


Sammanfattning

Syftet med detta arbete är att försöka komma fram till hur elever som läser tekniskt och naturveten-
skapligt program på gymnasiet uppfattar ämnet fysik. Enligt kvalitetsgranskningen Fysik utan dragn-

ingskraft anser många elever att ämnet fysik är tråkigt och svårt. Eftersom Skolinspektionens under-

sökning är gjord på högstadiet uppkommer frågan om eleverna har samma inställning till fysikämnet på
gymnasiet.

En enkät, som innehåller både flervalsfrågor och så kallade öppna frågor, ligger till grund för under-

sökningen. Denna blandning av frågetyper gjordes för att ge ett bredare undersökningsmateriel då enbart
flervalsfrågor inte hade gett den information som eftersöktes.

Enligt eleverna blir ämnet tråkigt när det är för mycket teori och muntlig undervisning. Däremot blir
ämnet intressantare när eleverna får ägna sig åt laborationer och experiment samt studera områden som

de själva upplever som spännande och intressanta.

En mycket viktig faktor, både för undervisningen och trivseln i klassrummet, är läraren. Det framkom-

mer tydligt vid analysen av enkäten och stämmer också väl överens med litteraturen. Av litteraturen
framgår det att om eleverna har roligt när de undervisas så påverkar det studieresultatet positivt. Detta

stämmer väl med vad eleverna har svarat och eleverna ser gärna att det går att skämta med läraren, han
eller hon betraktas då som mera mänsklig.

Eleverna tycker överlag att fysik är intressant och speciellt vissa områden är mer intressanta än andra.
Det finns ett tydligt intresse för att få förståelse för olika fenomen samtidigt som många ser valet av

gymnasieprogram som en framtidsinvestering.
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1 INLEDNING

Fysik studeras under hela grundskoletiden i olika omfattning, dels som ett i naturkunskapen ingående

delämne och i de senare årskurserna som ett separat ämne. Fysik är med andra ord en obligatorisk del av
undervisningen och kan därmed betraktas som ett viktigt ämne jämte matematik, svenska och engelska.

På gymnasienivå representeras ämnet av olika kursplaner: Fysik 1, Fysik 2 samt Fysik 3. Dessa kurser
finns dock bara tillgängliga på de tre programmen teknik, naturvetenskap och flygteknik (Skolverket

2015:2). Av dessa kurser är endast Fysik 1 obligatorisk, de båda andra är valbara. Fysikämnet har
sålunda gått från att i grundskolan vara ett ämne som alla studerar till att på gymnasiet endast studeras

av de som väljer något av de tre ovan nämnda programmen.

1.1 Bakgrund

Syftet med ämnet fysik

I Skolverkets beskrivning står det att fysiken är ett ämne som “...har sitt ursprung i människans behov av

att förstå och förklara sin omvärld.” (Skolverket 2015:3). Med andra ord är människan nyfiken på hur
allting hänger ihop samtidigt som hon inte nöjer sig med att enbart betrakta naturen. Enligt Skolverket

är syftet med ämnet fysik att eleverna ska få kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och
arbetsmetoder. Eleverna ska utveckla förmågor med vilka de ska kunna analysera och söka svar på

frågor som rör fysiken och lära sig att lösa problem.

Eftersom laborationer är en del av undervisningen ska eleverna också kunna planera, genomföra, tolka

och redovisa olika experiment samt lära sig att hantera olika materiel och utrustning. Eleverna ska
dessutom förstå fysikens betydelse för individen och samhället. Slutligen, enligt Skolverket, ska eleverna

tillägna sig förmågan att använda sina fysikkunskaper för att kunna kommunicera på olika sätt samt
granska och använda information.

I undervisningen omnämns sällan vikten av att få respekt för vetenskap och värdesätta den som en
del av vår kultur (Sjøberg & Schreiner 2010). På det sättet blir det enklare att se fysiken som en del av

allämnbildningen och inte enbart ett ämne på schemat. Även om eleven inte kommer ihåg allt denne har
lärt sig på lektionerna kommer en “atmosfär” av ämnet finnas kvar, skriver Sjøberg och Schreiner (2010).

Beroende på hur eleven har upplevt undervisningen kan denna “atmosfär” vara av positiv eller negativ
art. Alltså bör det eftersträvas att eleven får en så positiv upplevelse av fysikundervisningen som möjligt.

Ett annat viktigt syfte med alla kunskaper inom skolans ämnen är det demokratiska förhållningssät-

tet till kunskaperna (Skolverket 2011:1). Inom ämnen som framförallt samhällskunskap, historia och
geografi ligger det närmare till hands att peka på de demokratiska värderingar som så att säga ligger

inbyggda i ämnenas natur. Enligt Skolverket är det uttalade syftet med undervisningen att bland annat
ge kunskaper om hållbar utveckling, eleverna ska utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv och fysiken

3



1 INLEDNING

ska ge eleverna möjlighet att kunna argumentera inom naturvetenskapliga frågor som rör samhällets och

demokratins ideal (Skolverket 2015:1). Det är med andra ord inte kunskaperna i sig som är huvudsyftet
med naturkunskap. Om en elev får förståelse för den övergripande fördelen med kunskaper i fysik, blir

det lättare att motivera till mer ingående studier i ämnet. Studierna i fysik på grundskolan och gymnasiet
är i första hand inte tänkta att direkt leda till ett yrke med inriktning mot fysik, därtill krävs högre studier.

Istället ska, enligt Skolverket, eleverna bland annat utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv och lära
sig fysikens begrepp och olika tillämpningar med mera (Skolverket 2015:3).

Naturvetenskapen är viktig

Andersson skriver att ett land måste ha tillgång till människor med naturvetenskaplig kompetens för att

vara konkurrenskraftigt i framtiden (2011). Den internationella framgången beror alltså till stor del på
hur duktiga landets ingenjörer och vetenskapsmän är. Andersson anser också att det inte räcker med

ett geni inom landets gränser som gör allt arbete, det måste dessutom finnas en stor mängd människor
med tekniskt kunnande som kan förstå och dra nytta av geniets upptäckter. Med detta i åtanke menar

Andersson att ett land inte klarar sig med ett fåtal välutbildade människor. Ju fler som är välutbildade
desto bättre förutsättningar för att landet ska få en positiv utveckling. För att få denna tillgång måste vi

ha en skola som kan ge en god utbildning och därmed skapar ett gott underlag för duktiga naturvetare
som drivs av ett stort intresse för utveckling och som tillsammans kan stå för landets tekniska framsteg.

Här har ämnet fysik en betydelsefull plats i utbildningsväsendet. Dels att ge kunskaper men framförallt
måste ett intresse, som lägger grunden för högre studier längre fram, byggas upp så tidigt som möjligt.

Det är alltså viktigt att hos eleverna skapa en positiv attityd till naturvetenskap i allmänhet och fysik i
synnerhet.

1.2 Undersökningens syfte

Enligt rapporten Fysik utan dragningskraft, som är sammanställd av Skolinspektionen, har resultaten i

ämnet fysik försämrats väsentligt under senare år (Skolinspektionen 2010). Samma rapport kommer fram
till att denna försämring beror på elevernas brist på intresse, motivation och lust att lära sig fysik. Det

skall nämnas att rapporten grundar sig på undersökningar gjorda på grundskolenivå. Min undersökning
väcker frågan huruvida intresset för fysikämnet är lågt även hos elever som har valt gymnasieprogram

som innehåller fysikkurser. Den första tanken är visserligen att de elever som väljer ett program med
naturvetenskaplig inriktning rimligtvis är intresserade av fysik men så behöver dock inte vara fallet.

Syftet med detta arbete är att undersöka hur eleverna uppfattar fysikämnet.

Kan fysikintresse väckas?

Här vill jag också nämna en liten episod på en skolavslutning vid en skola där jag vikarierade som
fysiklärare. Jag träffade en av mina elever och han presenterade mig för sina föräldrar. Båda hälsade

glatt och nämnde i förbigående att fysikintresset hade ökat hos deras under mina lektioner. Det skulle
vara mycket intressant att intervjua både eleven och föräldrarna för att få reda på mer exakt vad det var
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1.2 Undersökningens syfte

som hade fångat elevens intresse på fysiklektionerna.
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2 LITTERATURGENOMGÅNG OCH TEORI

Varför brist på intresse?

Björn Andersson uttrycker i sin bok Att utveckla undervisning i naturkunskap hur han under sin skoltid

upplevde naturkunskapen som något som var skilt från det vardagliga och att undervisningen i folk-

skolan mest handlade om växter och djur (Andersson 2011). Med andra ord var det svårt att göra den
viktiga kopplingen mellan fysiken och omvärlden, vilken Skolverket menar är ett av syftena med fysikun-

dervisningen (Skolverket 2015:1). Andersson åter skriver att många menar att de klarar sig i livet utan
naturkunskaper (Andersson 2011). Det ligger något i det påståendet, men samtidigt hade inte samhället

sett ut som det gör i dag om det inte vore för alla upptäckter och uppfinningar som har gjorts av de
kvinnor och män som vigde sina liv åt vetenskapen.

År 2010 inledde Sjøberg och Schreiner det så kallade ROSE-projektet, ett projekt som har för avsikt
att undersöka hur yngre studerande förhåller sig till vetenskap och teknologi (Sjøberg och Schreiner

2010). Projektet bygger på frågeställningar till skolungdomar i 15-årsåldern och avsikten är att samla

in och analysera information för att ta reda på hur olika faktorer påverkar ungdomarnas inställning till
vetenskap och teknologi samt hur dessa faktorer påverkar motivationen att lära sig naturvetenskap. Det

framkom att en övervägande del av skolungdomarna ansåg att vetenskapen gjorde deras liv bekvämare
och mer hälsosamt samt att vetenskapen var viktig för samhället. Med denna insikt borde eleverna

förstå fördelen med kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen. Eftersom ROSE-projektets datainsam-
ling består av frågor som täcker många områden inom naturvetenskapen kunde Sjøberg och Schreiner

få en god översikt som visade elevernas intressen för de olika områdena. Något som tydligt visade sig
var skillnaden mellan hur eleverna i u-länder och i-länder förhöll sig till de olika områdena. Elever från

u-länder ville lära sig mer om allt, medan elever från framförallt nordiska länder och Japan var mer
selektiva när det gällde intresseområdena.

Skolinspektionen har i en rapport konstaterat att de naturvetenskapliga ämnena upplevs som svåra och

ibland tråkiga vilket leder till ett lågt intresse för dessa ämnen (Skolinspektionen 2010). Även ROSE-
projektet bekräftar denna inställning till naturvetenskap hos eleverna i de flesta europeiska länder samt

Japan. En förklaring till det låga intresset kan vara att elever i u-länder ser skolan som ett privilegium
medan eleverna i i-länder ser skolan mer som en plikt (Sjøberg & Schreiner 2010). Om nu intresset för

naturvetenskapliga ämnen är lågt i skolan är det nödvändigt att åtgärder vidtas för att ändra på detta.
Kunskaper i ämnet fysik är trots allt viktiga i vår teknologiska tidsålder och eleverna bör uppmuntras att

skaffa sig så mycket kunskaper som möjligt i detta ämne.

Fysikämnets attraktion
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2 LITTERATURGENOMGÅNG OCH TEORI

Ett ämnes attraktion beror enligt Marton på meningsfullheten (Marton m.fl. 2000 se del Carmen Gomez

2007, s. 14). I ROSE-projektet framgår det också tydligt att de ämnen som eleverna ej finner menings-
fulla inte fångar intresset (Sjøberg & Schreiner 2010). Skolverket menar dessutom att glädje, entusiasm

och intresse för ett ämne är avgörande för framgångsrikt lärande och goda resultat (2004, s. 89).

Lärarens betydelse för intresset

I sin bok Utmärkt undervisning skriver Håkansson och Sundberg att lärare och deras undervisning är
mycket viktig för elevernas studieframgångar (2012, s. 161). Christer Fuglesang, Sveriges hittills ende

astronaut, menar att “lärarna är nyckeln till att öka ungas teknikintresse” (Färlin 2015) och enligt en
undersökning från Lärarnas Riksförbund säger 87 procent av eleverna att engagerade och kunniga lärare

är den viktigaste faktorn för studiemotivation (Skolvärlden 2015).

Ett fenomen som har att göra med en lärares förväntningar på sina elever är den så kallade “Pygmalion-
effekten” (Rosenthal & Jacobsen 1968, se Håkansson & Sundberg 2012, s.173). Den skulle också, mer

förklarande, kunna kallas förväntanseffekten. Höga förväntningar borde därför, enligt förväntanseffek-
ten, ge bättre resultat än låga förväntningar. Här betonas också att en elevs utveckling till stor del beror

på relationen mellan lärare och elev. Läraren måste alltså själv ha den uppfattningen att eleverna har
potential att utvecklas utifrån de förväntningar som läraren ställer på eleverna för att undervisningen ska

ge goda resultat (Håkansson & Sundberg 2012). Av Skolinspektionens rapport (2010) framgår det att
lärarna överlag är måna om att skapa goda relationer samt har en god tilltro till elevernas förmåga. Med

andra ord finns det förutsättningar för ett gott resultat ur ett rent didaktiskt perspektiv. Enligt Skolin-
spektionens rapport (2010) tar inte lärarna reda på vilka områden eleverna är intresserade av och även

ROSE-projektet påvisar en tydlig brist på intresse hos eleverna inom många av de områden som tas upp
på lektionerna (Sjøberg & Schreiner 2010).

I Fysik utan dragningskraft uttrycker Skolinspektionen sitt bekymmer för bristerna i många av de
läromedel som till stor del används på de undersökta grundskolorna (Skolinspektionen 2010). Skolin-

spektionen menar att läromedlen ej speglar fysikämnets karaktär på ett sätt som möjliggör för eleverna
att utveckla de enligt kursplanen fastställda kunskaperna och förmågorna. Här finns det med andra ord

utrymme för läraren att komplettera med studiemateriel och då i högre grad utgå från vad eleverna är
intresserade av för att på så sätt öka fysikämnets attraktion.

Läraren i dagens skola har ett stort ansvar för utformningen och urvalet av det som ska läras ut i

ämnet (Lundgren, Säljö & Liberg 2010, s. 205). Han eller hon måste alltså själv aktivt välja ut och

motivera innehåll och upplägg av lektionerna. Fördelen med detta är att läraren har relativt stor frihet
när undervisningen ska planeras. Läraren behöver alltså inte följa en viss lärobok slaviskt utan kan

lägga till efter eget gottfinnande samt, vilket är bra, utgå ifrån vad eleverna är intresserade av. Här ges
alltså tillfälle till ett elevinflytande som är varje elevs rättighet enligt Skolverket (Skolverket 2011:1).

Möjligheten att lyssna till eleverna vad beträffar innehållet i undervisningen utnyttjades inte i de skolor
som ingick i rapporten Fysik utan dragningskraft (Skolinspektionen 2010). Dessutom fick inte eleverna

någon möjlighet att själva påverka arbetssätt eller arbetsformer.

Fysikundervisningen i grundskolan kontra fysik på gymnasiet

En av de största skillnaderna mellan de två skolformerna är att eleven inför gymnasiet måste välja ett
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program med en viss inriktning. Idag finns arton treåriga program på gymnasienivå. Av dessa pro-
gram är sex högskoleförberedande, vilket innebär att de lägger grunden för högre studier efter examen

(Skolverket 2015:4). Inom ramen för de olika programmen kan eleven dessutom välja olika inriktningar.
Till skillnad från grundskolan, där alla ämnen är obligatoriska, kan nu eleven välja program efter intresse

eller utifrån vilka framtida yrkesval eleven siktar på.

Skapa intresse hos elever

“Det man inte känner till kan man heller inte tycka är roligt”, skriver del Carmen Gomez i sitt arbete

(2007). Man kan också vända på det och säga att det som är roligt vill man känna till mer om eller lära
sig mer om. Här citeras en elev på en amerikansk landsbygdsskola (Holden 2001):

Om det är tråkigt, tappar man lusten att arbeta med matematik. Men om det är roligt, som

då vi spelar ett spel där man verkligen har användning för matematiken, då lär man sig mer.

Läraren på denna skola anser att nyckeln till framgång ligger i humor och att undervisningen upplevs som

rolig! Läraren menar vidare att motivationen försvinner om eleverna har tråkigt och tröttnar på arbetet
(Holden 2001). Här handlar det visserligen om undervisning i matematik på motsvarande mellanstadi-

enivå, men förmodligen är humor lika viktigt i alla skolämnen och på alla nivåer. Läraren vill komma
ifrån den traditionella synen på ämnet och istället fokusera på förståelse och motivation att lära sig.

Redish tar upp olika typer av motivation som en faktor som skiljer elever åt (Redish 2003). Elever

med ett genuint intresse drivs av inre motivation medan elever som behöver ett gott resultat för att kunna
studera det de verkligen är intresserade av drivs av yttre motivation. Vidare, enligt Redish, finns det

elever som bara är intresserade av att klara av kursen och slutligen de som är negativt inställda till kursen
(Redish 2003). Enligt Holden (2001) sätter vissa forskare likhetstecken mellan inre motivation och att

ha roligt. En elev med inre motivation är inte beroende av yttre motivationsfaktorer vilket medför att
undervisningen kan fokuseras mer på förståelse och lära för livet.

Fysik ska vara roligt!

En betydande del av undervisningen handlar alltså om att få eleverna att tycka att fysikämnet är roligt!

Att uppleva något som roligt är enligt Holden en form av inre belöning (2001). Den inre belöningen
kan även bestå i att ha en känsla av kontroll, att förstå något på djupet vilket ger god självtillit. Ett bra

exempel på vikten av motivation är Max Tegmark, numera professor i fysik vid MIT, som i skolan tyckte
att fysik var det absolut tråkigaste ämnet (Davour 2014). Vid ett tillfälle under sina ekonomistudier fick

han låna en bok skriven av Richard Feynman, Surely You’re Joking Mr Feynman, som inte alls handlade
om fysik utan istället innehöll självbiografiska anekdoter. Max Tegmark blev fascinerad av att en så rolig

och intressant person var fysiker och detta ledde till att hans fysikintresse väcktes. Från att ha upplevt
fysiken som något som bara handlade om att räkna ut saker insåg han att fysiken istället gick ut på att

finna svar på en massa intressanta frågor, vilket för övrigt är en mycket bra beskrivning av ämnet fysik.

Får fysikundervisningen vara rolig?

Lindström och Pennlert skriver i Undervisning i teori och praktik att lärare betraktas som mänskliga om
de vågar skratta med sina elever (Lindström & Pennlert 2009). De menar att det finns en didaktisk poäng
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2 LITTERATURGENOMGÅNG OCH TEORI

med humor i undervisningen. De skriver också att humor hjälper till att finna paradoxer och samband

vilket kan stimulera det kreativa tänkandet. Redish tar också upp synen på stämningen i klassrummet
(Redish 2003). Om läraren ser till att eleverna trivs på lektionerna menar Redish att det påverkar in-

lärningen. Därmed inte sagt att läraren ska fylla lektionerna med skämt och skoj, istället är det bra att
ibland dra en fysikvits, berätta en liten personlig anekdot eller göra ett spännande exeperiment. Det är

viktigt att det roliga är relevant för undervisningen (ibid.).

Relationer

Enligt Hattie ger förtroendefulla relationer hög effekt på studieprestationerna (Hattie 2009, se Håkansson
& Sundberg 2012, s. 177). Samtidigt skapas en trygg studiemiljö i klassrummet och vissa forskare menar

att det är viktigt för en lärare att visa relationell kompetens. Vidare skriver Hattie att i ett klassrum med
en kompetent lärare råder stort engagemang och eleverna tar större del i aktiviteterna i undervisningen.
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3 METODBESKRIVNING

3.1 Frågeställning

Den grundläggande frågeställningen i detta arbete är vilka faktorer som, enligt eleverna, gör fysikämnet
attraktivt. Eftersom ordet attraktivt kan ges olika betydelse i olika sammanhang bör innebörden förtydli-

gas. I detta arbete ligger fokus på intresse, förståelse, nytta och lärare ur ett elevperspektiv. Tanken är
alltså att dessa fyra kategorier ska spegla elevernas attraktion till fysikämnet.

3.2 Utformning av enkät

För att få ett för ändamålet tillräckligt underlag att analysera, föll valet av datainsamlingsmetod på enkät-
formen. Den form av enkät som passade bäst i det här fallet var en så kallad gruppenkät (Bertram 2009),

då enkäten besvarades av personer som träffas regelbundet. Enkätens tyngdpunkt låg på ett antal så
kallade öppna frågor (se bilaga 7.1). Även några flervalsfrågor (se bilaga 7.1) användes som komplement

till de öppna frågorna. För att få en så varierad enkät som möjligt var frågorna blandade, det vill säga
flervalsfrågor och öppna frågor varvades med varandra. En av orsakerna att blanda flervalsfrågor med

öppna frågor var att de öppna frågorna hjälpte den tillfrågade att bestämma sig hur denne skulle svara på
flervalsfrågorna.

Eftersom undersökningen bland annat söker svar på frågan om hur fysikämnet kan bli intressantare

för eleverna inleddes enkäten med ett block frågor som fokuserade på elevernas intresse för ämnet fysik
(bilaga 7.1, s. 31). Av de fyra frågorna i detta block fokuserade de första tre frågorna på hur eleverna

uppfattar fysikämnet i nuläget. I den fjärde frågan förväntades eleverna svara på hur fysikämnet kan
förändras på ett positivt sätt.

Det andra blocket fokuserade på vilken nytta eleverna uppfattar att de har av kunskaper inom ämnet
fysik (bilaga 7.1, s. 31). Dessa frågor skulle få eleverna att utveckla sina tankar om varför de läser ämnet

fysik.

En väsentlig del i skolan handlar om förståelsen av de ämnen man studerar. Frågorna i block tre skulle
belysa elevernas förståelse för fysikämnet (bilaga 7.1, s. 32). Dessutom skulle eleverna svara på om de

uppfattar fysikämnet som lätt eller svårt.

Härefter följde tre flervalsfrågor som, utan att vara specifikt kopplade till fysikämnet, berör undervis-

ningen (bilaga 7.1, s. 32). De var dock betydelsefulla för att de kunde kopplas samman med svaren i de
öppna frågorna.

Det sista blocket innehöll en öppen fråga och en flervalsfråga som båda tog upp elevernas syn på
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läraren (bilaga 7.1, s. 32). Eftersom läraren har en central roll och styr upplägget av undervisningen var

elevernas uppfattning av läraren mycket intressant.

En detalj som skiljer sig från många andra enkäter var graderingen av flervalsfrågorna. Vanligtvis

brukar flervalsfrågor följas av fem alternativ (se t.ex. Carlsson 2014 och Frid 2009) som markerar graden
av till exempel samtycke eller hur en svårighet upplevs (mkt lätt, lätt, lagom, svårt, mkt svårt). I den här

undersökningen användes en gradering i sex steg vilket innebar att det inte fanns något mittenalternativ
och eleven blev därför tvungen att sätta ett kryss i en ruta som antingen markerade en smula för eller

emot, beroende på hur frågan var ställd. Avsikten med graderingen i sex steg var att eleven som skulle
besvara frågan fick tänka till lite extra.

En fördel med frågor i enkätform är att personen inte påverkas på samma sätt som vid en intervju

(Bryman 2011). Svar som ges i textform kräver mer arbete att analysera men ger å andra sidan mer
detaljerad information som annars skulle falla bort vid enbart flervalsfrågor.

3.3 Insamling av data

Urval

Det hade varit önskvärt att genomföra denna undersökning vid flera skolor på olika orter för att få ett så
varierat urval som möjligt och därmed ett mer rättvisande resultat. Tyvärr fanns det inte utrymme för

ett så pass omfattande arbete. Istället användes endast en gymnasieklass, bestående av tjugofem stycken
elever (n = 25). Klassen hade en relativt jämn könsfördelning och bestod av elever som läste andra året

på både tekniskt och naturvetenskapligt program.

Metod

I den här undersökningen användes både flervalsfrågor och så kallade öppna frågor. Det finns både för-
och nackdelar med de olika typerna av frågor. En stor fördel med flervalsfrågor är den enkelhet med

vilken svaren kan bearbetas, å andra sidan kan frågorna tolkas olika av de som ska svara på enkäten

vilket i så fall ger ett missvisande resultat. Denna metod, att blanda flervalsfrågor med öppna frågor, ger
större möjlighet att få mer varierade svar än vad som erhålles då enbart flervalsfrågor används. Den enkät

som eleverna besvarade både delades ut och samlades in vid samma tillfälle.

Etik

Bertram diskuterar betydelsen av den etiska aspekten vid olika typer av undersökningar där människor är
inblandade (Bertram 2009). Bland annat nämns frågan om vilka fördelar som kommer av undersöknin-

gen, vad den får för konsekvenser för de inblandade och inte minst om de utfrågade ska vara anonyma
eller inte. Dessutom måste det poängteras att en undersökning av den här typen ska vara frivillig vilket

alla elever fick klart för sig.

En fördel med att göra en undersökning på gymnasiet är att elevernas föräldrar ej behöver tillfrågas
om elevernas deltagande i en undersökning. Självklart ska de personer som ingår i undersökningen

noga informeras om vad den ska användas till i enlighet med SFS (2003:460, 16 § och 18 §), detta för
att uppfylla de etiska krav som ställs på dylika undersökningar. Enkäten besvarades anonymt eftersom
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svaren blir ärligare än om eleverna hade varit tvungna att skriva sina namn.

Kontakt

Enkäten riktades mot elever som i första hand läser ett program där fysikämnet ingår i undervisningen.

De program som var av intresse hade följaktligen teknik- och naturvetenskaplig inriktning. För att få
tillgång till en klass som skulle besvara enkäten kontaktades först rektorn på en gymnasieskola i en

mindre ort. Efter godkännande från rektorns sida kontaktades den lärare som undervisade i fysik för att
via denne få klassens godkännande att svara på enkäten. Av alla tillfrågade elever var det ingen som ej

ville deltaga i undersökning.

Besvarande av enkäten

Under ett lektionspass i fysik fick de 25 eleverna svara på enkäten. Fördelningen av elever var tio

kvinnliga respektive femton manliga men eftersom enkäten var anonym vägdes ej könsfördelningen in i
resultatet. Uppgiften genomfördes i klassrummet och därför fanns möjligheten att eleverna sneglade på

varandra vilket inte sågs som något problem. Tiden eleverna fick till förfogande var 40 minuter, en tid
som ansågs som tillräcklig för att hinna svara på frågorna i lugn och ro.

13





4 ANALYS OCH RESULTAT

Fördelen med öppna frågor och flervalsfrågor är att de kompletterar varandra. En öppen fråga ger eleven
möjlighet att tänka igenom sitt svar och när denna fråga sedan följs av en flervalsfråga inom samma

område blir förhoppningsvis svaret på flervalsfrågan mer genomtänkt.

Undersökningens tyngdpunkt låg på de öppna frågorna men flervalsfrågorna var ett bra komplement
eftersom det gick att beräkna ett medelvärde för flervalsfrågorna. Det man bör ha i åtanke vid bedömnin-

gen av flervalsfrågorna är att alla elever kanske inte gör samma värdering av skalstegen. På en sexgradig
skala som saknar ett mittenvärde kan en trea tolkas som aningen negativt medan en fyra är aningen pos-

itivt. Hur alla elever tänkte i det avseendet var omöjligt att läsa ut av histogrammen men de gav en god
översiktsbild av klassen.

4.1 Analys

Vid genomgången av svaren försökte jag sätta mig in i hur respondenterna tolkade frågorna. Till exempel

så kan frågan “Vad gör fysikämnet intressant?” dels tolkas som: “Vad av det som ni gör på lektionerna är
intressant?” eller “Vad tycker du är intressant inom fysik?”. Beroende på hur eleverna tolkade frågorna

så förelåg risken att svaren ej stämde överrens med de frågor jag som frågeställare ville att eleverna
skulle svara på.

Som uttolkare gällde det alltså att vara lyhörd för vad eleverna verkligen menade med sina svar och

därför gick jag igenom svaren flera gånger innan en sammanställning gjordes. Vissa frågor gav mer
samstämmiga och lättolkade svar än andra vilket förmodligen berodde på frågornas olika karaktär.

När svaren på frågorna skulle analyseras och kategoriseras var det nödvändigt att hitta en lämplig

analysmetod. Till att börja med gjordes en sammanställning så att alla svaren till varje fråga klipptes in
på en och samma sida (se bilaga 7.2). Detta gjorde det möjligt att kategorisera de olika elevsvaren på ett

överskådligt sätt.

För att få en helhetsbild av svaren skapades olika huvudkategorier som gjorde det lättare att ordna
svaren översiktligt. Detta resulterade i fyra huvudkategorier: Läraren, Ämnet, Undervisningen samt

Eleven. Dessa kategorier täckte alla svar samtidigt som de åtskilde elevsvaren på ett tydligt sätt.

Nästa steg var att dela in elevernas svar i underkategorier (se bilaga 7.3) som visade de olika typer av

svar som erhållits vid undersökningen. Detta gjordes genom att leta efter nyckelord och formuleringar i

svaren som så tydligt som möjligt visade vad eleverna menade. En tidig insikt när analysen gjordes var att
varje elev mycket väl kunde ge flera svar på varje fråga. Det innebar i så fall att en elevs olika svar kunde

placeras i flera kategorier (en beskrivning av de olika underkategorierna återfinns i bilaga 7.4). Vissa av
underkategorierna påminde om varandra vilket berodde på hur eleverna tolkat frågorna samt vilka svar
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de gett (t.ex. finns underkategorin Teori både i huvudkategorin Ämnet respektive Undervisningen, se

bilaga 7.3).

Då det är en subjektiv uppdelning i olika underkategorier och då kategoriseringen av svaren endast är
gjord av en person innebär det att reliabiliteten hos denna bedömning inte är maximal. Undersökningen

skulle förmodligen få ett annat utfall om flera personer hade bedömt elevsvaren. En maximal reliabilitet
är dock enligt Kunskapsbedömning i skolan så gott som omöjlig att erhålla då det alltid handlar om en

tolkning av svaren (Skolverket 2011:2).

Flervalsfrågorna sammanställdes i sju histogram, ett för varje fråga, som ger en tydlig bild över svars-

fördelningen (se bilaga 7.5).

Beskrivning av de fyra huvudkategorierna:

• LÄRAREN

Kategorin tar upp det som är direkt kopplat till läraren och det som denne kan påverka och styra.
Det kan handla om lärarens undervisningssätt, relationen till eleverna men även önskemål från

elevernas sida om hur läraren ska vara. Enligt litteraturen och elevsvaren så är läraren en mycket
viktig faktor i undervisningen (se t. ex. Håkansson & Sundberg, 2012).

• ÄMNET

Detta kan sägas vara en karaktärskategori som är specifik för varje ämne. Här framgår relativt

tydligt vad ämnet ger i form av kunskaper, förståelse, intresse med mera. En intressant aspekt är
att se hur det som eleverna lär sig kan kopplas till ämnets syfte enligt kursplanen (se Skolverket,

2015:3). Om eleverna visar att deras kunskaper stämmer överens med kursplanens mål så fyller
undervisningen sitt syfte. Denna kategori säger även en hel del om hur attraktivt ämnet är för

eleverna.

• UNDERVISNINGEN

Denna kategori är nära förknippad med läraren, som till stor del avgör vilka metoder som används

i undervisningen. Då det förekommer många olika metoder i olika ämnen ger denna kategori
värdefull information om vilka undervisningsmetoder som, enligt eleverna, ger bäst förståelse för

fysikämnet.

• ELEVEN

Här ingår det som mer eller mindre direkt förknippas med eleven. Det handlar i första hand om

i vilken omfattning eleven anser sig ha nytta av sina kunskaper. Det är visserligen en liten kate-
gori men egentligen den viktigaste eftersom all undervisning syftar till att eleverna ska utvecklas

personligen och få med sig så mycket kunskaper som möjligt (Skolverket, 2011:1).
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4.2 Resultat

Eftersom frågorna i enkäten är indelade i olika block enligt beskrivningen i avsnitt 3.2 så följer även
analysen denna blockuppdelning.

4.2.1 Öppna frågor

Område: Intresse (fråga 1, 2 och 4).

Eleverna tyckte att det var intressant att lära sig hur saker och ting inom fysiken fungerar samt hur man

kan få användning för fysikkunskaperna i vardagen. Svåra moment minskade intresset men å andra
sidan ökade intresset när eleverna fick större förståelse för ett visst område. Laborationer var, enligt

eleverna, en undervisningsmetod som ökade både förståelsen och intresset. Eleverna efterlyste även
andra undervisningsmetoder än enbart teori och föreläsningar.

Ett område som omnämndes som intressant var astronomi. Tyvärr är det ett område som ligger sist i

många läroböcker (se t.ex. Pålsgård, Kvist & Nilson, 2012) och om en lärare planerar schemat utifrån
läroboken riskerar astronomin att ej hinnas med på grund av tidsbrist.

Område: Nytta (fråga 5, 6 och 7).

Denna del av enkäten ligger lite vid sidan av undersökningens huvudsyfte men var ändå intressant då
detta block tar upp frågan om elevernas uppfattning om behållningen av undervisningen och deras syn

på nyttan av sina fysikkunskaper.

Kunskaper i ämnet fysik ökar förståelsen för olika fenomen och skeenden samt ger kunskaper om

hur olika beräkningar genomförs. Eleverna gav exempel på situationer då kunskaperna kan komma till
användning, vilket kan tolkas som att de har tagit till sig undervisningen och förstår hur kunskaperna kan

användas.

Ibland var det dock svårt för eleverna att sätta ord på hur de skulle få användning för sina fysikkun-
skaper även om det fanns ett intresse för ämnet. Det fanns en önskan om mer vardagsnära kunskaper

samtidigt som undervisningen sågs som grunden till framtida yrken och studier.

Förmodligen kommer endast en mindre del av eleverna att söka sig till framtida yrken som kräver

djupare fysikkunskaper. Denna bedömning gjordes utifrån svaren på fråga nr 5 som handlar om vilken
användning eleverna tror sig få av sina fysikkunskaper (se fråga 5 bilaga 7.2).

Område: Förståelse (fråga 9, 10 och 12).

Enligt eleverna var läraren den viktigaste faktorn för att fysikämnet skulle bli lättare att förstå. Elev-

erna uttryckte också en önskan om grundligare undervisning och fler laborationer. För mycket teori gör

fysikämnet svårt och abstrakt och en dålig lärare försvårar förståelsen för ämnet. Det fanns önskemål om
undervisning som bygger mer på multimedial teknik, till exempel filmer och bilder. Av enkäten framg-

ick att innebörden av grundlig undervisning i första hand är ett lugnare undervisningstempo. Eleverna
efterlyste även fler genomgångar av grunderna i fysik och fler repetitioner.
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Eleverna önskade sig enligt enkäten fler laborationer eftersom de ansåg att de lärde sig bättre genom

praktiska övningar men de ansåg samtidigt att läroboken är viktig för undervisningen. Enligt eleverna var
det för mycket matematik och räkning på fysiklektionerna men samtidigt är just dessa moment effektiva

metoder eftersom eleverna då får använda sina kunskaper och sin kreativitet för att träna på problemlös-
ning.

Område: Läraren (fråga 16).

Eleverna hade många synpunkter på hur en bra fysiklärare ska vara. Enligt eleverna är den viktigaste
egenskapen hos en lärare att denne är duktig på att förklara. Han eller hon ska också se till att alla elever

förstår det som lärs ut. Eleverna ville ha en rolig lärare som kan skämta med eleverna. En elev ansåg
att humor kan påverka eleverna så att de lättare lär sig, något som påminner om det som Lindström

och Pennlert tar upp när de omnämner humor som en viktig faktor i en god lärandemiljö (Lindström &
Pennlert2009).

4.2.2 Flervalsfrågor

Område: Intresse (fråga 3).

Medelvärdet för elevernas intresse för fysikämnet är 4,0 på en sex-gradig skala, där svaren uppvisade

en viss likhet med en normalfördelningskurva (se bilaga 7.5). Tyngpunkten ligger på den övre delen av
skalan men är koncentrerad till mitten (fjorton elever valde alternativ 4). Samtidigt har bara sex elever

markerat alternativ lägre än 4 och endast en elev har valt ett alternativ lägre än 3.

Det framkommer alltså att de flesta eleverna är har ett “normalt” intresse av fysikämnet. En handfull
elever är mycket fysikintresserade samtidigt som ungefär lika många har ett mindre fysikintresse.

Område: Nytta (fråga 8).

Den allmänna inställningen till hur stor nytta eleverna hade av fysikkunskaperna i vardagen varierade
mycket och tyngdpunkten låg i den nedra halvan av skalan. Medelvärdet på denna fråga blev 3,6 där de

flesta markeringarna var relativt jämnt fördelade på alternativen 2, 3 och 4 (se bilaga 7.4). Alternativen 5

och 6 fick endast tre markeringar vardera. Denna flervalsfråga hade det största antalet elever som valde

alternativ 2, därav det låga medelvärdet.

Resultatet kan tyda på att många elever har svårt att se nyttan med kunskaper i ämnet fysik, särskilt
som frågan är kopplad till användbarheten i vardagen. Det låga medelvärdet kan vara ett tecken på att

endast de som tänker studera vidare anser sig ha nytta av fysikkunskaperna.

Område: Förståelse (fråga 11).

Av de tjugofem eleverna markerade tjugo elever alternativ 4, 5 och 6 och drygt hälften av alla elever

valde alternativ 5. Bara två elever markerade något alternativ lägre än 3. Medelvärdet för frågan blev
4,4.

Detta kan tolkas som att de flesta eleverna uppfattar fysikämnet som relativt svårt att förstå och ta till

sig. Frågan har den största spridningen av svarsalternativen vilket kan tyda på olika grad av kunskap hos
eleverna. Enligt Skolverket påverkas inlärningen av intresset och då alla ej var lika intresserade av fysik
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enligt den första flervalsfrågan ligger det nära till hands att anta att det finns ett samband mellan intresse

och upplevelsen av fysikämnets svårighet (2004, s. 89).

Område: Humor, läroboken och elevinflytande (fråga 13, 14 och 15).

Medelvärdet på frågan om vikten av humor i undervisningen hamnade på 5,4. Alla elever utom en
markerade alternativ 4 och sexton elever valde det högsta alternativet. Det bör tyda på att eleverna tycker

det är viktigt med humor i undervisningen.

Enligt eleverna är läroboken viktig, medelvärdet på frågan blev 4,8 med alla utom tre markeringar på

övre halvan av skalan. Det är dock inget värde som sticker ut, markeringarna är relativt jämnt fördelade
över 4, 5 och 6.

Elevinflytande är, av resultatet att döma, viktigare än läroboken. Frågans medelvärde uppgick till 5,2.

Nästan halva klassen markerade högsta alternativet, endast två markerade alternativ 3 och resten valde 4

och 5. I den undersökta klassen finns det alltså en handfull elever som har en relativt neutral inställning
till elevinflytandet på lektionerna.

Område: Läraren (fråga 17).

Frågan om lärarens betydelse för undervisningen fick det högsta medelvärdet, 5.9! Endast två elever

valde alternativ 5, alla de andra markerade en 6:a. Läraren är med andra ord oerhört viktig för en god

undervisning av resultatet att döma.

19





5 DISKUSSION

Enkäten bestod av två sidor med sammanlagt arton frågor vilket resulterade i ett relativt stort underlag att
gå igenom trots att det endast var tjugofem elever som besvarade enkäten. Om en liknande undersökning

skulle genomföras igen vore det intressant att se vad utfallet skulle bli om frågorna var färre till antalet
men ett större antal elever besvarade enkäten.

Vissa frågor skulle kunna omformuleras för att bättre stämma överens med undersökningens frågeställ-

ning. Formuleringen av fråga nr 1 kan uppfattas som att det är svårt att hitta något intressant i fysikäm-
net. En annan formulering kunde vara: “Vad gör fysikämnet attraktivt?” Fråga nr 4 skulle kunna skrivas:

“Hur kan fysikämnet bli mer attraktivt?” Så här i efterhand känns fråga nr 17 känns lite som att skjuta
på öppet mål, att fråga hur viktig läraren är för undervisningen.

Den sista enkätfrågan var inte nödvändig för att få svar på frågeställningen och kunde därför und-

vikits. En viss betydelse har den dock då eleverna har möjligheten att ge svar som inte passar in på de
övriga frågorna. Denna fråga kunde ha formulerats ännu friare, till exempel: “Övriga synpunkter på

fysikämnet”.

Analysverktyget

I avsnitt 4.1 beskrivs tillvägagångssättet för att ta fram de olika kategorierna som används för att sys-
tematisera det insamlade materialet. En annan variant kunde ha varit att redan från början ta fram olika

kategorier och ordna svaren efter dessa. Beroende på hur de förutbestämda kategorierna skulle se ut är
det mycket troligt att svarsfördelningen skulle blivit annorlunda.

5.1 Enkätsvaren

Mitt första intryck av det insamlade materialet var en positiv överaskning över hur pass väl och utförligt
eleverna besvarade enkäten. Många svar var genomtänkta och speciellt de öppna frågorna gav ett gott

underlag för undersökningen. Flervalsfrågorna fungerade bra som komplement och gav en god överblick
över elevernas allmänna inställning till fysikämnet och undervisningen.

Fördelen med flervalsfrågorna var att de lätt kunde sammanställas samtidigt som de gav en visuell bild
av svaren. Histogrammen visade tydligt elevernas svar på respektive fråga. Flervalsfrågornas svar var

dessutom ett bra komplement till de öppna frågorna och gav ett helhetsintryck som annars kan vara svårt

att få med enbart öppna frågor. Något som kunde påverka resultatet var hur eleverna bedömde de olika
skalstegen. Eftersom det inte fanns något mittenalternativ blev det ytterligare en nyans i graderingen.

Det är möjligt att alla de elever som valde alternativ 3 och 4 skulle ha valt alternativ 3 på en fem-gradig
skala.

21



5 DISKUSSION

Intresse

Eftersom en av frågeställningarna berörde elevernas intresse av fysikämnet var denna fråga betydelsefull.

Innan undersökningen genomfördes utgick jag ifrån att de flesta skulle visa ett relativ stort fysikintresse
då de tillfrågade eleverna läser program som innehåller ämnet fysik. Elevernas svar visade dock på ett

lägre intresse än förväntat. För att få en mer rättvis bedömning av frågan om fysikintresset hade det
varit intressant att göra en jämförelse med elevernas intresse för andra ämnen. På samma sätt vore det

spännande att jämföra fysikintresset hos elever som läser andra program.

Nytta

Syftet med fysikundervisningen är att eleverna ska få användning för sina kunskaper, framförallt i ett

framtida yrkesliv men även i vardagen. En tanke som dyker upp är att denna fråga kanske hade fått en
annorlunda fördelning av svaren om betoningen på vardagsnyttan av fysikkunskaper ej funnits med.

Behöver undervisningen i fysik förändras så att den kan kopplas mer till vardagsnära kunskaper? Det

är en fråga som vore intressant att ställa till eleverna eftersom det är de som ska avgöra om de får ut
något av undervisningen.

Förståelse

Resultatet visar att de flesta eleverna uppfattar fysikämnet som svårt. Svaret ligger i linje med Skolin-
spektionens undersökning där många elever anser att fysik är svårt att förstå (2010, s. 16). Om man

utgår från vad som skrivs i Skolinspektionens undersökning blir fysikämnet mer meningsfullt att förstå
om undervisningen kopplas mer till vardagen (ibid.).

Humor

I den studerade litteraturen berördes ofta frågan om humor i undervisningen (se t. ex. Lindström &

Pennlert 2009; Redish 2003). Det är en social kompetens som många författare menar fyller en viktig
funktion i klassrummet. Enligt Lindström och Pennlert avdramatiseras olika situationer med humor,

spänningar löses upp och en lärare som kan skratta tillsammans med eleverna upplevs som mer mänsklig
(2009).

Elevernas syn på humor i undervisningen kan bero på att läraren ses som en trevlig person som ska
hjälpa eleverna att ta till sig fysikkunskaper, snarare än någon högutbildad tråkmåns som pratar över

huvudet på dem. Samtidigt blir det trevligare att gå till fysiklektionerna om eleverna vet att de får skämta
lite och att det inte är förbjudet att skratta.

Läroboken

Undervisning kan ske på flera olika sätt men vanligtvis utgår läraren från en lärobok i det aktuella ämnet.

Enligt Håkansson och Sundberg handlar effektiv undervisning bland annat om att uppmuntra eleverna
att bli självständiga (till exempel genom lösande av problem) vilket i sin tur stimulerar lärandet och
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elevernas kreativitet och fantasi (2012). Dessa faktorer är viktiga både i skolan men framförallt i det

kommande arbetslivet. En kunnig och erfaren lärare skulle mycket väl kunna hålla i undervisningen utan
lärobok men samtidigt behöver eleverna något att utgå ifrån och kunna gå tillbaka till för att repetera

genomgångna områden. Vid en jämförelse av vad som var viktigast enligt eleverna, läraren eller lärobo-
ken, stod läraren i en klass för sig men samtidigt ansåg eleverna att läroboken har ett betydelsefullt syfte

(se bilaga 7.5).

Elevinflytande

Enligt gymnasiets läroplan (Skolverket 2011:1) förutsätts eleverna att utöva inflytande på utbildningen.
Det ligger i linje med de demokratiska värden som gäller för skolväsendet (ibid.). Hur ser eleverna på

detta och är de medvetna om sina rättigheter? Vid en direkt fråga ansåg så gott som alla elever att det är
mer eller mindre viktigt att kunna påverka undervisningen. Det finns alltså underlag för att låta eleverna

få ett större inflytande över undervisningen.

Läraren

Det råder ingen tvekan om att eleverna anser att läraren är viktig för undervisningen. Christer Fuglesang
menar att läraren är en av de viktigaste faktorerna och att grunden bör läggas tidigt i grundskolan (Färlin

2015). Det ställer med andra ord höga krav på läraren och hur han eller hon bedriver undervisningen.

5.2 Elevernas uppfattning av fysikämnet.

Eftersom de tillfrågade eleverna har studerat fysikämnet under flertalet år (från årskurs sju till och med
andra året på gymnasiet), bör de ha skapat sig en relativt god bild av vad ämnet fysik handlar om och

elevernas svar kan ses som relevanta och representativa för den undersökta elevgruppen.

I Skolinspektionens rapport från 2010 framkom det att många högstadieelever upplevde fysikämnet
som tråkigt och ointressant (2010, s. 16) att jämföra med resultat från min enkät som kom fram till ett

högre intresse för fysikämnet hos de undersökta eleverna (se punkt 4.2.2, s. 18). Det är alltså en skillnad
mellan högstadieelever och de elever som studerar naturvetenskapligt och tekniskt program vad intresset

beträffar. Vad beror denna skillnad på?

En orsak kan vara att de fysikintresserade eleverna söker sig till naturvetenskapliga och tekniska
program, vilket också bekräftas av enkäten (se fråga 11, bilaga 7.2). Det skulle medföra att ande-

len fysikintresserade elever blir större på nämnda program jämfört med andelen fysikintresserade i en
högstadieklass. I grundskolan har ju eleverna ännu inte valt någon särskild inriktning. Förutom intresset

så är framtida studier också en orsak till val av ovan nämnda program eftersom fysikämnet ger en bredare
utbildning och därmed är intressant ur ett studiestrategiskt perspektiv (se fråga 18, s. 45).

5.2.1 Kan fysikämnet göras mer intressant?

Undersökningens flervalsfråga “Hur intressant är fysikämnet?” visar tydligt att eleverna som läser pro-
gram med teknisk/naturvetenskaplig inriktning är intresserade av ämnet fysik (se bilaga 7.5, s. 59).
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5 DISKUSSION

Samtidigt visar svaren att det går att göra ämnet mer intressant genom förändringar av ämnets innehåll

och undervisningsmetoder (se till exempel fråga 1 och 4, bilaga 7.2).

Det vore intressant att jämföra fysikintresset hos elever som studerar på grundskolenivå med fysik-

intresset hos gymnasieelever som läser program där fysikämnet studeras i mindre omfattning än på
tekniskt/naturvetenskapligt program och dessutom att jämföra hur förändringar i fysikundervisningen

påverkar intresset.

5.2.2 Hur kan intresset ökas?

Att undervisa handlar inte enbart om att överföra lärarens kunskaper till eleverna, därtill kommer den
viktiga delen att skapa ett intresse som förhoppningsvis finns kvar efter avslutad utbildning och som kan

bidraga till framtida möjligheter för eleven. Tanken med de program som innehåller fysik är ju bland
annat att vara förberedande för vidare studier på högre nivå (Skolverket 2015:2).

Frågan om hur intresset för ett ämne ska ökas är betydelsefull då intresset till stor del påverkar hur pass

väl eleverna tar till sig undervisningen (Skolverket 2004). Det är också angeläget att veta vilka faktorer
som, enligt eleverna, gör fysikämnet tråkigt och om det går att minimera dessa. Eftersom eleverna angav

hög svårighetsgrad som den vanligaste orsaken till att fysikämnet blir tråkigt ligger det nära till hands
att plocka bort de moment som upplevs som svåra eller att endast studera områden inom fysiken som

eleverna har lätt för att förstå. Detta låter sig dock inte göras då undervisningen i så fall ej skulle täcka
de områden som krävs av kursplanen (se Skolverket 2015:3).

Här står alltså läraren inför utmaningen att kunna presentera de svåra områdena på ett sådant sätt att

eleverna får ett intresse även för dessa moment. Med Christer Fuglesangs uttalande i åtanke, där han
menar att lärarna är nyckeln till de ungas teknikintresse (Färlin 2015), så bör man som lärare ta tillvara

elevernas synpunkter på hur undervisningen kan bli lättare att förstå. Ofta är de moment som lärs ut
på gymnasiet helt nya för de flesta eleverna och tolkningen av elevernas svar på nämnda fråga är att de

behöver mer tid att smälta de nya kunskaperna. Därtill krävs repetition och tydliga genomgångar så att
eleverna får förståelse för undervisningen.

Som lärare har man många möjligheter att påverka undervisningen genom att till exempel lägga in

undervisningsmoment som uppgskattas av eleverna och gör undervisningen mer spännanden. Dessa
moment bör dock rymmas inom kursplanens ramar.

Det är aldrig fel att ibland göra en liten avstickare från ämnet för att fånga elevernas uppmärksamhet.

Denna avstickare får emellertid inte ta för stor del av undervisningen och läraren bör se till att snabbt
komma tillbaka till det huvudsakliga ämnet.

5.3 Att bygga upp intresse för ämnet fysik.

Det framkommer i den studerade litteraturen att fysikämnet blir intressant när det upplevs som roligt. Till
exempel så blev inte Max Tegmark intresserad av fysik förrän han läste en rolig bok av Richard Feynman

(Davour 2014). Även undervisningen mår bra av humor vilket omnämns både av Holden (2001) samt
Lindström och Pennlert (2009). Flertalet elever menar att fysikämnet blir både roligare och mer intressant
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5.3 Att bygga upp intresse för ämnet fysik.

om det förekommer mer laborationer och praktiska övningar i undervisningen (se fråga 1 och 5, bilaga

7.2).

Av enkäten framgår det att eleverna gärna vill få förståelse för olika områden inom ämnet fysik samt
att de tycker det är intressant att veta “hur det funkar” (se fråga 1 och 4, bilaga 7.2). Det kan tolkas som

att eleverna ser en meningsfullhet i fysikstudierna och det skapar en positiv attityd till fysikämnet som
främjar lärandet (Marton m.fl. 2000 se del Carmen Gomez 2007; Skolverket 2004).

En uppgift som en lärare ställs inför är att välja lämpligt läromedel. Det finns förmodligen inget
läromedel som är komplett i alla avseenden och Skolverket uttrycker också ett bekymmer för bristande

läromedel (2010). Som lärare går det att komplettera efter eget huvud men det är samtidigt viktigt att låta
eleverna komma till tals angående innehållet i undervisningen. Så gott som alla enkätfrågor innehåller

svar som pekar på att eleverna har synpunkter på vad undervisningen ska innehålla. Här drar jag den
slutsatsen att fler elever säkerligen skulle kunna komma med idéer till fysikområden som skulle kunna

studeras mer ingående än de som tas upp i läroböckerna. Följden av ett sådant upplägg borde bli att ämnet
blir mer intressant och eleverna blir mer engagerade om de får påverka innehållet i undervisningen. Detta

ligger för övrigt i linje med det elevinflytande som Skolverket menar är varje elevs rättighet (Skolverket
2011:1).

Man skulle kunna tro att en lärare bara behöver följa läroboken och förmedla innehållet på ett så
pedagogiskt sätt som möjligt för att eleverna ska lära sig ett ämne. Det kan möjligen fungera vid till

exempel universitetsstudier där eleven i högre grad ansvarar för sina egna studier. På gymnasienivå
spelar däremot relationen mellan lärare och elev en mycket större roll. Både Håkansson och Sundberg

(2012) och Christer Fuglesang (Färlin 2015) framhåller lärarens betydelse för och inflytande på eleverna.
Vid en genomgång av enkätsvaren syns det också tydligt att eleverna anser att läraren har stor betydelse

för ämnet samt att de också har åsikter om hur en bra lärare ska vara (se fråga 4, 9, 10 och 12, bilaga
7.2).

Hur ska en bra fysiklärare vara? Föga förvånande anser drygt hälften av eleverna att en lärare ska
kunna förklara bra (se fråga 12, bilaga 7.2). Nästan lika många skriver också att läraren ska vara rolig.

Det kanske inte är det första en lärare tänker på när han eller hon går in i klassrummet: “Hur ska jag
kunna roa eleverna idag?” Det är emellertid inte så långsökt som man kan tro då flera författare tar

upp vikten av humor och goda relationer (se till exempel Lindström & Pennlert 2009; Redish 2003).
Det roliga får dock inte bli huvudändamålet under lektionerna så att eleverna sitter och väntar på nästa

tillfälle till skratt. Humorn ska i första hand hänga samman med undervisningen.

Frågeställningen om hur fysikämnet kan göras mer intressant har varit den viktigaste i den här under-

sökningen. Ett kort svar på den frågan blir helt enkelt att fler laborationer ökar intresset för fysikämnet.
En uppföljning av den här undersökningen skulle kunna vara att försöka ta reda på i vilken omfattning

en utökning av laborativa inslag i undervisningen är möjlig. Om utfallet av en sådan undersökningen
visar på ett intresse av ämnet fysik hos eleverna men ett missnöje med undervisningen är det av intresse

att veta vilka åtgärder som behövs för att undervisningen ska bli intressantare för eleverna. Är däremot
intresset svagt bör istället åtgärderna riktas mot att öka intresset för fysikämnet hos eleverna. Dessa åt-

gärder genömförs lämpligast redan i grundskolan eftersom eleverna väljer gymnasieprogram utifrån de
intressen eleverna har skaffat sig under grundskoletiden.
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7.1 Enkät

ENKÄT

FRÅGA 1: Finns det något som gör fysikämnet intressant?

FRÅGA 2: Finns det något som gör fysikämnet tråkigt?

FRÅGA 3: Hur intressant är fysikämnet?

Ointressant Mkt intressant

FRÅGA 4: Hur kan fysikämnet bli mer spännande och intressant?

FRÅGA 5: Upplever du att du kan få användning för det du lärt dig i fysikämnet?

Ge gärna exempel!

FRÅGA 6: Hur skulle du kunna få mer användning för det du lärt dig i fysikämnet?

Motivera!

FRÅGA 7: Har fysikämnet hjälpt dig att förstå saker du funderat på?

FRÅGA 8: Hur användbar är fysiken i vardagen?

Oanvändbar Mkt användbar
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FRÅGA 9: Vad gör fysikämnet lätt att förstå?

FRÅGA 10: Vad gör fysikämnet svårt att förstå?

FRÅGA 11: Hur lätt/svårt är fysikämnet?

Lätt Svårt

FRÅGA 12: Hur kan fysikämnet bli lättare att förstå?

FRÅGA 13: Hur viktigt är det med humor i undervisningen?

Oviktigt Viktigt

FRÅGA 14: Hur viktig är läroboken i undervisningen?

Oviktig Viktig

FRÅGA 15: Hur viktigt är det att kunna påverka undervisningen?

Oviktigt Viktigt

FRÅGA 16: Hur ska en bra fysiklärare vara?

FRÅGA 17: Hur viktig är läraren i undervisningen?

Oviktig Viktig

FRÅGA 18: Varför valde du detta program?
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7.5 Flervalsfrågor - histogram
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7.5 Flervalsfrågor - histogram
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