågt intresse hos eleverna för fysik, som 

ett naturvetenskapligt ämne, stämmer för den undersökta populationen. Mellan 61 och 79% av 

de tillfrågade elevernas respons till frågorna "Jag gillar fysik" och "Jag tycker om att lära mig 

fysik", är positiv. Detta får mig tänka att påståendet inte stämmer för eleverna på de 

undersökta skolorna. Det som är märkvärdigt här är att betydligt fler (cirka 15% i båda 

skolorna) svarar positivt på "Jag tycker om att lära mig fysik" än på "Jag gillar fysik". Alltså 

de 15% som inte riktigt gillar fysiken, fortfarande gillar att lära sig fysik. Frågorna verkar 

nästan samma i sin mening, men nyckelordet "lära sig" gör skillnaden. Detta ger hopp och 

möjlighet för oss blivande lärare i ämnet att få, genom ett större engagemang i undervisning, 

flera studerande att bli inspirerade och kanske även senare bli inblandade profesionellt i 

fysikens värld. 
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Ett viktigt moment i fysikundervisning är att variera lektioner och använda experiment som 

intresseväckande instrument. Trumper (2006) menar att ”traditionell undervisning” är en 

faktor som har väldigt negativ påverkan på elevernas attityd till ämnet. Han skriver också att 

det är viktigt att fysik sammankopplas med teknik och vardag för att eleverna ska kunna se 

meningen med att lära sig ämnet. Bra planerade och meningsfulla experiment kan bidra till att 

eleverna upplever fysik som en del av vardagen. Som vi märkte tidigare i enkätresultaten 

(Figur 6.9, 6.10), är eleverna på båda skolor kritiska mot sina lärare just när det handlar om 

hens ansträngningar att göra roliga experiment och varierande lektioner. Uppenbarligen anser 

barnen att de två elementen är väldigt viktiga i fysikundervisning och därför kräver de också 

mer av sina lärare på de frågorna, precis såsom forskningen visar. Bra att komma ihåg om vi 

vill att fysiken blir ett intressant ämne för eleverna. 

 

Rapporten ”Fysik utan dragningskraft” (2010) presenterar flera gånger budskapet att 

"majoriteten av eleverna" i den svenska grundskolan upplever fysik som tråkigt. Hur stor 

andel av eleverna "majoriteten" innebär är inte angivet på något sätt, men det kan tolkas som 

att mer än hälften tycker så. Denna undersökning visar motsatsen. Cirka 12% av eleverna på 

högstadiet svarar att fysik är tråkigt och ytterligare 22% att påståendet stämmer till viss del, 

men resten 66% tycker inte att ämnet är tråkigt. Figur 6.15 visar den allmänna inställningen 

hos eleverna i olika årskurser. Återigen syns det tydligt att elevernas attityder till fysik är 

mycket mer åt den positiva än den negativa sidan. Det är därför jag inte håller med det som 

skrivs i Skolinspektionens rapport. En lärarkandidatkollega, Erik Carlsson har i sitt 

examensarbete ifrågasatt också Skolinspektionens rapport och kommer fram till liknande 

resultat i sin undersökning på en högstadieskola (Carlsson, 2014). 

 

7.3. Kopplingen mellan lärarens och elevens attityder 
 

Lärares betydelse för elevernas inställning till respektive ämne är stort. Forskningar och teori 

visar att nästan alla aspekter av lärares beteende är lika viktiga (Tebelius & Claesson, 2000). 

Hen ska vara snäll, lugn och positiv. Hen ska vara noggrann och omsorgsfull. Hen ska vara 

rättvis, bestämd och strukturerad. Hen ska vara engagerad och inspirerande. Hen ska ha 

tålamod, humor och stor empatisk förmåga. Hen ska besitta ämneskunskaper och didaktisk 

förmåga. Med få ord ett inte lätt, men ett ansvarsfullt och väldigt givande uppdrag. 

 

Vad menas egentligen med ordet attityd? En intressant definition är som följande: ”Attityd 

avser inom psykologi en persons medvetna eller omedvetna, öppet visade eller dolda, 

kognitiva eller emotionella, inställning till något. Till skillnad från exempelvis personlighet 

antas attityder vanligen i mycket stor utsträckning vara produkter av inlärning eller bygga på 

tidigare erfarenheter vilket också gör dem mer öppna för förändring.” (Wikipedia, 2017). 

Alltså psykologerna menar att attityder kan läras in, de är beroende av våra tidigare 

erfarenheter och är öppna för förändring. Det betyder att eleven kan förändra sina attityder till 

något ämne beroende av sina erfarenheter i klassrummet. Om de erfarenheterna är positiva, då 

kommer hen att skapa en positiv bild av ämnet i sin hjärna och se fram emot såna lektioner. 

Detta beror främst på läraren, som är huvudpersonen i händelserna. 
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I analysen av insamlade data kom vi fram till att det finns en statistisk signifikant positiv 

korrelation mellan upplevda av eleverna lärarattityd och elevernas inställningar gentemot ett 

visst ämne. En intressant diskussionsfråga är om det elevernas inställningar till ämnet som 

påverkas av upplevda lärarattityder, eller lärarens attityd är beroende av elevernas intresse i 

ämnet. Jag tror att om en elev tycker om sin lärare är det sannolikt att hen kommer också 

tycka om ämnet, som den läraren undervisar i. Det bildas en positiv inställning hoss eleven, 

som gynnar intresse och lärande. Å andra sidan kan elevernas stort intresse för ämnet 

motivera och engagera läraren för sitt jobb, som leder också till en positiv attityd gentemot 

eleverna. I den senaste läroplanen för gymnasiet står det under riktlinjer för alla som arbetar i 

skolan ska: "ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt" 

(Skolverket, 2011, 10). Det betyder att läraren är ansvarig för elevernas lärandeprocess, då bör 

det huvudsakligen vara hen som påverkar eleverna och inte tvärtom. 

   

Det positiva sambandet stämmer bra överens med hypotesen som gjordes och tidigare 

forskningar. Kortfattat är svaret på frågan om hur stor betydelse lärarens attityd, så som 

eleverna upplever den, har för elevernas uppfattning om ämnet fysik, blir att läraren påverkar 

direkt en stor del av eleverna med sin inställning båda mot ämnet och relationsmässigt mot 

eleverna. Om läraren är positiv i sin attityd blir elevernas upplevelser också positiva, som 

väcker deras engagemang för vetenskap och leder till livslångt intresse och lärande. 
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Bilaga 1. (högstadies enkät)  
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Bilaga 2. (gymnasieskolans enkät)  
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Bilaga 3. (fullständig utskrift av utfallet på regressionsanalys i SPSS)  

 

Högstadiet 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

lä.attityd 21,550 5,9383 202 

el.attityd 15,604 5,3728 202 

 

Correlations 

 lä.attityd el.attityd 

lä.attityd Pearson Correlation 1 ,464
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 202 202 

el.attityd Pearson Correlation ,464
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 202 202 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Gymnasiet 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

lä.attityd 23,84 2,587 44 

el.attityd 15,86 5,437 44 

 
Correlations 

 lä.attityd el.attityd 

lä.attityd Pearson Correlation 1 ,360
*
 

Sig. (2-tailed)  ,016 

N 44 44 

el.attityd Pearson Correlation ,360
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,016  
N 44 44 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 


