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Sammanfattning  
 
Får man bättre förståelse för krafter och rörelser om man själv upplevt dessa med sin egen 
kropp? Går det att märka någon skillnad på elever som lär sig mekanik i fysikkursen genom 
att utföra mätningar på ett nöjesfält som Liseberg, och känna krafter och rörelser medan 
mätningar utförs, i stället för att ha suttit i en laborationssal och studerat rullande kulor mm? 
 
I denna undersökning görs ett försök att besvara den frågan, en problematik som visar sig 
alltmer komplex ju djupare man dyker ner i den. Frågeställningen studeras utifrån tre 
perspektiv; finns det något märkbar skillnad i elevernas allmänna förståelse för mekanik, 
lyckas de bättre eller sämre på slutprovet i fysikkursen och kan man se någon skillnad i deras 
attityd till ämnet fysik?  
 
Dessutom framkommer här en annan fråga. Vad är det för egenskaper vi sätter betyg på? Är 
det en allmän förståelse för ämnet, är det förmåga att lösa matematiska uppgifter eller är det 
studieteknik och kapacitet att under tidspress lära in inför ett prov? Denna fråga ställs lite på 
sin spets när det visar sig att etablerade internationella undersökningsmetoder ger helt andra 
resultat än vad som visar sig i elevernas betyg.  
 
I studien ingår drygt 100-talet elever från två gymnasieskolor i Jönköping, John 
Bauergymnasiet och Erik Dahlbergsgymnasiet. Tidsmässigt sträcker den sig över två år. 
Utöver att elevernas studieresultat jämförs får eleverna även delta i enkätundersökningar såväl 
före som efter Fysik A-kursen, där deras allmänna förståelse för fysikaliska fenomen testas.  
 
Resultatet av undersökningen ger ingen klar skillnad i något avseende. Elevernas förståelse 
för fysik skiljer sig inte signifikant mellan grupperna, även om samtliga undersökta 
elevgrupper presterar märkbart bättre än riksgenomsnittet. Deras slutresultat och betyg på 
fysikkursen visar en tydlig koppling till tidigare medelbetyg från grundskolan, men man kan 
inte heller här se någon koppling till olika undervisningsmetoder för laborationerna.  
 
Studien av elevernas attityd till fysik och naturvetenskap är även den oklar. Man kan tycka sig 
se en mer positiv attityd hos eleverna från John Bauergymnasiet, men det är svårt att säkert 
koppla denna till just de laborativa inslagen på Liseberg. 
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Förord 
 
Jag vill först rikta ett stort tack till min handledare, Thomas Biro på matematikinstitutionen, 
Växjö Universitet, för stöd och hjälp under hela processen, även till Tord Hansson och Ralph 
Hintz, lärare på Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping för deras hjälp i min undersökning. 
Dessutom vill jag tacka de drygt 100-talet elever som tagit sig tid med de 
enkätundersökningar som utgör grunden för denna uppsats. 
 
Alla lärare ställer sig nog då och då frågan; finns det något annat sätt att undervisa, något 
bättre sätt? Detta är, enligt min åsikt, en fråga som varje seriös lärare måste ställa sig då och 
då. Jag måste erkänna att denna fundering har dykt upp med jämna mellanrum i mitt 
medvetande, och att jag inom mina huvudämnen, fysik och matematik, många gånger undrat 
över varför så många elever upplever dessa som svåra att ta till sig. Varför är naturvetenskap 
över huvudtaget så svårt för många elever? Undervisar vi på fel sätt, eller är det så att dessa 
ämnen helt enkelt inte passar för alla att fördjupa sig i? 
 
Jag har också ofta funderat över en annan frågeställning. Varför är det så att när man 
verkligen är intresserad av någonting, så kan man lära in en stor kunskapsmängd på mycket 
kort tid, och detta ofta utan att gå i någon skola. Man lär sig snabbt själv det man behöver 
veta. Finns här något för skolan att ta till sig? 
 
Dessa frågor har funnits hos mig (liksom säkert hos de flesta andra lärare) ända sedan jag gick 
ut min lärarutbildning vid Linköpings Universitet, och började min lärarbana vid Alfred 
Dahlinskolan, ett högstadium i Huskvarna år 1986. Högstadiet byttes mot gymnasiet i form av 
Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping år 1997. Fyra år senare, 2001, bytte jag till John 
Bauergymnasiet, en friskola i Jönköping där jag arbetar just nu. Vid denna skola är PBL1 ett 
arbetssätt som framhålls mer än vid de andra skolor som jag tidigare arbetat på, och jag kände 
att jag fick friare händer att pröva olika alternativa metoder i min undervisning. På JB 
undervisar man dessutom i 3-timmarspass, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. 
Dessa långa pass medför nya möjligheter att planera undervisningen gentemot traditionella 
40-60 minuters lektioner.  
 
Vid undervisning i matematik och naturvetenskap på en traditionell gymnasieskola är det min 
erfarenhet att en snäv timplan och avslutning med ett nationellt prov begränsar utrymmet för 
olika experiment i undervisningen. Läraren känner en press att hålla sig inom normala ramar, 
både från kollegor och elever. (Eleverna visar sällan mycket intresse för sådant som inte kan 
förväntas komma på det nationella provet, man kan säga att de har lärt sig ”koden”.) Det är 
lättast för en lärare att hålla sig till boken, eftersom de uppgifter som finns i den ger en bra 
förberedelse för de uppgifter som senare kommer på det nationella provet. En djupare 
förståelse för naturvetenskap, eller att till exempel göra fysik roligt kan kännas mindre viktigt 
för de elever som under en kort tid vill skaffa sig ett bra betyg, för att sedan komma in på 
högskolan. 
 
Min första tanke till projektet dök upp under våren 2003, och då togs även kontakt med Växjö 
Universitet. Den ursprungliga idén var att genomföra en viss del av fysikundervisningen som 
ett rent PBL-projekt, för att se om det gick att märka någon skillnad i resultatet gentemot 
traditionell undervisning. 
 

                                                
1 Problembaserat lärande 
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Hur själva projektet skulle genomföras i stort stod tidigt klart. Min dåvarande rektor, Peter 
Andersson, hade redan föreslagit att jag kunde bedriva fysikundervisning på Liseberg, och jag 
tyckte själv att idén lät bra. Detta är dessutom ingen ny metod. Många elever har redan varit 
där, och det finns mycket erfarenhet från andra lärare att ta del av inför en Lisebergsresa. Jag 
fick tidigt kontakt med Per-Erik Lorentzon, då rektor på John Bauergymnasiet i Värnamo, 
som själv har genomfört fysikundervisning på Liseberg, och fick av honom rådet att begränsa 
uppgifterna, och att förbereda mig noggrant. Detta råd skulle senare visa sig värdefullt. 
 
Jag hittade dessutom hemsidan ”Slagkraft - naturvetenskap på Liseberg” 
http://fy.chalmers.se/LISEBERG/ (Ann-Marie Pendrill, Michael Axelsson från Chalmers i 
Göteborg) där man beskriver olika möjliga experiment som kan utföras på nöjesfältet. Detta 
finns också beskrivet i artikeln Classical physics experiments in the amusement park – 
(Pendrill, Physics Education nov 2002).  
 
Internationellt finns också mycket erfarenhet inom området. I artikeln Finding physics in the 
real world: how to teach physics effectively with visits, (Astin, Fisher, Taylor - Physics 
Education jan 2002), beskrivs hur ett väl organiserat besök på ett nöjesfält kan ge goda 
resultat.  
 
Det visade sig också att en av mina kollegor på skolan, Anette Palander, under sin 
lärarutbildning på HLK i Jönköping hade genomfört en fysikexkursion till Liseberg, och även 
här fanns erfarenhet att hämta. 
 
Själva frågeställningen började nu klarna. Skulle elever, som genomför fysikundervisning 
genom att åka attraktioner, och själva känna de krafter de utsätts för, kunna visa en bättre 
förståelse för krafter än de elever som haft en traditionell undervisning? Och skulle detta i så 
fall gå att mäta? Vilken slags förståelse skulle kunna tänkas bli bättre av en sådan här metod? 
 
Jag började nu också alltmer lämna tanken att detta skulle bli ett rent PBL-projekt. Av rent 
praktiska skäl verkade det som om ren PBL skulle bli svårgenomförd i det här fallet. Kanske 
man skulle kunna kalla arbetet ”självupplevd fysik med vissa PBL-inslag”? Grundtanken med 
detta projekt kommer alltså inte att handla om PBL, utan att se om självupplevd fysik kan ha 
fördelar, om den är väl förberedd och genomarbetad. 
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1. Inledande presentation av begrepp 
 

1.1 Didaktik 
 

didakti´k  (grek. didaktiko´s 'undervisande', avdida´ska 'undervisa'), läran om 
undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik. 
Källa:  Nationalencyklopedin. 
 

 
Denna uppsats kan sägas vara en didaktisk betraktelse av alternativ undervisningsform i fysik, 
och därför kan det vara lämpligt att inledningsvis definiera begreppet som sådant. 
 
Ordet didaktik kommer ursprungligen från Grekland och betyder undervisa eller lära. 
Didaktiken kan sägas ha med alla slags undervisning att göra, och kan betraktas som ett 
grundbegrepp inom lärarvetenskapen. (Palm - Allmändidaktik på Fridaskolan –Inblicken nr 2, 
maj 2000) 
 

1.2 Ämnesdidaktik 
 
Följande uppgifter om ämnesdidaktik är hämtade från artikeln ”Om ämnesdidaktikens natur, 
kultur och värdegrund” (Andersson - Enheten för ämnesdidaktik - Göteborg 2001-10-24): 
 
Inom ämnesdidaktiken kan man studera och analysera undervisningen. Ämnet som studeras 
kan vara ett skolämne, en universitetsdisciplin eller en yrkesfärdighet. Man kan säga att 
ämnesdidaktikens uppgift är att skapa, utveckla och vårda kunskapen om undervisning 
angående innehåll och under olika betingelser.  
 
I den svenska skolan har man kunnat urskilja två olika undervisningskulturer, en som vi kan 
kalla ”folkskollärarkultur” och en ”traditionell akademikerkultur”.  Den första kan sägas sätta 
eleven i första hand, och man har ett holistiskt perspektiv på valet av innehåll. Till denna 
inriktnings nackdel kan sägas att den ibland tenderar att nedvärdera ämnesundervisning och 
ämneskunskaper, och då kan bli ytlig. 
 
Den traditionella akademikerkulturen uppskattar djupa ämneskunskaper och kompetens, men 
kan vara obenägen att gå utanför de egna ämnena. Detta kan medföra att eleverna upplever 
olika ämnen som isolerade från varandra.  
 
Den ämnesdidaktik vi ser i dag utvecklar en kultur som grundas på bägge dessa nämnda. Vi 
ser en ämnesdidaktik som försöker hitta en balans där de positiva egenskaperna från dessa två 
kulturer tas tillvara.  
 
När man försöker definiera ämnesdidaktiken, kan man se en process i tre faser: 
 
Fas 1. Målformulering 
Här kan till exempel avgöras vilka moment inom ett ämne som bör fokuseras. Vidare spelar 
faktorer som elevernas förutsättningar in, och även lärarens förutsättningar.  
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Fas 2. Undervisning 
Själva lärandeprocessen kan sägas vara didaktikens hjärtpunkt. Det är under denna process 
som eleven ska nå från sitt utgångsläge till de uppställda målen. 
Fas 3. Utvärdering 
Det är här man undersöker om eleverna har nått de uppställda målen. Om inte måste frågan 
ställas vad som ska göras. Vilka faktorer behöver ändras, mer tid till undervisningen osv. 
 
I stor utsträckning har den pedagogiska forskningen varit åtskild från lärarnas undervisning. I 
stället för att hjälpa varandra har olika skolbildningar ofta konkurrerat med varandra. 
Ämnesdidaktiken har möjlighet att uppmuntra till att förbättra undervisningen genom att 
sprida information, ett arbete som sedan länge pågått i Göteborg. Enheten för ämnesdidaktik 
har där utarbetat lärarhandledningar, problemhäften mm. Rapporter och resultat av 
undervisning analyseras och offentliggörs. På detta sätt kan lärare ta del av sina kollegors 
erfarenheter, och klyftan mellan forskare och praktiker kan reduceras. (Andersson –2001)  
 

1.3 Lärande 
 
Den del av didaktiken som denna uppsats är ämnad att undersöka är i första hand själva 
lärandeprocessen. Följande idéer om lärande är hämtade ur boken ”Om lärande” (Marton, 
Booth 1997, s 31 - 41): 
 
Man slår fast att det finns kvalitativa skillnader i inlärningen. När en grupp elever exempelvis 
ombads att läsa en text och sedan återge vad de läst, kunde man märka tydliga kvalitativa 
skillnader i deras berättelser. Vissa elever uppgav efteråt att de i första hand försökt komma 
ihåg så mycket som möjligt av texten. Andra sade att de letade efter textens viktigaste idéer, 
för att förstå vad själva poängen med artikeln var. Här finns olika inriktningar till lärandet, en 
ytinriktning resp. en djupinriktning. De elever som haft en djupinriktning kunde bättre förstå 
författarens budskap, medan de med ytinriktning ofta missade budskapet helt.  
 
Vissa elever uppfattade den text som skulle läsas som ett krav, något som skulle utföras för att 
senare kommas ihåg. Dessa elever fick en ytinriktad typ av inlärning. Andra elever såg texten 
som ett fönster mot verkligheten, en möjlighet att ta reda på saker och ting. Dessa elever hade 
en djupinriktning till sitt lärande och fick en djupare förståelse för texten.  
 
Man slår fast att elevens attityd och inlärningsstrategi har betydelse för inlärningen, men det 
är också så att innehållet i det som ska läras påverkar elevens attityd. Det blir följaktligen en 
växelverkan mellan eleven och den inlärningssituation denne befinner sig i, där inget helt kan 
skiljas ut från det andra.  
 

1.4 Erfarande 
 
En central del i hur lärande kan te sig inom matematik och naturvetenskap är hur eleven erfar 
tal. Ett tal är inte bara något man räknar med, utan även något som man erfar med sina sinnen.  
Talet sju kan exempelvis erfaras som det sjunde i en serie, men också som sju. För att ha en 
god förståelse av talet måste båda dessa meningar kunna förstås. Talet sju kan ses som 
summan av talet fem och talet två. Ju mer komplett talen kan erfaras, desto lättare blir det att 
utveckla räknefärdigheter. 
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Vi vet inte så mycket om hur och när utvecklingen av detta erfarande görs. Däremot vet vi att 
de som har svårigheter i matematik inte har ett fullständigt erfarande av talen (Marton, 1997, s 
84). Ett exempel är hur blinda barn lär sig räkna. De börjar inte räkna på fingrarna, som 
seende barn ofta gör. Detta förklaras med att de blinda barnen har svårt att med känseln 
uppfatta fingrarnas mängd. Blinda barn ligger cirka två år efter seende i utvecklingen av 
räknefärdigheter, men de verkar ta igen detta i ett senare skede. 
 
Om detta ska tillämpas inom ämnet fysik kan man ställa frågan; Hur erfar man en kraft, eller 
en rörelse? Är erfarandet av dessa annorlunda om man själv utsätts för dem, och kan detta i så 
fall påverka förståelsen?  

1.5 Newtonsk rörelse 
 
Denna uppsats riktar sig mot fysikens didaktik. Här görs en jämförelse mellan elever som fått 
olika undervisning i mekanik, och frågeställningen är bl.a. om de erfar begrepp som kraft och 
rörelse annorlunda när de fått en undervisning med självupplevda krafter och rörelser. Det kan 
då vara på sin plats att definiera skillnaden i erfarande mellan ”Aristotelesk rörelse” och 
Newtonsk rörelse”, två fundamentalt olika sätt att erfara kraft och rörelse. 
 
Mekanik är en grundläggande del av den klassiska fysiken. Till stor del vilar undervisningen i 
fysik i dag på Newtons arbete. Hans böcker Principia är resultatet av 20 års arbete. Här 
definieras samband mellan massa, moment, tröghet och krafter mm. Newtons tre lagar för 
rörelse är i dag grundläggande för vår förståelse för mekanik. (Marton, 1997, s 101). 
 
Man kan tycka att vi efter 300 år borde ha tagit till oss det Newtonska sättet att se på rörelse 
och krafter, men i praktiken visar det sig att så inte alls alltid är fallet bland våra studenter. 
Kanske är detta ändå inte så konstigt. Eleverna förväntas att under några veckors studier av 
naturvetenskap tillgodogöra sig de insikter som geniet Newton kommit fram till under 20 års 
arbete.  
 
Det har gjorts ett antal studier (Marton, 1997, s 102) av hur elever beskriver rörelse, och det 
visar sig att de har stora svårigheter inom detta område även om de är duktiga på att hantera 
ämnet vad det gäller algoritmer och kalkyl. Ett exempel på detta är elevers uppfattning av 
Newtons första lag: En kropp förblir i ett tillstånd av vila eller likformig rörelse, om den inte 
påverkas av en kraft (Newtonsk rörelse). 
 
Denna lag kan ställas mot en uppfattning som brukar tillskrivas Aristoteles, där ett tillstånd av 
vila förutsätter frånvaro av nettokraft, medan rörelse förutsätter en nettokraft (Aristotelesk 
rörelse). Denna uppfattning kan kallas intuitiv, och tycks vara mycket svår att ändra på hos en 
elev. Till en lärares uppgifter hör följaktligen att försöka ge eleven en förståelse för rörelse 
som stämmer överens med Newtons begreppsbildning.  
 

1.6 Inlärningsmetoder 
 
Elever kan ha olika förmåga till inlärning beroende på vilken sorts stimulans de får. Enligt 
”Inlärning på elevernas villkor” (Boström, Wallenberg - Inlärning på elevernas villkor – 1996, 
s 24) kan vi särskilja fyra typer av inlärare. Den taktile lär mest med hjälp av händerna, den 
kinestetiske huvudsakligen via känslor eller praktiskt arbete, den auditive via hörsel samt den 
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visuelle med hjälp av synen. Olika typer av undervisning gynnar eller missgynnar alltså vissa 
typer av elever.  
 
Forskning visar att det taktila och kinestetiska sinnet är vanligast hos våra elever, speciellt hos 
pojkarna. Skolan har emellertid av tradition främst inriktat sig mot visuell och auditiv 
undervisning. (Boström, 1996, s 30) 
 
Avsikten med denna uppsats är inte att särskilja dessa olika huvudtyper av elever och jämföra 
dem. Däremot kan man säga att en laboration på Liseberg har ett praktisk och fysiskt 
upplevelsemässigt inslag som saknas i traditionell undervisning. Frågeställningen som görs 
här är då att se om en hel grupp påverkas positivt av denna undervisningsform, utan att dela 
upp eleverna i olika inlärningstyper.  
 
 

2. Bakgrund 
 
Läsåret 02/03 höll jag för första gången en fysikkurs på John Bauergymnasiet (JB). 
Förutsättningarna var här annorlunda gentemot den fysik jag tidigare haft med naturvetare på 
Erik Dahlbergsgymnasiet (ED). På ED läste eleverna fysik A under termin 2 och 3, för att 
fortsätta med fysik B under termin 4, 5 och 6.  
 
På JB har vi valt ett annat upplägg. Eftersom JB är ett gymnasium med yrkesprogram, ingår 
inte fysik som obligatoriskt ämne på något program. De elever som önskar läsa fysik får 
emellertid möjlighet att välja detta som tillval. Hela fysikkursen läses då under åk 3, dvs. 
termin 5 och 6.  Man läser under en hel dag, måndag, och kursen kan nog sägas närmast likna 
basårets undervisning på högskolan. 
 
I boken ”Om Lärande” (Marton, 1997, s 185) framhålls att inlärning är effektivare om eleven 
först ställs inför ett praktiskt problem, och därefter sätter sig in i den teori som behövs. Så är 
det ju onekligen här, men det är också min erfarenhet att detta ofta tillämpas inom normal 
fysikundervisning. Läraren visar med något slags experiment ett fenomen för eleven, och 
därefter sätter man sig in i de teorier som ligger bakom. Jämfört med fysikundervisning på 
Liseberg blir då skillnaden att här upplever eleven själv de rörelser och krafter det är fråga 
om. Det är detta som är själva knutpunkten, och det är detta som hela frågeställningen måste 
komma att kretsa kring. 

2.1 Tidigare forskning 
 
Redan Deweys forskning runt år 1900 antydde att elever lärde sig bättre genom att göra saker 
i stället för att bara läsa om dem - learning by doing (Bäärnhielm, Lundgren, Lindgren, 
Nordefors - Alternativ undervisningsform i fysik, 2005-10-15) 
 
Internationellt har det gjorts undersökningar där elevers förmåga att förstå fysik har testats 
efter att extra energi lagts på att förklara fysikaliska begrepp (Elby - Helping physics students 
learn how to learn –Physics Education nr 7 juli 2001). Enligt Elby har tidigare studier, där 
man fokuserat på elevernas förståelse av fysikaliska begrepp haft svårt att visa signifikanta 
förbättringar. Elby lyckades dock vid en egen undersökning visa att man kunde göra detta. 
Han jämförde två elevgrupper, en i Kalifornien (normalelever) och en i Virginia (speciellt 
begåvade elever) under åren 1997 – 1999. Genom att ge eleverna frågeställningar som 
uppmanade till reflektion och eftertanke i större utsträckning uppvisade bägge grupperna 
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signifikant bättre förståelse än de som fått traditionell undervisning. Eleverna testades före 
och efter genomgången kurs, och goda resultat kunde visas för båda grupperna. 
 
Eleverna fick exempelvis dra en vagn med ett gummiband, och besvara frågan; Finns det en 
skillnad i kraft mellan att dra igång vagnen och att hålla den i konstant fart? Till detta kommer 
följdfrågor som;  
a) När vagnen börjar röra sig, har den en acceleration? I så fall, enligt Newtons andra lag, är 
kraften framåt större än eller bara lika stor som den bromsande kraften? 
b) Medan vagnen hålls i kontant fart, har den då en acceleration?  Enligt Newtons andra lag, 
är kraften framåt större än eller bara lika stor som den bromsande kraften? 
 
I boken Teaching Physics with the Physics Suite (Redish 2003) Redogörs för hur man kan 
uppnå bättre resultat i fysikundervisningen genom att i stället för traditionell undervisning 
med föreläsningar använda “The Physics Suite”, ett koncept med laborationer, workshops, 
diskussioner med betoning på förståelse mm. (Redish, 2003 s 1-5.) 
 
Redish anger ett antal argument till varför man bör titta på alternativa undervisningsmetoder. 
Dels menar han att dagens elever skiljer sig från tidigare elever, dels att dagens traditionella 
undervisning inte fungerar särskilt bra. Vi måste därför undersöka hur dagens elever tänker 
och resonerar. (Redish 2003 s. 5-8) 
 
Undersökningar har visat att elever är bättre på att lösa kvantitativa uppgifter än kvalitativa. 
(Redish 2003 s. 14) Det är ett viktigt mål att eleverna får en kunskapsbas som har en stark 
koppling till den fysiska verkligheten. (Redish 2003 s. 48)  
 
The Physics Suite kräver att eleverna arbetar i mindre grupper, 10-15 per lärare, att man har 
viss tillgång till datorer, laborationsutrustning mm. (Redish 2003 s. 171) Man visar här ett 
märkbart förbättrat studieresultat hos elever som använt detta koncept, jämfört med dem som 
haft traditionell undervisning. (Redish 2003 s.200) 
 
I den laborativa delen kan man göra experiment som exempelvis att sätta ett brinnande ljus 
framför en högtalare som ger en ton på 10 Hz, och med datorutrustning mäta frekvensen på 
ljusets rörelse (Redish 2003 s.155). Efteråt kan eleverna få frågor som; 

 
En dammpartikel finns framför en högtalare. Högtalaren sätts på med 
en konstant (låg) frekvens. Vilket svar eller kombination av svar kan 
bäst beskriva dammpartikelns rörelse? 
a) Dammpartikeln rör sig upp och ner. 
b) Dammpartikeln åker bort från högtalaren. 
c) Dammpartikeln åker fram och tillbaka från högtalaren. 
d) Dammpartikeln rör sig inte alls 
e) Dammpartikeln rör sig cirkulärt. 

                 f) Inget av ovanstående är korrekt. 
 
Eleverna kan även få arbeta med s.k. ”kontextrika problem”, vilka är alltför svåra för en 
individ att lösa själv, och man arbetar i grupp. Ett exempel på uppgift kan vara följande; 
En vän har problem med sin elgitarr, den låga E-strängen brister när han ska stämma den. Den 
är av koppar med en diameter av 0,063 tum. En snabb uträkning ger att vågens hastighet i 
strängen är 1900 fot/s. Vidare får man veta att musiksträngar brister om de utsätts för en 
sträckning på mer än 2%. Vilket råd ska man ge vännen? 
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I artikeln Barns kommunikation och lärande i fysik genom praktiska experiment (Nilsson 
2005) undersöks hur yngre barns (11 år) förståelse för fysikaliska begrepp kan förbättras 
genom att använda praktiska experiment. Man utför en experimentdag på Liseberg som sedan 
följs upp av diskussioner där eleverna själva får försöka resonera kring begrepp som kraft, 
rörelse mm. Just diskussionen framhålls som viktig för barnens begreppsbildning. (Nilsson 
2005) 
 
Innan resan förbereds eleverna genom att få göra ett antal experiment relaterade till 
attraktionerna på Liseberg. I små grupper kunde eleverna gå runt ett stationssystem och där 
besvara frågor, samt lägga fram hypoteser. 
 
Vid den första stationen får eleverna en full och en tom PET-flaska, och följande fråga; 
Vem når marken först av Nalle Puh och Nasse om de hoppar från ett tak på samma gång? 
Varför faller saker till marken då vi tappar dem? Varför faller inte Månen ned på marken?  
 
Detta enkla experiment ger upphov till mycket diskussion. Upptäckten att flaskorna faller till 
synes lika fort får dem att fundera över storlekens betydelse i förhållande till luftmotståndet. 
Kan ett litet föremål falla fortare eftersom det har mindre luftmotstånd? Hur fungerar en 
fallskärm osv. 
 
Artikeln Using Interactive Lecture Demonstrations to Create an Active Learning 
Environment (Sokoloff, Thornton - The Physics Teacher, vol 35, sept 1997) visar en 
undersökning mellan traditionell fysikundervisning och försök med pedagogisk 
experimentutrustning av typ lågfriktionsbanor för undersökning av Newtons lagar. Även här 
kan man visa på en märkbart bättre förståelse hos de elever som fått använda denna metodik. 
Den laborativa delen följer ett bestämt mönster: 

1. Läraren beskriver experimentet, och genomför det utan uppmätta data. 
2. Eleverna skriver ner sina förutsägelser av resultatet. 
3. Eleverna diskuterar sina förutsägelser i mindre grupper.  
4. Läraren sammanställer och belyser vanliga förutsägelser inför klassen.  
5. Eleverna sammanställer sina slutgiltiga förutsägelser.  
6. Experimentet utförs. Data mäts och visas med dator.  
7. Läraren engagerar klassen igen. Diskussion förs om vad elever anser om sina 

förutsägelser, speciellt de felaktiga.  
8. Läraren diskuterar variationer av experimentet och liknande fysikaliska situationer, 

baserade på samma koncept.  

2.2 Erik Dahlbergsgymnasiet  
 
Det finns fyra kommunala gymnasieskolor i Jönköpings kommun, av vilka Erik 
Dahlbergsgymnasiet är en. ED var från början huvudsakligen ett tekniskt - naturvetenskapligt 
gymnasium. Under 90-talet har ett antal andra program kommit till, och i dag hittar vi en rad 
olika utbildningar där. Dock har ED fortfarande hand om huvuddelen av den 
naturvetenskapliga utbildningen i Jönköping, och har väl inarbetade naturvetenskapliga 
institutioner. 
 
Utbildningen kan sägas vara rent traditionell, i den meningen att eleverna får lektionspass av 
”normallängd” (oftast 40-60 min.) och går från klassrum till klassrum.  
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Att jag valde ED som referens till mitt arbete beror på att jag själv arbetat där, och följaktligen 
känner till förhållandena. Men också på att detta är en skola med lång naturvetenskaplig 
tradition, och att en referens därifrån följaktligen borde vara av hög klass. ED har i dag (2004) 
drygt 1300 elever. 
 
På ED genomförs fysik A (100 p) på det naturvetenskapliga programmet under termin 2-3, 
där eleverna får totalt ca 80 h undervisningstid, fördelat på lektioner och laborationer. Man 
har tillgång till en väl inarbetad fysikinstitution med all tänkbar utrustning för att genomföra 
demonstationer, experiment och laborationer.  

2.3 John Bauergymnasiet 
 
John Bauergymnasiet är en friskola i Jönköping, som ägs av ULTRA utbildning AB. Den 
startade HT-00 och är följaktligen en relativt ny skola. Jag började själv på JB hösten -01. JB 
har uteslutande yrkesprogram, och vid starten fanns endast IT-programmet. Så småningom 
kom nya program till, och i dag hittar vi utöver IT-programmet även IT-media, Omvårdnads-, 
Hotell och Restaurang-, Entreprenörs-, Industri-, Idrott och hälsa-, samt Fordonsprogrammet. 
JB har i dag (2004) ca 450 elever. 
 
Den pedagogiska grundtanken på JB skiljer sig från traditionella skolors. Eleverna får ett 
hemklassrum, där i stort sett all undervisning sker. Eleverna förfogar över en egen, bärbar 
dator som alltid kan kopplas upp mot Internet direkt i klassrummet. Begrepp som 
ämnesövergripande undervisning och PBL hålls i förgrunden, och tanken är att varje ämne 
ska ha vissa PBL-inslag. Direkt uppkoppling mot Internet underlättar möjligheterna till, och 
kräver dessutom en annorlunda pedagogik. 
 
Lektionerna är alltid tretimmarspass, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Även detta 
skiljer sig från traditionella skolor, och medför att andra undervisningsformer blir möjliga. 
 
Fysik på JB genomförs som tillvalsämne för de elever som önskar det. Det handlar då om 
elever som behöver ett betyg i fysik för fortsatta studier på högskolan, eller har ett intresse för 
naturvetenskap och därför vill fördjupa sig i ämnet. På JB finns ingen fysikinstitution utan 
undervisningen måste genomföras med det som finns till hands. Viss utrustning har emellertid 
köpts in, och laborationer har till stor del utförts i ED:s laborationssalar. Det har visat sig att 
åtskilliga laborativa inslag har kunnat utföras med gott resultat med små medel och lite 
fantasi. Enkel utrustning behöver ju inte nödvändigtvis innebära sämre inlärning. 
 
Till kursen fysik A får eleverna ca 60 h lärarledd tid, alltså mindre än på ED. Eleverna 
förväntas göra en hel del arbete hemma, vilket är möjligt om de är motiverade. Eftersom 
ämnet är ett tillvalsämne förväntas eleverna vara det. Fysikundervisningen genomförs som 
heldag varje måndag, vilket innebär tre timmar på förmiddagen och tre timmar på 
eftermiddagen. Detta arbetssätt skulle möjligen kunna beskrivas som mer ”högskolemässigt” 
än traditionell gymnasieundervisning, och upplevs faktiskt positivt av många elever. 
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3. Syfte och frågeställningar 
 
Kan ett alternativt arbetssätt i fysikundervisningen ge ett annat resultat i inlärningen? Närmare 
bestämt, kan en mer ”självupplevd” laborativ del inom fysiken ge en annorlunda upplevelse 
av naturlagarna, så att eleven på så sätt får en bättre förståelse för fysik? Eller för att uttrycka 
det annorlunda, går det att märka en skillnad i inlärningen om man har genomfört traditionella 
experiment i laboratoriemiljö, eller om man personligen känt rörelserna och påverkats av 
krafterna? Min målsättning är att testa detta utifrån tre olika aspekter: 
 

1. Finns det någon skillnad i attityden till fysik, hos elever som jobbat mer 
”självupplevt”? 

 
2. Har dessa elever en annorlunda förståelse för fysiken? Skiljer sig deras uppfattning av 

fysikaliska samband och orsaker från övriga, ”traditionellt” utbildade elever? 
 

3. Går det att se någon märkbar skillnad i resultatet av kursen på traditionellt sätt, det vill 
säga kan man se någon skillnad i slutbetyg, och slutresultat med provbanksproven?  
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4. Metod 
 
Arbetet kan definieras i fyra steg: 
 

1. Att testa elevernas förkunskaper och förståelse för fysik innan kursen börjar. 
2. Att genomföra en praktisk exkursion på Liseberg med uppgifter att genomföra. 
3. Att efter kursens avslutande åter testa eleverna för att se om deras kunskaper, 

förståelse och attityder inför fysik i något signifikant avseende skiljer sig från 
referensgruppen på ED, och om detta kan förväntas härledas till Lisebergsresan. 

4. Sammanställning och analys av resultatet. 
 
Uppgiften kom att begränsas till mekanikavsnittet i fysik A-kursen. Här behandlas moment 
som medelfart, acceleration mm under rätlinjig rörelse. Vidare tas energibegreppet upp, och 
omvandlingar mellan rörelse- och lägesenergi. Uppgifterna på Liseberg skulle alltså dels vara 
så begränsade som möjligt, men samtidigt täcka in så mycket som möjligt av dessa moment. 
Jag valde två uppgifter, som kommer att presenteras mer i detalj längre fram i texten. 
Eleverna skulle åka ”Lisebergsbanan”, en berg och dalbana, och utifrån denna lösa uppgifter 
kring omvandlingar mellan rörelse- och lägesenergi. De skulle också åka ”Uppskjutet”, där 
man med en acceleration på upp till 4 g skjuts rakt upp till en höjd av 30-40 m, och därefter 
faller fritt neråt. Vid denna uppskjutning skulle en accelerometer användas för att producera 
ett at-diagram, dvs. accelerationen som funktion av tiden. Utifrån detta diagram skulle 
eleverna själva tillverka först ett vt-diagram och sedan ett st-diagram, en uppgift som kräver 
stor förståelse för hela rörelsen och som i stort sett innefattar hela mekanikdelen i fysik A.  
 
För att testa elevernas förkunskaper i fysik, valdes uppgifter ur Nordlab (Institutionen för 
pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet), där man tagit fram uppgifter som testar den 
allmänna förståelsen för fysik. Eleverna fick bara veta att de skulle delta i något slags test, 
men inte vad det handlade om, eftersom detta i så fall möjligen skulle kunna påverka 
resultatet av den fortsatta kursen. Om eleverna vet att de senare ska testas speciellt i mekanik, 
kan det hända att de pluggar extra mycket just i detta moment. Frågorna som ställdes var 
alltså allmänna fysikfrågor, inte bara om mekanik. Avsikten med detta var att få en god bild 
av elevens allmänna förkunskaper i fysik. Mer om denna test längre fram. 
 
För att undersöka elevernas resultat i fysikkursen som sådan räcker det bra med att jämföra 
resultatet på det avslutande provbanksprovet med de förkunskaper som visats upp på den 
fördiagnostiska testen. Men eftersom mekaniken endast är en del av kursen i fysik A (om än 
en viktig del) är det kanske intressantare att undersöka elevens förståelse för mekanik lite 
närmare. För detta krävs en avslutande test som kan ge en vink om hur eleven uppfattar 
rörelse och krafter. 
 
Till den avslutande testen valdes frågor ur TIMSS (Third International Mathematics and 
Science Study) undersökning av elevers förståelse för mekanik. Här begränsades frågorna till 
att endast omfatta mekanik, eftersom det var detta som skulle testas. Fördelen med dessa 
frågor är att de utförts på elever inte bara runt om i Sverige utan i hela världen, så att man här 
kan få referenser inte bara till elever från ED. Mer om TIMSS kommer längre fram i texten. 
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4.1 Nordlab 
 
Projektet Nordlab-se är framtaget av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs 
Universitet, med Björn Andersson som projektledare. Nordlab går ut på att genom nordiskt 
samarbete ge lärare inom naturvetenskap möjlighet att få nya idéer till sin undervisning. 
Centralt för projektet är ämnesdidaktisk forskning och nytänkande, och meningen är att 
materialet ska kunna användas av lärare på sina skolor. 
 
Nordiska Ministerrådet är initiativtagare till projektet, och finansierar även dess samnordiska 
delar. (Nordlab-se, 03-06-12). 
 

4.2 TIMSS 
 
Enheten för pedagogiska mätningar, Umeå Universitet, ger följande beskrivning av TIMSS: 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement, eller IEA, har under 
ett trettiotal år genomfört ett stort antal internationella undersökningar om elevers kunskaper 
och attityder till olika ämnen. TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) 
genomfördes under vårterminen –95 och omfattade matematik och naturvetenskap. Detta var 
den tredje liknande undersökning som utförts. Undersökningar i matematik har gjorts 1964 
och 1980, och i naturvetenskap 1964 och 1983.  
 
Över 40 länder deltog i TIMSS-projektet, och man inriktade sig på tre åldersgrupper: 

• De två årskurser som innehåller flest nioåringar.  
• De två årskurser som innehåller flest trettonåringar.  
• Elever i sista årskursen i gymnasieskolan. 

I Sverige deltog ungefär 280 grundskolor och 160 gymnasieskolor. Sammanlagt deltog 
ungefär 16000 elever. I Sverige hanteras TIMSS för närvarande av Enheten för pedagogiska 
mätningar vid Umeå Universitet.  

TIMSS 1995 studien hade två huvudsyften: 

• att beskriva och jämföra elevprestationer både nationellt och internationellt, och även 
att bland annat redovisa elevers inställning till ämnesområdena matematik och 
naturvetenskap  

• att försöka förklara och förstå erhållna skillnader i prestationer mot bakgrund av 
elevens situation och attityd. 

När det gällde elever i sista årskursen i gymnasieskolan, delades dessa in i två åtskilda 
testgrupper. Dels omfattade undersökningen elever i samtliga avgångsklasser, och dels den så 
kallade specialistundersökningen i matematik resp. fysik. I den sistnämnda undersöktes 
endast elever på naturvetenskaplig eller teknisk utbildning, också här i avgångsklasserna.2 

                                                
2 Man måste givetvis ta hänsyn till svårigheterna att jämföra statistik tagen från olika skolsystem med olika slags 
urval av eleverna. Man måste även tänka på att de svenska elever som deltog vid detta tillfälle tillhörde den 
”gamla” gymnasieskolan, den sista elevkullen innan Gymnasiereformen –92 helt slog igenom. (Författarens 
anmärkning.) 
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Sverige fick goda resultat i undersökningen. I matematik hamnade man ungefär i mitten, och i 
fysik på andra plats strax efter Norge. Pojkar fick bättre resultat än flickor, och denna skillnad 
kunde dessutom märkas i samtliga andra länder. 

I specialistundersökningen delades fysikuppgifterna in i följande grupper: 

1. Mekanik, 16 uppgifter. 
2. Ellära, 16 uppgifter. 
3. Värmelära, 9 uppgifter. 
4. Vågrörelselära, 10 uppgifter. 
5. Modern fysik, 14 uppgifter. 

(Enheten för pedagogiska mätningar, Umeå Universitet.) 

Ytterligare TIMSS-undersökningar har gjorts efter 1995. Dels utfördes en studie 1999, men 
då deltog inte Sverige. Vid den senaste TIMSS-undersökningen 2003 deltog Sverige på nytt, 
men denna undersökning gällde endast grundskolans elever. Resultatet av 2003 års test var 
emellertid nedslående för Sverige i såväl matematik som NO. Landet ligger fortfarande över 
det internationella genomsnittet i såväl matematik som NO men har resultatmässigt tappat 
mest av samtliga länder sedan den förra undersökningen 1995.  

4.3 Accelerometern 

Under våren –03 togs kontakt med Fysikinstitutionen på Högskolan i Jönköping, som har 
tillgång till accelerometer. Örjan Nilsson, avdelningschef på Fysikinstitutionen hjälpte till 
med såväl hårdvara som mjukvara och gav mig möjlighet att låna utrustningen under resan till 
Liseberg i september –03. 

Accelerometern är en liten givare, endast några centimeter stor, som kan mäta accelerationer 
på upp till ±5g. Denna kopplas till ett instrument, Lab Pro, vilket i sin tur har ett så smidigt 
format att det går att stoppa i en större ficka. Efter utförd mätning kopplas instrumentet till en 
bärbar dator med programmet Logger Pro, och man kan omedelbart se om mätningen blivit 
lyckad, samt spara den på hårddisken. Detta möjliggör att man inom någon minut efter utförd 
mätning kan studera resultatet, och vet om man har ett lyckat diagram att ta med sig hem. 
Med 50 mätningar per sekund kunde instrumentet mäta i tre minuter från att man startat det. 

Både Accelerometern, Lab Pro och programmet Logger Pro kommer från Vernier Software & 
Technology i USA.   
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5. Eleverna 
 
Själva undersökningen utfördes på fyra elevgrupper, eller klasser. Två grupper deltog från 
John Bauergymnasiet, och två grupper från Erik Dahlbergsgymnasiet. Hela undersökningen 
sträcker sig i tid från början av höstterminen –03 till slutet på höstterminen –04. Totalt 
omfattar studien 110 elever, 51 på JB och 59 på ED. 
 

5.1 Fysikgrupperna vid John Bauergymnasiet. 
 
Denna grupp kommer i fortsättningen att benämnas JB 1. I denna grupp deltar 20 elever i 
åldrarna 18-20 år, vilka påbörjade sin kurs i fysik A i augusti –03 för att avsluta den i oktober 
–03. De har då fått ca 60 h lärarledd undervisning, med författaren som lärare. Samtliga i 
gruppen är pojkar. Eftersom dessa elever valt fysik som tillval, kan de inte sägas vara 
representativa för John Bauergymnasiet som helhet. Intagningspoängen från grundskolan är i 
genomsnitt 210 för fysikgruppens 20 elever, mot 190 för hela treans årskurs på JB.  
 
På grund av att JB:s elever går i åk 3, skiljer sig deras förkunskaper i matematik från eleverna 
på ED, vilka går i åk 1 när deras fysikkurs börjar. Dessutom är bilden här något mer komplex.  
Av de 20 eleverna i JB 1 har tre avslutat Ma B, tio håller dessutom på att läsa Ma C och sju 
har avslutat Ma C och håller på att läsa Ma D. 
 
Under HT-04 genomför två grupper fysik A på JB. De består av 15 + 16 elever i respektive 
grupp, och kommer i fortsättningen att slås ihop och benämnas JB 2. Att dessa inte slås ihop 
till en enda undervisningsgrupp beror dels på schematekniska skäl, dels att man på JB normalt 
inte har större grupper än 22-24 elever.  
 
Här finns alltså totalt 31 elever, 29 pojkar och två flickor. Undervisningen genomförs på 
samma sätt som året innan. I denna årskurs är intagningspoängen från Grundskolan 224 för 
fysikgruppen, mot 191 för hela årskursen.  

5.2 Naturvetarklasserna vid Erik Dahlbergsgymnasiet  
 
Dessa två klassers fysik A-kurs påbörjas i början på VT-04 och avslutas i slutet på HT-04. De 
klasser som studeras är två NV1:or, vilka i fortsättningen kommer att kallas ED 1 och ED 2.  
 
I klassen ED 1 går 29 elever, 17 flickor och 12 pojkar. Eleverna i ED 1 har från grundskolan 
medelbetygspoängen 271. Flickorna har 273 och pojkarna 269.  
 
I ED 2 går 30 elever, 13 flickor och 17 pojkar. Dessa elever har från grundskolan 
medelbetygspoängen 261. Flickorna har 260 och pojkarna 261. 
 
Detta ger en total intagningspoäng på 266 för ED 1 + ED 2 totalt, att jämföra med 219 för JB 
1 + JB 2. Eftersom JB är en gymnasieskola som uteslutande har yrkesprogram är det rimligt 
att förvänta sig lägre intagningspoäng här än vid ED:s naturvetarklasser.  
 
Samtliga elever på ED läser Ma AB vid fysikkursens början, och Ma CD vid kursens 
avslutande. Man kan alltså konstatera att eleverna på ED har en högre genomsnittlig 
intagningspoäng från grundskolan, men att eleverna från JB har något bättre genomsnittliga 
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förkunskaper i matematik. Dock gäller detta försprång i matematik inte längre vid 
fysikkursens avslutande.  
 
Det finns alltså vissa mätbara skillnader mellan de två skolornas elever, men hur skiljer sig då 
de olika elevgruppernas uppfattning om olika fenomen och samband inom fysiken?  
 
 

6. Den fördiagnostiska testen 
 
Den fördiagnostiska testen ges till eleverna innan undervisningen i fysik påbörjas. Syftet med 
detta är att få en bild av vilken begreppsvärld eleverna har med sig inom ämnet, innan deras 
vidare utbildning börjar, och på så sätt kunna få en bättre jämförelse mellan de olika 
grupperna.  
 
De frågor som används för denna test kommer som tidigare nämnts från Nordlab, och ger en 
bild av elevens förståelse inom ämnen som astronomi, elektricitet, atomer och mekanik. På så 
sätt kan man få en bred bild av elevens allmänna begreppsförståelse inom fysik utan att den 
studerande för den skull får någon känsla av vart denna undersökning senare skall leda.   
 
Sex frågor från Nordlab valdes ut till testen. De två första är inom astronomi, hur förklarar du 
halvmåne resp. solförmörkelse. Fråga tre ber eleven beskriva hur ledningarna går i en 
glödlampa. På fråga fyra ska eleven ange vad av ett antal alternativ som består av atomer, 
medan de två sista frågorna handlar om krafter. Fråga fem och sex handlar om krafter, eleven 
uppmanas beskriva krafterna som verkar på en fallskärmshoppare resp. krafterna på en 
hockeypuck som glider fram på isen. 
 
Här följer resultatet av den fördiagnostiska testen. Ett utförligare resultat finns presenterat i 
bilagorna. Frågorna presenteras med andelen rätt svar från respektive grupp samt totalt från 
ED och JB (se bilaga). Dessutom studeras de åtskilda resultaten av kvinnliga resp. manliga 
elever (se bilaga), eftersom det vid TIMSS internationella undersökning visat sig att det finns 
en liten, men signifikant skillnad mellan könen i förståelse för fysik, till de manliga elevernas 
fördel. I gruppen JB 2 har emellertid ingen åtskillnad gjorts mellan könen eftersom denna 
grupp består av 29 manliga elever och endast två kvinnliga. Att söka någon signifikant 
skillnad i resultaten av två kvinnliga elever förefaller meningslöst. 
 
Fråga 1. Hur förklarar du halvmåne? 
Andel rätt svar: JB 33%, ED 36%. 
 
Fråga 2. Hur förklarar du solförmörkelse? 
Andel rätt svar: JB 90%, ED 78%. 
 
Fråga 3. Glödlampan. 
Andel rätt svar: JB 55%, ED 28% (ED:s pojkar 43%). 
 
Fråga 4. Vad består av atomer? 
Andel rätt svar: JB 90%, ED 88%. 
 
Fråga 5. Fallskärmshopparen. 
Andel rätt svar: JB 8%, ED 7%. 
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Fråga 6. Hockeypucken. 
Andel rätt svar: JB 4%, ED 6%. 
 
 
Av de sex frågor som ställs har JB:s elever bäst resultat på fyra, medan ED:s är bäst på två 
frågor. Dock är skillnaderna små på de flesta frågorna, ett Chi2-test visar inga signifikanta 
skillnader mellan grupperna med undantag av fråga tre, där JB:s elever har signifikant bättre 
resultat än ED:s, 55% rätt på JB mot 28% för ED.  
 
Däremot gäller denna skillnad endast det totala resultatet av grupperna. En jämförelse mellan 
JB:s elever och endast pojkarna på ED ger ett något annorlunda resultat. Även här svarar JB:s 
elever bäst på fyra frågor mot två för ED, men det finns inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna på några frågor. 
 
En jämförelse mellan könen hos ED:s grupper ger ett något osäkert resultat. Pojkarna är bäst 
på tre frågor medan flickorna är bäst på de andra tre. Intressant är att flickorna svarar bäst på 
frågor inom astronomi, medan pojkarna är duktigare på att förklara t.ex. hur en glödlampa 
fungerar.  
 
Ytterligare en sak som kan konstateras utifrån testet är att de frågor som behandlar förståelse 
för krafter, fråga 5 och 6, ger sämst resultat hos samtliga grupper.  
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7. Lisebergsresorna 
 
Eftersom jag redan tidigt fått rådet att begränsa uppgifternas storlek, gavs eleverna endast två 
uppgifter, baserade på två attraktioner, Uppskjutet och Lisebergsbanan. Detta visade sig i 
efterhand vara klokt, ett antal elever hade problem med att sätta sig in i och hinna avsluta 
arbetet på den vecka de fick till sitt förfogande. 
 

7.1 Uppgift 1: Uppskjutet 
 
Attraktionen Uppskjutet kom till Liseberg 1996. Den består av ett 60 m högt vertikalt torn, 
där passagerarna placeras på en vagn som slungas uppåt med en acceleration på ca 30 m/s2, 
och når en toppfart av ca 75 km/h. Därefter upphör den accelererande kraften uppåt och med 
gravitationens hjälp vänder man under ”tyngdlöst” tillstånd neråt igen. Fallet neråt dämpas av 
en luftkudde, och efter ett antal avtagande studsar upp och ner är åkturen över, efter ca 30 s. ( 
Slagkraft – Naturvetenskap på Liseberg )  
 
Så här såg elevernas uppgift ut: 
 

1. Uppskjutet: Tornets höjd 60m.  
 
1.1  Åk banan!   
1.2 Mät g-kraften vid start. Hur stor är maximala accelerationen i m/s2?   

(Vad blir det i g?) 
1.3 Mät accelerationstiden. Beräkna höjden just när accelerationen slutar. Beräkna 

toppfarten just när accelerationen slutar. Beräkna topphöjden.  
1.4 Gör dessutom ett v-t och s-t diagram som beskriver rörelsen upp till vändpunkten.) 

 
 
Tanken med denna uppgift var att ge eleverna förståelse för begreppen rörelse och kraft. Att 
omvandla ett at-diagram först till ett v-t diagram och sedan till ett s-t diagram med hjälp av 
numerisk integration måste anses som en krävande uppgift för elever på en Fysik A-kurs.  
 

7.2 Uppgift 2: Lisebergsbanan 
 
Lisebergsbanan är en berg- och dalbana som invigdes 1987. Den har en totallängd på 1340 m 
och maximihöjden är 65 m. (Inräknat att startplatsen ligger 20 m ö.h.) Vagnarnas toppfart 
uppges till 80 km/h. ( Slagkraft – Naturvetenskap på Liseberg ) 
 
Eleverna fick här följande uppgift: 
 
2. Lisebergsbanan: Längd 1400m. Tågets vikt: 1500 kg. 

Stolpe H (m) S(m) a ( o)  b ( o) R(m) r(m)  

0  20  0  0  0  5  0  Start  

4-10    -30  0  0  0  Backe upp  

13  65  91.9  0  0  0  0  Högsta punkt  

25  47.5  155  -2.8  -55  17.5  -65,0 Första dalen  
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28  50  189  -1.64  -56  17.5  50.0  Nästa krön  

128  36.2  914  -17.7  -16.1 30  20  Över Flume ride  

129  35.7  924  12.73 -8.6   20  Över Flume ride  

138  26.6  990  26.05 58.3  13.5  -70  Största lutning i sidled?  

143  19.5  1022 -0.44  56.5  14.5  -70  Lägsta punkt?  

154  24.0  1094 -1.75  -52.4 13  -30  Före inbromsning  

 
 
2.1  Åk banan! 
2.2  Hur omvandlas energin under resan? 
2.3  Beräkna hastigheten i första dalen. (Bortse från friktion) 
2.4  Beräkna hastigheten över nästa krön. 
2.5  Hur stort arbete uträttas under hela resan? 
2.6 Om vi antar att hastigheten är 52 km/h över det första krönet, hur mycket energi har då 

gått åt till friktion? Hur stor var den genomsnittliga friktionskraften? 
2.7 Vilken vagn åker snabbast över ett backkrön, den första, den mellersta eller den sista? 

Vilken vagn åker snabbast genom en dal? 
 
( Slagkraft – Naturvetenskap på Liseberg ) 
 
Ur tabellen användes endast de tre första kolumnerna, med data om stolparnas höjd, och 
sträckorna emellan. Tanken med denna uppgift var att ge eleverna förståelse för 
energibegreppet, samt energiomvandlingar. 
 

7.3 Första resan 
 
Resan till Liseberg genomfördes fredagen den 19 september 2003. Jag hade från början 
planerat att ge en viss teoretisk förberedelse till såväl energibegreppet som hastighet. På grund 
av rent praktiska skäl som att få tag i lärare som kunde köra minibussarna måste resan 
förläggas till just detta datum, och detta i sin tur gjorde att jag valde att inte gå igenom 
momentet om hastighet innan Liseberg. Av de 20 fysikeleverna åkte 15 med, och alla åkte 
såväl Uppskjutet som Lisebergsbanan. Mätning med accelerometern utfördes utan problem, 
och vi fick ett fint at-diagram med oss hem. Följande bild visar diagrammet, med 
accelerationen i m/s2 som funktion av tiden i s: 
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Man kan på diagrammet se hur accelerationen är som störst just vid startögonblicket, med en 
acceleration på ca 25 m/s2, motsvarande en belastning på ca 3,5 g. (Något lägre än av 
Liseberg uppgivna 4 g, författarens anm.) Under 2-3 s avtar accelerationen, och sedan händer 
något, vilket syns som ett ”ryck” i diagrammet. Efter att själv ha åkt banan kunde jag 
konstatera att någon slags ”broms” slog till strax innan vagnen nådde sin topphöjd, och att den 
nedåtriktade accelerationen under själva vändningen på toppen faktiskt var lite större än 
endast tyngdaccelerationen. Detta syns tydligt på diagrammet, och man kan se rycket när 
”bromsen” slår till och sedan slås ifrån.  
 
Efter detta faller vagnen nedåt, och med uppåtriktad accereration vänder den sedan uppåt 
igen. Efter ett antal allt mindre gungningar upp och ner stannar så rörelsen upp helt, något 
som inte syns på denna urklippta del av hela diagrammet.  
  
Under nästföljande måndag gavs eleverna först en kort presentation av hastighet och 
acceleration, samt även en kort beskrivning om hur man kan omvandla ett at-diagram till ett 
vt-diagram, och vidare till ett st-diagram genom numerisk integration. Jag ansåg att detta var 
nödvändigt eftersom ingen av eleverna ännu kommit till integraler i Ma D-kursen. Därför 
kunde de knappast förväntas förstå strategin utan att köra fast. Eleverna tog sedan itu med 
problemet med stor energi, och började med att analysera Uppskjutet och dess 
diagramtillverkning. Detta visade sig ta hela resten av förmiddagen, och hela eftermiddagen 
också.  
 
När eleverna gick hem för dagen hade ett par grupper (av 6 st.) gjort färdigt vt-diagram och 
st-diagram, d.v.s. grovjobbet var egentligen klart. De andra grupperna hade alla kommit väl in 
i sina uppgifter, och hade även de kommit en bra bit. Några elever tyckte att uppgiften var 
jobbig, men alla arbetade med anmärkningsvärt stort intresse under hela dagen.  
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Några egna reflektioner: 
Det är viktigt att förbereda en sådan här resa noggrant, och detta var just det råd jag fått 
tidigare. Eleverna bör även få en viss teoretisk bakgrund, annars blir arbetet alldeles för stort 
och svårt. Läraren måste räkna med mycket frågor, speciellt under arbetets början, men även 
med ett stort intresse och önskan att förstå från eleverna. 
   
Några kommentarer från elever under arbetets gång: 
 
”Nu när man sitter och jobbar med det börjar man faktiskt förstå vad det var vi gjorde på 
Liseberg!” 
 
”Det tog ett tag innan man kom igång med det hela, men när man väl börjat förstå vad man 
gör så går det riktigt bra.” 
 

7.4 Andra resan 
 
I september 2004 åkte vi till Liseberg igen med JB 2, där 27 av de 31 eleverna åkte med. 
Denna gång kunde all förberedande teori klaras av innan resan. Allt gick enligt planerna och 
egentligen finns inget särskilt att tillägga utom en liten detalj. Vi mötte några andra 
gymnasielärare från Helsingborg vid uppskjutet, och dessa berättade för oss att de frågat om 
lov per telefon att få ta med accelerometer men fått nej från Liseberg. Eftersom vi inte frågat 
detta år (tog för givet att samma regler gällde som vi fått besked om förra året, då allt var ok) 
tog vi det lite extra försiktigt denna gång och endast elever med rymliga fickor och stora 
tröjor tog diskret med accelerometern. Allt gick som sagt bra. 
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8. Den avslutande enkäten 
 
Efter avslutad kurs i fysik A får eleverna på JB en enkät som bygger på frågor ur TIMSS 
internationella undersökning. Man bör notera att de elever som ursprungligen genomförde 
TIMSS-testen gjorde detta i slutet på årskurs tre. Dessa elever tillhör den s.k. 
”specialistgruppen”, vilket innebär att de har läst naturvetenskaplig utbildning. För svenska 
elever betyder detta att de då har avslutat Fysik B.  
 
Att eleverna i denna undersökning får göra testet omedelbart efter avslutandet av Fysik A 
innebär rimligen att de inte kan förväntas uppnå samma resultat som de jämförda grupperna, 
men samtidigt ligger det en poäng i att testa efter Fysik A. Det är ju kunskaperna i kraft och 
rörelse i denna kurs som ska undersökas. När Fysik B är genomförd ligger Lisebergsresan 
längre bak i minnet och mycket ny kunskap har tillförts i denna kurs, vilket kommer att 
påverka resultatet av enkäten. Dessutom är det så att en stor del av eleverna på JB väljer att 
avsluta sina fysikstudier efter A-kursen, och alltså inte skulle kunna genomföra testet.  
 
Vid utvärderingen av enkäten bör man alltså minnas att jämförelsen i första hand görs mellan 
ED:s elever och JB:s, vilka har samma utgångsläge vad gäller genomförd utbildning. Svenska 
och internationella elever har ett annat (bättre) utgångsläge och ska utvärderas därefter.    
 
Före frågorna från TIMSS finns även ett antal frågor av allmän karaktär. Svaren på dessa 
frågor är rangordnade så att de vanligast förekommande svaren kommer först (se bilaga). 
 
JB:s elever framhåller genomgångarna och laborationerna som mest positivt i kursen, medan 
ED:s elever framhåller enskilda moment som optik, energi mm. Sämst i kursen tycker JB:s 
elever att tempot var, ED:s betonar också tempot men även enskilda moment som krafter. 
Såväl JB:s som ED:s elever anser att de fått lära sig ”hur saker och ting hänger ihop”. 
 
Eleverna får fem uppgifter hämtade ut TIMSS. Av dessa frågor faller en, uppgift fyra, 
egentligen utanför kursen. Här ska eleverna beskriva kraftsituationen för en boll som befinner 
sig i en kastparabel. Detta moment tas inte upp förrän i Fysik B. Tanken med denna uppgift är 
dels att se om JB:s elever med erfarenheterna från Liseberg skulle kunna tillämpa sin 
förståelse på ett lite djupare plan och därför klara uppgiften, dels att eventuellt kunna se 
resultatet av utbildningen som sådan för samtliga grupper genom att jämföra skillnaden 
mellan resultaten på denna uppgift och de övriga, vilka eleverna rimligen borde klara bättre. 
 
Här följer resultaten, som även jämförs med ”specialistgruppen” dvs. genomsnittet av svenska 
elever som avslutat Fysik B år 1995. 
 
Uppgift 1: 
Andel rätt svar: JB 44 %, ED 57 % (Specialistgruppen pojkar 51 %, flickor 49 %)  
 
Uppgift 2: 
Andel rätt svar: JB 44 %, ED 57 % (Specialistgruppen pojkar 46 %, flickor 38 %) 
 
Uppgift 3: 
Andel rätt svar: JB 54 %, ED 31 % (Specialistgruppen pojkar 53 %, flickor 16 %) 
 
Uppgift 4: 
Andel rätt svar: JB 0 %, ED 2 % (Specialistgruppen pojkar 29 %, flickor 9 %) 
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Uppgift 5: 
Andel rätt svar: JB 42 %, ED 37 % (Specialistgruppen pojkar 68 %, flickor 28 %) 
 
Vid ett Chi2-test mellan JB:s och ED:s gruppen visas ingen signifikant skillnad utom vid 
uppgift 3, där JB får signifikant bättre resultat än ED. Om man i stället jämför JB:s resultat 
med endast ED:s pojkar blir det signifikant skillnad vid en annan fråga, uppgift 1, där ED:s 
pojkar nu är signifikant bättre än JB. I övrigt finns inga signifikanta skillnader. 
 
Uppgift 4 ger som väntat lågt resultat för såväl JB som ED. Faktum är att endast en elev på 
ED lyckades ge rätt svar på denna uppgift. 

 
 
9. Attitydundersökning 
 
För att bättre kunna utvärdera elevernas attityder till undervisningen, och då speciellt till den 
laborativa delen, görs dessutom en specifik attitydtest. Syftet är att få en kvantifierad mätning 
av attityder och för detta får eleverna svara på ett antal frågor längs en skala ett till fem. 
Frågorna ställs till JB 2, ED 1, och ED 2. Eleverna i JB 1 har lämnat skolan när denna 
undersökning görs och kan därför inte delta. JB:s elever får dessutom en extra fråga som 
direkt berör Lisebergsresan. I svaren görs ingen uppdelning av ED 1 och ED 2, inte heller 
mellan pojkar och flickor. Syftet med denna undersökning är ju att jämföra attityder mellan 
JB:s och ED:s elever och då behövs inga ytterligare uppdelningar. 
 
Frågorna besvaras på en skala mellan ett och fem, där fem är mest positivt. På frågan om man 
har tänkt sig att läsa vidare inom naturvetenskap är fler elever från ED positiva till detta, JB 
får 2,0 mot ED:s 4,3. 
 
ED:s elever tycker också att fysik och naturvetenskap är mer intressant än JB:s. Här får JB 3,5 
mot ED:s 3,9. 
 
Däremot anser fler elever på JB att fysikkursen har ökat deras intresse för naturvetenskap. JB 
får 3,1 mot ED:s 2,6. 
 
Samtidigt är JB:s elever något mer positiva till laborationerna, 3,4 mot 3,1 för ED. 
 
Den sista frågan, om Lisebergsresan ökat intresset för fysik, ställs naturligt nog endast till 
JB:s elever. Här hamnar resultatet mitt i, 3,0. 
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10. Provresultat på provbanksprovet 
 
Efter avslutad kurs får både JB:s och ED:s elever ett provbanksprov. På JB finns inga 
avhoppande elever, utan samma antal som påbörjat kursen försöker också avsluta den. På ED 
däremot finns några elever som väljer att inte avsluta kursen. ED 1 som från början bestod av 
29 elever finns 26 kvar vid kursens slut. ED 2 hade från början 30 elever, 25 avslutar kursen. 
I följande tabell visas hur betygen fördelas på provbanksprovet: 
 

 IG G VG MVG 
JB 1 7 13   
JB 2 5 22 3  
ED 1 1 15 4 5 
ED 2 4 8 7 6 

 
Om vi sätter 10p för G, 15p för VG och 20p för MVG får vi följande medelvärden för 
grupperna: 
 

JB 1: 6,5 
JB 2: 8,8 
ED 1: 12,4 
ED 2: 12,2 
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11. Analys 
 
Det är svårt att hitta undersökningar som är direkt jämförbara med denna. Däremot finns det 
en hel del som jämför olika undervisningsmetoder inom matematik och naturvetenskap. 
Tidigare studier visar att fysikutbildningar som lagt extra möda på att utveckla fysikaliska 
begrepp inte alltid får signifikant bättre resultat vad det gäller elevernas uppfattning av 
fenomen och begrepp inom fysiken (Elby, 2001). I artikeln ”Helping physics students learn 
how to learn” (Elby, 2001) visas emellertid en signifikant skillnad i uppfattning mellan 
grupper som undervisats på olika sätt i fysik. 
 
Flera studier gjorda i USA visar en förbättring av studieresultaten om man överger den 
traditionella undervisningen till förmån för en mer experiment- och diskussionsbetonad sådan. 
(Redish, 2003) (Sokoloff, 1997) Man bör emellertid då tänka på att det som här beskrivs som 
traditionell undervisning handlar om rena föreläsningar i stora elevgrupper, ibland mer än 100 
elever. (Sokoloff, 1997) Det som beskrivs som alternativ undervisning i USA kan vara med 
pedagogiska laborativa hjälpmedel (Sokoloff, 1997) liknande de som normalt används i 
”traditionell” svensk undervisning. Med andra ord, traditionell undervisning i dessa 
amerikanska undersökningar är inte samma sak som traditionell undervisning i ett vanligt 
svenskt gymnasium.  
 
I artikeln “The behavioral and attitudinal differences between math students in a 
contextualized classroom learning environment and math students in a traditional classroom 
learning environment at a mid-size, rural community” (Brown, Miami University 1997) 
jämförs traditionell matematikundervisning med mer verklighetsanknuten utan att några 
direkta skillnader i resultat kunde märkas. 
 
I ”Alternativ undervisningsform i fysik” (Bäärnhielm, 2005) visas på förbättrade provresultat 
av de elever som fått en alternativ fysikundervisning gentemot de som fick en traditionell. 
 
Vid en undersökning; ”Kan inslag av laborativ matematik i undervisningen påverka 
inställningen till matematik hos elever på yrkesprogram”? (Larsson, Wassby, 2005 - Växjö 
Universitet) undersöks attityden till laborativa inslag i matematikundervisningen vid 
yrkesprogrammen på gymnasiet. Resultatet är inte odelat positivt, och de svagaste eleverna 
visar sig vara förlorarna vid det laborativa arbetssättet. De förstår helt enkelt inte vad det går 
ut på. 
 
Det finns alltså ingen entydig indikation inom känd forskning för vilket resultat en sådan här 
undersökning kan förväntas få. Snarare syns svårigheten i att bedöma komplexa 
undervisningssituationer med många osäkerhetsvariabler. 
 
Hur pålitlig är då denna undersökning? Man kan naturligtvis inte ange någon säker siffra på 
det, bara belysa skillnaderna mellan de olika grupperna, vilket görs i nästa avsnitt. Däremot 
bör det betonas att grupperna varit jämförbara vid såväl den fördiagnostiska testen som vid 
den avslutande TIMMS-undersökningen. Detta borde ge undersökningen av förståelse för 
fysikaliska fenomen ett högt värde. Den avslutande testen gjordes emellertid endast på 
avsnittet krafter, och det går alltså att sätta ett litet frågetecken för om eleverna på JB skulle 
ha lyckats lika bra på övriga moment.  
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Det finns ett sätt att jämföra detta. Om man på provbanksprovet undersöker JB:s resultat i 
mekanik med övriga områden kan man inte se något bättre resultat inom just mekanik. Detta 
talar emot att JB skulle ha varit sämre inom övriga moment. Samtidigt testas onekligen andra 
egenskaper på provbanksprovet än på TIMMS frågor, så ett litet frågetecken kvarstår. 
 
Kunde det ha blivit ett annat resultat med en annan typ av frågor? Är TIMMS frågor de mest 
lämpade för uppgiften? Med frågor som mer precist belyst problematiken kring just 
Lisebergsuppgiften kan man nog tänka sig att JB:s elever kunde ha visat ett övertag. Här har 
jag gjort ett medvetet val att med väl beprövade uppgifter få en så bred täckning som möjligt 
av begreppen kraft och rörelse. Min målsättning har varit att försöka visa en allmän skillnad 
inom detta område även om jag inser att det är svårt. Men är det inte först då man med fog 
kan hävda att den ena undervisningsmetoden verkligen är bättre än den andra? 

11.1 Skillnader mellan elevgrupperna 
 
Vad är det som skiljer elevgrupperna från JB respektive ED, och kan detta komma att påverka 
resultatet av testen?  
 
Först och främst finns det en skillnad i medelbetyget från högstadiet mellan JB:s och ED:s 
elever. Grupperna från JB har 210 resp. 224, medan ED:s grupper har 261 resp. 271. En sådan 
skillnad borde ge utslag till ED:s fördel, inte minst när det gäller resultatet på 
provbanksprovet.  
 
Å andra sidan har eleverna på JB fördelen att vara något år äldre än de på ED (högre 
mognadsgrad), och de har bättre förkunskaper i matematik. Alla JB:s fysikelever har avslutat 
Ma B och flera läser Ma C eller Ma D vid kursens början. Eleverna på ED läser Ma AB vid 
början av Fy A-kursen, men har kommit in på Ma CD vid kursens slut. Detta borde ge JB:s 
elever ett plus i förmåga att sätta sig in i och förstå en Fy A-kurs, åtminstone under kursens 
tidigare skede.  
 
Den inledande fördiagnostiska testen visar inga signifikanta skillnader mellan elevgrupperna 
vad som gäller deras förståelse för fysik vid kursens början (mer om denna test längre fram). 
Detta skulle möjligen kunna antyda att plus och minus mellan de två grupperna här tar ut 
varandra, men det behöver inte vara så. Det kan i stället vara andra egenskaper som visas i 
denna test mot vad som ger ett högt betyg i skolan. 
 
Gruppstorlek är en faktor som kan påverka resultatet av undervisningen. I det här fallet är det 
inga större skillnader mellan grupperna, 29 och 30 elever på ED mot 20 och 31 på JB vid 
kursens början. Vid kursens avslutande har vi 25 och 26 elever på ED. På JB har vi inga 
avhopp. 
 
JB:s elever har ett mer komprimerat schema än ED:s. Hela Fysik A-kursen läses på JB under 
ca 2 månader och 60 undervisningstimmar mot ett läsår och 80 undervisningstimmar på ED. 
Detta är onekligen till JB:s nackdel. 
 
På JB sker undervisningen i 3-timmarspass, med fysik under en hel dag, medan man på ED 
undervisar i traditionella pass av ca 60 min längd. Om detta har någon betydelse, och i så fall 
åt vilket håll kan jag inte avgöra. Man kan naturligtvis hävda att en elev kan tröttna på att ha 
fysik en hel dag, men samtidigt finns det en poäng i att kunna arbeta i långa pass och 
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verkligen fördjupa sig i sitt arbete. Faktum är att elever på JB ofta framhåller detta arbetssätt 
som positivt gentemot andra skolor som de tidigare gått i. 
 
Det finns en skillnad i fördelningen mellan könen i grupperna. I ED:s grupper är 30 flickor 
och 29 pojkar. Detta ska jämföras mot 2 flickor och 49 pojkar på JB. Eftersom pojkar har 
bättre genomsnittligt resultat på TIMSS fysikfrågor är detta en skillnad man måste ta hänsyn 
till.  
 
I vilken mån kan man tänka sig att JB:s elevers lärande påverkas av det faktum att läraren 
känner till frågorna i den avslutande enkäten i förväg? Mina lärarkollegor på ED fick inte se 
denna enkät förrän det var dags att dela ut den. För att detta inte skulle få ha någon påverkan 
var jag noga med att inte ändra min ”vanliga” undervisning på något sätt för att på så sätt 
anpassa den till frågorna i enkäten.  
 
Dock gjorde jag här ett undantag med gruppen JB 2. Efter att ha sett hur ingen enda elev i JB 
1 lyckades svara rätt på uppgift 4 i den avslutande enkäten, hur accelerationen är riktad på en 
studsande boll, valde jag att under en genomgång kommentera hur accelerationen är riktad vid 
en kastparabel. Detta moment gås igenom ordentligt på Fysik B-kursen och min kommentar 
var därför bara ett nämnande i förbigående. Detta gjordes emellertid med avsikt, då jag genom 
detta ville se om en sådan kommentar skulle märkas när eleverna senare besvarade enkäten. 
 
Det visade sig att min kommentar inte hade någon som helst effekt. Ingen elev i gruppen JB 2 
kunde heller besvara denna fråga korrekt. Av detta bör man kunna dra slutsatsen att elever 
behöver befästa sina kunskaper för att de ska sitta, och att eleverna på JB inte har fått någon 
fördel av det faktum att deras lärare kände till enkätens frågor i förväg.  
 

11.2 Den fördiagnostiska testen, generellt 
 
Följande tabell sammanfattar de viktigaste uppgifterna ur den fördiagnostiska testen: 
 

 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 
JB totalt 33 % 90 % 55 % 90 % 8 % 4 % 
ED totalt 36 % 78 % 28 % 88 % 7 % 6 % 

 
Vid analys av den fördiagnostiska testen kan man dels dra vissa generella slutsatser och dels 
jämföra grupperna med varandra. 
 
Generellt kan man konstatera att atombegreppet är något som eleverna visar god förståelse 
för. På fråga 4, Vad består av atomer, har 90 % av JB:s elever svarat rätt mot 88 % på ED. 
Siffran blir något högre för ED:s pojkar, 95 %.  
 
När vi tittar på frågorna inom astronomi blir resultatet något blandat. Fråga 2, Hur förklarar 
du solförmörkelse, ger 90 % rätt på JB mot 78 % på ED. ED:s pojkar har här 74 %. De allra 
flesta elever vet alltså om att månen skymmer solen under en solförmörkelse, men på fråga 1, 
Hur förklarar du halvmåne, blir resultatet betydligt sämre. 33 % på JB mot 36 % på ED 
förstår hur månen blir halv (28 % av pojkarna på ED). Många elever föreslår här att Månen 
blev halv för att Jorden skuggade halva Månen. Noteras kan också att när det gäller 
astronomiska begrepp tycks flickorna vara något bättre än pojkarna på ED, även om 
skillnaden är marginell. 
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När vi kommer till kraftbegreppet är resultatet nedslående. På fråga 5, Fallskärmshopparen, 
visar endast 8 % av JB:s elever och 7 % av ED:s (3 % av pojkarna) förståelse för hur krafterna 
verkar. Samma sak gäller på fråga 6, Hockeypucken. 4 % av JB:s elever och 6 % av ED:s (7 
% av pojkarna) kan redogöra för hur krafterna verkar här. Man kan utan vidare konstatera att 
eleverna inte har lärt in kraftbegreppen särskilt bra på grundskolan. Studium av enkäten 
visade också att en majoritet av eleverna tänker ”Aristoteleskt” (Marton, 1997, s 101). De vill 
till exempel ge ett rörligt föremål som den glidande pucken en kraft i rörelsens riktning. 
Förståelse för ett Newtonskt tänkande som tröghetslagen är sällsynt.  
 
På fråga 3, Glödlampan, är resultatet intressant. Här hittar vi den största skillnaden mellan 
elevgrupperna, till JB:s fördel. 55 % av JB:s elever mot 28 % av ED:s, en skillnad som är 
statistiskt signifikant, visar förståelse för hur en glödlampa är uppbyggd (38 % av pojkarna på 
ED mot 20 % av flickorna). Av detta bör man möjligen kunna dra slutsatsen att pojkar visar 
större intresse för hur teknisk apparatur fungerar än flickor. Att pojkar på ett yrkestekniskt 
program visar större intresse för detta än pojkar på ett naturvetenskapligt är kanske lite mer 
vanskligt att uttala sig om, skillnaden mellan dessa grupper inte är statistiskt signifikant. Det 
kan här även ha en viss betydelse att eleverna på JB är två år äldre än de på ED.  
 

11.3 Den fördiagnostiska testen, gruppskillnader 
 
Vad som är slående vid jämförelse mellan grupperna i den fördiagnostiska testen är inte 
skillnader, utan bristen på skillnader. Detta är i sig anmärkningsvärt eftersom JB:s elever har 
markant sämre betyg från grundskolan än ED:s. Slutsatsen av detta bör bli att Nordlabs frågor 
av allmän förståelsekaraktär inte är samma egenskap som värderas vid betygssättning. 
 
Följdfrågan av detta blir då, sätter vi betyg på rätt egenskaper? Är ett högt betyg en följd av 
förmåga att snabbt lära in fakta inför ett prov, snarare än visad förståelse inför grundläggande 
begrepp och fenomen? Denna undersökning pekar onekligen på att så är fallet, och tas upp 
mer i diskussionsdelen. 
 
Den enda fråga som visar på en signifikant skillnad mellan grupperna är fråga 3, glödlampan, 
där JB:s elever har högre poäng än hela ED:s. Dock är skillnaden mellan JB och ED:s pojkar 
inte signifikant, och slutsatsen av hela den fördiagnostiska testen måste bli att det är dött lopp 
mellan grupperna. 
 

11.4 Den avslutande enkäten, generellt. 
 
Denna enkät inleds med ett antal allmänna frågor. De svar som anges är skrivna i ordning 
efter hur vanligt förekommande de är. Det vanligaste svaret kommer först osv. JB.s och ED:s 
elever läser ungefär lika mycket hemma. Lisebergslaborationen framhålls av många som ett 
positivt inslag. På frågan ”Bäst på kursen var” svarar ED:s elever mest om enskilda kapitel, 
medan JB:s mer beskriver kursen som helhet, genomgångar, laborationer mm.  
 
Att genomgångarna framhålls som ett av de mest positiva inslagen är värt att nämna. Det 
framgår tydligt av denna undersökning att elever uppskattar att få lyssna på någon som 
förklarar hur saker och ting hänger ihop. Den auditiva delen av lärandeprocessen är alltså av 
stor betydelse.  
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Att dialog med eleverna är en betydelsefull del av lärandeprocessen är ingen ny insikt. Redan 
Platon såg kunskapen som innefattat i individen och möjligheterna att förlösa denna kunskap 
genom dialogen.3 I dag hittar vi till exempel Matthew Lipman, professor och chef för The 
Institute for the Advancement of Philosophy for Children i New Jersey som förespråkar denna 
metod.4 
 
Vad som gör den avslutande enkäten extra intressant är att man kan jämföra inte bara mellan 
grupperna utan även med elever i Sverige och internationellt. Elevunderlaget för TIMMS 
undersökning är ju den s.k. ”specialistgruppen”, avgångsklasser ur naturvetenskaplig 
utbildning. Dessa elever har tillgodogjort sig betydligt djupare utbildning i fysik än eleverna i 
denna utbildning och borde därför rimligen ha märkbart bättre resultat.  
 
Att både JB:s och ED:s elever hävdar sig mycket väl mot denna specialistgrupp är i sig 
anmärkningsvärt. Undantaget är då fråga 4, den studsande bollen där varken ED:s elever eller 
JB:s kommer i närheten av specialistgruppen. Förklaringen till detta borde vara att 
kaströrelsen inte gås igenom förrän i Fysik B. Det beror emellertid inte på något misstag att 
denna fråga togs med i enkäten. Det var ett medvetet försök att testa vilken förståelse eleverna 
skulle visa ett fenomen de inte hade behandlat under sin utbildning. Eftersom endast en elev, 
en pojke på ED klarade frågan borde slutsatsen av detta bli att utbildning ger resultat eller 
snarare, utan utbildning inget resultat. 
 
Ännu en faktor som bör nämnas här är att TIMSS-undersökningen gjordes 1995, och vid den 
senare undersökning som genomfördes 2003 hade Sverige betydligt sämre resultat i 
förhållande till övriga länder. Faktum ät att Sverige resultatmässigt tappade mest av alla 
länder i matematik och naturvetenskap. Även om denna TIMSS-undersökning endast 
genomfördes på högstadiet finns det anledning att misstänka att kunskapsnivån har sjunkit 
även på gymnasiet. Detta skulle ytterligare stärka resultaten för såväl JB som ED. 
 
Ytterligare en observation kan göras om man jämför den fördiagnostiska testen med den 
avslutande enkäten. På de frågor som testade förståelse för krafter på den inledande testen 
hade samtliga elevgrupper låga resultat och visade huvudsakligen ett aristoteleskt tänkande 
(Marton, Booth, 1997, s 101). (Fråga 5: JB 8 % ED 7 %, fråga 6: JB 4 % ED 6 %). Vid den 
avslutande testen hade detta förhållande ändrats och en relativt stor del elever demonstrerade 
förståelse för newtonskt tänkande. (Ex. fråga 3: JB 54 % ED 31 %).  

11.5 Skillnader mellan könen  
 
Frågorna vid TIMSS undersökning visar på en skillnad i kunskap inom naturvetenskap mellan 
pojkar och flickor, till pojkarnas fördel. Med det underlag som finns i denna undersökning 
kan en sådan jämförelse bara göras med ED:s elever där antalet pojkar och flickor är relativt 
jämnt fördelade. Med endast två stycken flickor på JB är en sådan jämförelse meningslös. Hos 
ED:s elever visar resultaten på en liknande uppdelning mellan könen, pojkarna svarar bättre 
än flickorna på samtliga frågor i TIMSS-testen. 
 

                                                
3 BUF, http://www.buf.no (2005-10-15) 
4 BUF, http://www.buf.no (2005-10-15) 
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Däremot syns denna skillnad intressant nog inte i den fördiagnostiska testen. Det verkar alltså 
inte som om pojkarna hade något speciellt försprång mot flickorna inför kursen, utan att de 
helt enkelt lärde sig mer under utbildningens gång.  
 

11.6 Den avslutande enkäten, gruppskillnader 
 
Följande tabell sammanfattar de viktigaste siffrorna ur enkäten: 
 

 Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 Uppgift 4 Uppgift 5 
JB totalt 44 % 44 % 54 % 0 % 42 % 
ED totalt 57 % 57 % 31 % 2 % 37 % 

ED flickor 39 % 50 % 21 % 0 % 21 % 
ED pojkar 78 % 65 % 43 % 4 % 56 % 

Flickor Sverige 49 % 38 % 16 % 9 % 28 % 
Pojkar Sverige 51 % 46 % 54 % 29 % 68 % 

 
Man bör komma ihåg att gruppen ”Pojkar Sverige” är avgångselever på naturvetenskapligt 
program och alltså har avslutat fysik B. Denna grupp bör alltså rimligen ligga högre på 
samtliga frågor. 
 
Om man vill visa att en laboration på Liseberg ger ett positivt resultat skulle detta vara ganska 
enkelt genom att ställa frågor som direkt anknyter till de moment som man mött just där. 
Dock är det inte det som är avsikten med denna undersökning, utan i stället att undersöka om 
förståelse för mekanik i allmänhet skiljer sig märkbart mellan grupperna. Detta är viktigt att 
komma ihåg.  
 
Liksom vid den fördiagnostiska testen är det anmärkningsvärda snarare likheterna mellan 
grupperna än skillnaderna. Vid fråga 1 är ED:s pojkar signifikant bättre än JB:s, 78 % mot 44 
%. De är även bättre på fråga 2, men här är skillnaden inte signifikant. På fråga 3 är JB:s 
elever bättre med signifikans mot hela ED, dock ingen signifikans mot ED:s pojkar. På fråga 
4 är skillnaden helt obetydlig. Det handlar om en enda elev. Även på fråga 5 är skillnaden 
obetydlig.  
 
Hur ska testet då sammanfattas? Vi kan konstatera att det inte finns några entydiga skillnader 
mellan grupperna, och liksom i den fördiagnostiska testen måste nog resultatet bli ”dött lopp”.  
 
Om man lägger ihop resultaten av samtliga frågor från enkäterna blir de följande: På den 
fördiagnostiska testen är totala andelen rätt 47 % för JB mot 41 % för ED. Den avslutande 
enkäten ger 37 % för JB och 37 % för ED. En sådan betraktelse ger ytterligare stöd för åsikten 
att vi inte kan tala om några direkta skillnader mellan grupperna.  
 
Samtidigt ger en jämförelse av JB:s och ED:s elever mot Sveriges avgångsklasser en antydan 
om att undervisningen håller en hög klass både på JB och ED, eftersom de på de flesta frågor 
hävdar sig väl mot avgångsklasserna vilka ju även läst fysik B. Enda undantaget är egentligen 
fråga 4, där varken ED:s eller JB:s elever kunde förväntas hävda sig heller. Författaren passar 
därför på att sträcka på sig lite.  
 
Det skulle i och för sig kunna sägas vara anmärkningsvärt att JB:s elever, som har markant 
lägre betyg från grundskolan och går på ett yrkesprogram, lyckas mer eller mindre lika bra på 
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enkäten som ED:s naturvetare. Men detta gäller även på den fördiagnostiska testen så man 
kan knappast dra slutsatsen att den alternativa undervisningen på JB skulle ha givit detta 
resultat.  
 
Eleverna kan delas in i olika inlärningstyper, som auditiv, visuell och kinestetisk (Boström 
1996). Kan det vara så att ett yrkesgymnasium som JB exempelvis har fler kinestetiska elever, 
som lär sig bättre genom fysisk aktivitet? Denna undersökning tar inte ställning i frågan utan 
utgår från att alla inlärningstyper bör finnas representerade på bägge gymnasieskolorna.   
 
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att när det gäller förståelse för fysikaliska fenomen 
går det inte att se någon signifikant skillnad mellan grupperna. Möjligen kan man invända att 
JB:s elever ändå gjort en god prestation att hålla jämna steg med ED:s trots mindre 
undervisningstid, men frågan är hur stor betydelse detta kan tillmätas. Man kan också göra 
invändningar angående frågornas karaktär i jämförelse med slutprovets, mer om detta 
kommer i nästa avsnitt. 
 
Det finns alltså ett antal faktorer som gör undersökningen osäker. Det hade givetvis varit 
bättre om elevgrupperna kommit från samma skola, och varit mer homogena. Tyvärr fanns 
inte denna möjlighet, och ”man tager vad man haver”. Samtidigt är det så att grupperna varit 
väl jämförbara vid såväl Nordlabs inledande test som det avslutande TIMMS-testen. Av detta 
skäl bör man ändå kunna tillmäta undersökningen ett verkligt värde, samtidigt som man 
givetvis måste vara försiktig i tolkningarna. Inte minst variationer i andra undersökningar 
visar detta. 
 

11.7 Attitydundersökningen 

 
På fråga 1, Jag har tänkt mig att läsa vidare på högskolan inom naturvetenskap, ser vi en 
markant skillnad mellan grupperna, 4,3 för ED mot 2,0 för JB. Detta är knappast förvånande, 
även om JB:s elever har fysikkursen som tillval. Dessa elever går trots allt på ett 
yrkesprogram och många har helt enkelt valt fysik för att få ihop sina betygspoäng. Några har 
valt ämnet för att de tänkt läsa vidare inom teknik på högskolan och ytterligare några av rent 
intresse för ämnet. Att många av de elever som valt naturvetenskapligt program på ED tänker 
läsa vidare inom naturvetenskap är inte förvånande. 
 
På fråga 2, Jag tycket att fysik och naturvetenskap är intressant, kan vi också se ett högre 
betyg från ED:s elever, 3,9 mot 3,5 på JB. Detta ska jämföras mot resultatet av fråga 3, 
Kursen i fysik A har ökat mitt intresse för naturvetenskap, där resultatet blir omvänt. 
ED:s betyg blir här 2,6 mot 3,1 för JB.  
 
Det finns en koppling mellan hur eleverna svarar på fråga 2 och 3. Av de elever på JB som 
svarade med betyg 1 på fråga 2 skrev också samtliga betyg 1 på fråga 3. Denna koppling är 
knappast förvånande. En elev som är ointresserad av naturvetenskap är troligen också 
ointresserad av en kurs i fysik. Eftersom JB:s elever hade lägre betyg på fråga 2 borde de 
alltså ha lägre även på fråga 3. När man mot bakgrund av detta betraktar resultatet av dessa 
två frågor måste man konstatera att JB:s elever ställer sig klart mer positiva till fysikkursen 
som helhet än ED:s elever, och att de anser att den ökat deras intresse för naturvetenskap.  
 
Denna tendens håller i sig på fråga 4, Laborationerna har varit en intressant och lärorik 
del av kursen, där ED får 3,1 mot JB:s 3,4. Här kan man också konstatera att både ED och JB 
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får högre resultat än på fråga 3. Laborationer är ett moment som uppskattas mer än 
undervisningen i övrigt. 
 
Den sista frågan, Lisebergslaborationen har ökat mitt intresse för fysik, ställs naturligt nog 
endast till JB:s elever. Resultatet, 3,0 måste ses som något tvetydigt. Det finns alltså inget 
övertygande stöd för att just Lisebergsresan haft någon avgörande inverkan på elevernas 
attityd. 
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12. Diskussion och slutsatser 
 
 
Här måste vi börja med en återkoppling till de frågor som ställdes i kap 4, Syfte: 
 
Finns det någon skillnad i attityden till fysik, hos elever som jobbat mer ”självupplevt”? 
 
Här blir svaret tvetydigt. De elever som jobbat ”självupplevt” har en mer positiv attityd till 
fysik som ämne i allmänhet och många av dem framhåller detta laborativa inslag i kursen som 
ett av kursens bästa, trots att de från början varit mindre intresserade av fysik. Samtidigt ger 
den direkta frågan till dem om Lisebergsresan ökat deras intresse för fysik inget övertygande 
svar. 
 
Har dessa elever en annorlunda förståelse för fysiken? Skiljer sig deras uppfattning av 
fysikaliska samband och orsaker från övriga, ”traditionellt” utbildade elever? 
 
Här måste svaret bli nej, man kan inte se någon signifikant förändring av elevernas förståelse 
för fysiken. Grupperna presterar ”dött lopp” vid den fördiagnostiska testen och återigen ”dött 
lopp” vid den avslutande enkäten. Studien pekar alltså på att traditionell undervisning ger lika 
goda resultat ur denna synvinkel. 
 
Detta resultat är emellertid inte helt säkert. Analysen visar en möjlig tolkning där JB:s elever 
ändå skulle kunna tillskrivas ett plus av sin Lisebergslaboration. Om så är fallet måste 
effekten trots allt anses relativt liten. Denna undersökning har helt enkelt inte tillräckligt stort 
underlag för att kunna fastställa så små skillnader som det eventuellt rör sig om här. 
 
Går det att se någon märkbar skillnad i resultatet av kursen på traditionellt sätt, det vill säga 
kan man se någon skillnad i slutbetyg, och slutresultat med provbanksproven?  
 
Nej, det kan man inte se. I stället verkar det som om det finns en markant koppling mellan 
tidigare medelbetyg, provresultat på fysikkursen samt fysikbetyg. Det anmärkningsvärda är 
snarare att allmän förståelse för fysik inte verkar ha någon stark koppling till betyget. Man 
kan visa upp hög förståelse i fysik utan att detta automatiskt ger ett högt betyg. Detta verkar i 
stället mer kopplat till andra egenskaper, kanske en bättre förmåga att lösa matematiska 
problem eller en förmåga att bättre förbereda sig inför ett prov. Det kan givetvis också vara en 
kombination av bägge dessa egenskaper.  
 

12.1 Jämförelse mellan provbanksprov och TIMSS. 
 
Denna jämförelse leder till en observation som inte tillhör de ursprungliga frågeställningarna i 
uppsatsen, men som är tillräckligt intressant att behandlas ändå. Frågan som ovillkorligen 
dyker upp efter att ha studerat gruppernas resultat är; vilka egenskaper är det som genererar 
ett högt betyg i skolan? Premieras en allmän förståelse för ett ämne, eller är det viktigare att 
kunna prestera ett bra resultat i en förberedd provsituation och vilka egenskaper belönas då i 
detta prov?  
 
Det är ett känt faktum att slutbetyget för en kurs, för en grupp, bör ligga i närheten av 
resultaten på det nationella provet. Skolverket är den högsta instans som bevakar detta 
samband, och har klart uttalat att slutbetyg generellt inte bör avvika alltför mycket från 
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provresultatet. Inte minst på en friskola som JB märker man att skolverket verkligen följer 
upp detta, och framför kritik om skillnaderna skulle vara alltför stora. Det finns ingen avsikt 
att i denna uppsats värdera eller ta ställning för eller emot detta faktum. Författaren vill bara 
belysa de förutsättningar som gäller. 
 
Eftersom uppsatsen inte från början haft för avsikt att studera eventuella skillnader mellan ett 
provbanksprov och TIMSS finns här inget underlag för några klara slutsatser. Men 
skillnaderna kan i alla fall lyftas fram och diskuteras.  
 
Kan man verkligen hävda att elevgrupperna har likartade resultat när det gäller allmän 
förståelse av fysik? Den fördiagnostiska testen prövade elevernas förståelse inom många olika 
moment av fysiken, men den avslutande testen prövade bara förståelsen inom mekanik. Tänk 
om JB:s elever har sämre förståelse inom andra områden än just mekaniken? Detta skulle ju i 
så fall förklara varför de får lägre provresultat och betyg. En närmare titt på provbanksprovet 
för JB:s elever visar att frekvensen rätta svar inom området mekanik är 46 % mot totalt 48 % 
för hela provet. Av detta kan man dra slutsatsen att elevernas kunskap inom mekanik inte 
skiljer ut sig mot andra moment inom fysiken, varken positivt eller negativt. 
 
Å andra sidan kan man invända att provbanksprovet innehåller matematiskt krävande 
uppgifter, såväl på mekanikdelen som på provet i övrigt. Eftersom TIMSS frågor är av allmän 
förståelsekaraktär finns det en möjlighet att JB:s elever ändå hade högre förståelse på TIMSS 
men inte nådde upp till denna nivå på de matematiskt krävande mekanikfrågorna på provet. 
Detta skulle då trots allt kunna bli ett stöd för tesen att JB:s elever hade högre nivå på TIMSS 
mekanikfrågor än vad som kunde förväntas av dem. 
 
En närmare jämförelse mellan elevernas medelbetyg från grundskolan, deras provresultat och 
betyg i Fysik A visar på en intressant samstämmighet. I följande tabeller placeras de i 
rangordning, från lägsta betyg till högsta. 
 
Grundskolan Provbanksprov Kursbetyg Fysik A 

1. JB 1: 210 
2. JB 2: 224 
3. ED 2: 261 
4. ED 1: 271 

1. JB 1: 6,5 
2. JB 2: 8,8 
3. ED 2: 12,2 
4. ED 1: 12,4 

1. JB 1: 7,7 
2. JB 2: 9,7 
3. ED 2: 13,7 
4. ED 1: 13,0 

 
Samstämmigheten är slående. Man skulle kunna hävda att ett medelbetyg från grundskolan, 
som innehåller alla olika ämnen, inte alls behöver ha något samband med betyget i just fysik. 
Men sambandet visar sig tydligt här. En grupp som presterat höga medelbetyg i olika ämnen 
tidigare presterar högt även i ämnet fysik.  
 
Även om den starka kopplingen mellan provresultat och kursbetyg kanske inte är lika 
utpräglad på alla skolor, så har Skolverket klart markerat att en sådan koppling skall finnas. 
Man kan alltså konstatera att såväl JB:s som ED:s fysikundervisning följer Skolverkets 
direktiv på denna punkt. Då blir det anmärkningsvärt att internationellt använda, väl 
beprövade tester för att jämföra elevers förståelse för fysik inte gör det.  
 
Varför skiljer sig då resultaten från TIMMS mot slutprovet? Beror det på att frågorna är av en 
annan karaktär än på provet, eller att provbanksprovet är förberett och att vissa elever har 
bättre studieteknik och förmåga att plugga inför ett schemalagt prov? Visserligen kom 
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TIMSS-testet också i samband med kursens avslutande, men det kom inte samtidigt med 
provet, varken för JB:s eller ED:s elever och var därför oförberett.  
 
De flesta frågorna på provbanksprovet är av matematisk karaktär. Fysik är ett ämne som 
naturligt använder matematik i hög grad. I TIMSS frågor finns inga matematiska beräkningar. 
Kan det vara förmågan att lösa matematiska problem som skiljer grupperna åt?  
 
Man kan också vända på resonemanget och fråga sig om uppgifterna i TIMSS är relevanta. Är 
det så att dessa frågor är ett olämpligt verktyg för att mäta elevers förståelse för fysik? Detta 
skulle kunna förklara varför elever med betydligt lägre studieresultat och betyg kan göra lika 
goda resultat som ED:s naturvetare, för att inte tala om avgångsklasserna såväl nationellt som 
internationellt. Men då måste man samtidigt underkänna värdet av en beprövad test som 
använts för att testa elever runt om i världen. Troligare är nog att skillnaden beror på en 
kombination av bättre förmåga att lösa matematiska problem och bättre förmåga att förbereda 
sig inför ett prov. 
 
Ännu en gång, denna uppsats hade inte från början som avsikt att besvara denna fråga och kan 
därför bara belysa problemet. Men det är en intressant frågeställning, och skulle kunna bli ett 
uppslag för en framtida studie i fysikdidaktik  

12.2 Allmänna synpunkter 
 
Det går inte att komma ifrån att denna undersökning har ett svårt utgångsläge. Det finns flera 
skillnader mellan grupperna som gör undersökningen osäker och svårtolkad. Samtidigt, och 
detta är intressant, kan man se liknande svårigheter vid flera andra undersökningar av olika 
undervisningsmetoder. Det är långt ifrån alltid som man kan visa att en viss metod verkligen 
ger bättre resultat, och skillnader mellan elevgrupper kan vara stora.  
 
Detta kanske ändå visar problemets komplexitet. Undervisning är ett samspel mellan lärare 
och elever, och den erfarne läraren vet att en ny elevgrupp kan kräva helt nya metoder om 
resultatet ska bli bra. Ofta kan omväxlande undervisningssätt vara effektivare än ett enda, och 
läraren känner sig fram mer eller mindre intuitivt, ett resultat av många års erfarenhet. Denna 
”fingertoppskänsla” är sannerligen inte lätt att mäta vetenskapligt, men är nog just den 
egenskap som kännetecknar en riktigt bra lärare. 
 
Går det över huvudtaget att mäta små skillnader i resultat mellan elevgrupper? Kan det vara så 
att andra faktorer, gruppdynamik mm som växelverkar med varandra ibland stämmer, och då 
ger ett gott resultat? Kan det vara därför som vissa undersökningar visar på skillnader mellan 
olika undervisningsmetoder medan andra inte gör det? Detta skulle onekligen förklara varför 
olika undersökningar ger olika resultat, men samtidigt sänka värdet på dem alla. 
 
Det är också så att även om lärare använder samma kursplan, samma strategi så presenterar de 
ändå sitt ämne på olika sätt. Vilket sätt ett ämne presenteras på har stor betydelse för elevens 
inlärning. Av denna anledning kommer vi alltid att ha skillnader i undervisningssituationen 
mellan olika lärare även med samma metodik. (Marton, 1997, s 227) 
 
De amerikanska undersökningar som visar förbättrade studieresultat med alternativa 
undervisningsmetoder kan inte utan vidare tillämpas på svenska förhållanden eftersom vi i 
vanliga fall redan har mycket av det som här beskrivs som alternativt. Att visa att berg och 
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dalbana är bättre för inlärningen än en glidbana i ett laboratorieförsök är en annan sak än vad 
som visas i dessa amerikanska studier. 
 
Diskussionen framhålls som viktig i många av de studier som utförts. Detta har även jag 
kunnat märka. De resonemang och frågor som dykt upp efter Liseberg har utan tvekan haft en 
stor betydelse för elevernas förståelse. Detta måste naturligtvis även gälla fysiken i stort. Som 
lärare måste man alltid försöka avlägga tid för att resonera med eleverna, för att på så sätt 
förbättra deras begreppsbild. 
 
Med facit i hand, skulle jag rekommendera andra lärare att utföra ”självupplevd” 
fysikundervisning, på nöjesfält eller liknande? Svaret blir ja, utan tvekan! Även om man inte 
kan säga att eleverna förstår fysiken bättre av denna undervisningsmodell så blir de heller inte 
sämre, och de kommer möjligen att få en mer positiv attityd till ämnet. Själv fortsätter jag 
med mina resor till Liseberg och ser det som ett trevligt inslag i undervisningen varje höst. 
 
Dessutom, med handen på hjärtat, vad kommer du själv bäst ihåg av din tid på gymnasiet? Är 
det en laboration i ett klassrum eller någon resa du gjorde? De elever som åkt till Liseberg 
kommer att minnas detta under resten av sitt liv. Övriga laborationer glöms nog snart bort. En 
sådan här utflykt är dessutom ett bra tillfälle att lära känna sina elever under andra 
förhållanden än den vanliga klassrumssituationen, och fördelarna med detta är uppenbara. 
 
Finns det något som jag nu efteråt känner att jag kunde ha gjort annorlunda? Ja, efter detta 
arbetes genomförande har jag valt att ta bort den matematiska delen, den numeriska 
integrationen, ur uppgiften om ”Uppskjutet”. Numera förs endast en kvalitativ diskussion om 
hur at-, vt- respektive st-diagrammen borde se ut eftersom just diskussionen upplevts som den 
mest givande, och för att beräkningarna tog mycket tid i anspråk. Att genomföra en ytterligare 
test med detta skulle ha tagit ytterligare två år, något som jag inte var beredd att göra. 
Dessutom är det enligt min åsikt tveksamt om en sådan här detalj skulle ha medfört någon 
märkbar skillnad i resultatet. 
 
Några tips till dig som är intresserad att pröva ett sådant här undervisningssätt: Åk inte till ett 
nöjesfält om du inte själv är redo att åka de attraktioner som eleverna uppmanas att åka. Då 
kan du lika gärna stanna hemma.  
 
Förbered allting noga, och gå igenom den bakomliggande teorin innan eleverna släpps fria att 
arbeta med sina uppgifter. De kan mycket väl ha åkt attraktionerna innan, men kan knappast 
förväntas klara det teoretiska arbetet utan vidare hjälp. 
 
Ta en titt på ”Slagkraft - Naturvetenskap på Liseberg” http://fy.chalmers.se/LISEBERG/ 
 
Här beskriver Anne-Marie Pendrill m fl. från Chalmers högskola olika experiment som kan 
utföras på just Lisebergs nöjesfält. Den samlade erfarenhet som finns här bör man ta del av 
innan man ger sig i kast med att försöka själv. Annars vill jag bara säga, lycka till! 
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12.3 Framtida forskning 
 
För den som skulle vilja forska vidare inom detta område finns det några erfarenheter man 
kan dra ur denna undersökning. 
 
För det första, det är viktigt att man har så homogena grupper som möjligt att jämföra med. 
Eftersom skillnaden i resultat av de jämförda undervisningsmetoderna kan vara små kommer 
olika inbördes skillnader mellan grupperna att vara av stor betydelse och försvåra 
utvärderingen. Dessutom bör de jämförda grupperna var tämligen stora, annars kan det bli 
svårt att visa på signifikanta skillnader, då dessa kan förväntas vara små.  
 
För det andra, det kan finnas skillnader i hur denna typ av undervisning skall genomföras för 
att resultatet ska bli optimalt. I den här undersökningen har en metod använts men det är inte 
alls säkert att den är det mest effektiva sättet. Faktum är att jag, efter denna undersöknings 
avslutande, gradvis har justerat och förändrat Lisebergslaborationen. De mest krävande 
matematiska bitarna togs ett år bort helt, för att senare återinföras i reducerad och förenklad 
form. Liksom allt annat inom undervisningen sker en ständig anpassning och utveckling. Att 
jag valt att inte redovisa om det i denna undersökningen, är att den då skulle dragit ut alltför 
långt i tid. Dessutom skulle ännu fler osäkerhetsfaktorer, med små elevgrupper, ha blandats in 
i ett redan svårtolkat och komplext system.  
 
Emellertid skulle det kanske vara möjligt att jämföra olika metoder för att genomföra en 
laboration av typ Lisebergslaborationen, förutsatt att man har tillräckligt stora elevgrupper, för 
att finna ut vilken metod som visar sig effektivast här. En sådan undersökning skulle kunna ge 
ett intressant bidrag till den framtida fysikdidaktiken. 
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Bilaga 1. Exempel på laborationsredovisning av elev er 
 
Uppskjutet experiment 
 
Material 
 
Accelerometer 
En försökskanin (en människa) 
Ett Uppskjut 
Kalkylator 
Linjal 
Beskrivning 
 
Vi ska ta reda på den maximala accelerationen i m/s^2. Vad det blir i g-kraft. 
Vi ska också beräkna accelerationstiden. Beräkna höjden just när accelerationen slutar. 
Beräkna toppfarten just när accelerationen slutar. Beräkna topphöjden. 
Beräkningar 
 
1.2 
 
Den maximala accelerationen är 24 m/s^2 
Det blir i g-kraft = 24/9,82 = 2,44 g. 
Sen måste vi lägga på 1 g eftersom det är kraften som vi har när vi står på marken. 
G-kraften är = 2,44+1= 3,44 g. 
 
1.3 
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Vi ser när vi kollar på de två diagrammen att höjden när accelerationen slutar är 
ca 16,7 meter. 
Toppfarten när accelerationen slutar är 16 m/s. 
Topphöjden blev i våra beräkningar 39,5 meter. 
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Se bifogat Excel-dokument för utförligare beräkning. 
Resultat 
 
Våra beräkningar tog lite tid men blev mycket noggranna och bra. Se bifogat Excel-dokument 
för att se våra resultat. 
 
Dessa är dock de som vi hade med i denna rapport: 
 
Höjden när accelerationen slutar i uppskjutet är ca 16,7 meter. 
Toppfarten när accelerationen slutar i uppskjutet är 16 m/s. 
Topphöjden i uppskjutet blev i våra beräkningar 39,5 meter. 
 
Felanalys 
 
Det kan bli fel redan vid accelerometern, om man håller den lite snett eller inte still och rakt 
så kan det bli fel resultat. 
Sen när man skulle räkna ut ∆v så kan det hända lätt att man läser av fel när det handlar om 
mm med linjal. 
 
Lisebergsbanan experiment 
 
Material 
 
Papper med information om höjder och tider m.m. 
Kalkylator. 
Papper. 
Penna. 
En bok med formler. 
Beskrivning 
 
Vi ska beräkna olika hastigheter, uträttat arbete, friktionskraft och vilken vagn som man borde 
sitta i för att åka snabbast. 
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Beräkningar 
 
2.2 
 
Ej beräkning, resonemang (se Resultat) 
 
 
2.3 
 
m*g*h = (m*v^2)/2 
 
m = 1500 kg 
g = 9,82 
h = 17,5 m (65-47,5) 
 
1500*9,82*17,5 = (1500*v^2)/2 
(2*1500*9,82*17,5)/1500 = v^2 
v^2 = 343,7 
v = 18 m/s 
2.4 
 
Dal 1: (m*v^2)/2 = (1500*343,7)/2 = 257775 J 
 
Krön: m*g*h = 1500*9,82*2,5 = 36825 J 
 
257775 – 36825 = 220950 J 
 
220950 = (1500*v^2)/2 
 
(220950*2)/1500 = v^2 
 
v^2 = 294,6 
 
v = 17 m/s 
 
2.5 
 
Wp = 1500*9,82*45 = 662850 J = 663 kJ 
 
2.6 
 
x = (m*v^2)/2   m*g*h 
x = (1500*14,4^2)/2   1500*9,82*15  
 
x = 155520 J    = 220950 J 
 
155520 – 220950 = -65430 J (Det har gått åt 65,4 kJ) 
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Genomsnittlig friktionskraft  
 
F = (m*v^2)/2*s                189 – 91,9 = 97,1 m (Högsta punkten – Första krönet) 
 
F = (1500*14,4^2)/2*97,1 
 
F = 1,6 kN 
 
2.7 
 
Ej beräkning, resonemang (se Resultat) 
 
 
Fortsätt nedåt … 

 
 
Resultat 
 
Resultatet för uppgifterna (utgår från beräkningarna ovan): 
 
2.2 
 
Energin omvandlas till andra olika energier: 
 
Lägesenergin som man har i början av åkturen. 
Det blir rörelseenergi när vagnarna börjar åka banan. 
Värme genom friktionen mellan vagnarna och banan. 
Rotationsenergi när hjulen börjar snurra. 
Vibrationsenergi från friktionen mellan vagnarna och metallen. 
Ljudenergi av friktionen mellan vagnar och metallen. 
 
2.3 
 
Hastigheten i första dalen blir 18 m/s. 
 
2.4 
 
Hastigheten över nästa (första) krön blir 17 m/s. 
 
2.5 
 
Det arbetet som uträttas under hela resan är 663 kJ. 
 
2.6 
 
Om hastigheten över det första krönet är 52 km/h så har 65,4 kJ gått åt till friktion. 
Den genomsnittliga friktionskraften blir 1,6 kN 
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2.7 
 
De vagnarna som åker snabbast är över ett backkrön är både den sista och den första fast vid 
olika tillfällen, den vagnen som åker segast över ett backkrön är den mittersta.  
 
I en dal så kommer den mittersta vagnen att åka snabbast. 
 
Felanalys 
 
Vi kan alltid ha räknat någon siffra fel eller avrundat fel i beräkningarna vilket kan leda till 
slutsumman kan avvika från den riktiga slutsumman. 
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Bilaga 2. Den fördiagnostiska testen. 
 
 
Fråga 1.  Hur förklarar du halvmåne? 
 
 Andel rätt svar:  JB 1: (Endast pojkar) 35 % 
   JB 2:   32 % 
 
   JB Totalt:  33 % 
 

ED 1 Flickor: 53 % 
ED 1 Pojkar:  33 % 
ED 1 Totalt:  45 % 
 
ED 2 Flickor: 31 % 
ED 2 Pojkar:  24 % 
ED 2 Totalt  27 % 

    
   ED Totalt:  36 % 
 
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED totalt  ger 0,062 till ED:s fördel. 5 % signifikansnivå med 
en frihetsgrad ger 3,84, alltså ingen signifikant skillnad. 
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED:s pojkar ger 0,63 till JB:s fördel vid samma 
signifikansnivå och frihetsgrad, ingen signifikant skillnad här heller.
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Fråga 2:  Hur förklarar du solförmörkelse? 
 

Andel rätt svar: JB 1: (Endast pojkar) 85 % 
  JB 2:  94 % 
 
  JB Totalt  90 % 

 
ED 1 Flickor: 71 % 
ED 1 Pojkar:  92 % 
ED 1 Totalt:  79 % 
 
ED 2 Flickor: 88 % 
ED 2 Pojkar:  62 % 
ED 2 Totalt  77 % 

    
   ED Totalt:  78 % 
 

 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED totalt  ger 2,99 till JB:s fördel. 5 % signifikansnivå med en 
frihetsgrad ger 3,84, alltså ingen signifikant skillnad.  
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED:s pojkar ger 2,98 till JB:s fördel vid samma 
signifikansnivå och frihetsgrad, ingen signifikant skillnad här heller.
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Fråga 3:  Glödlampan 

        
 
Om man tittar lite närmare på en glödlampa kan man se att det längst ned finns en 
liten metallknopp. Sedan kommer ett material som inte leder ström och därefter 
skruvgängor av metall. Inuti glasknoppen finns en tunn glödtråd, som sitter på två 
trådar, A och B. 

Rita ut hur du tänker dig att trådarna A och B fortsätter ner i lampan. 
 

Andel rätt svar: JB 1: (Endast pojkar) 40 % 
  JB 2:  65 % 
 
  JB Totalt:  55 % 

 
ED 1 Flickor: 12 % 
ED 1 Pojkar:  67 % 
ED 1 Totalt:  34 % 
 
ED 2 Flickor: 31 % 
ED 2 Pojkar:  18 % 
ED 2 Totalt  23 % 

    
   ED Totalt:  28 % 
 
 

Chi2-test mellan JB totalt  och ED totalt  ger 7,70. 5 % signifikansnivå med en 
frihetsgrad ger 3,84 så vi har en signifikant skillnad till JB:s fördel.  
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED:s pojkar ger däremot 2,13 till JB:s fördel vid samma  
signifikansnivå och frihetsgrad, alltså ingen signifikant skillnad. 
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Fråga 4: Vad består av atomer? 
 

Vad består av atomer? Om Du anser att ett dammkorn består av atomer, så kryssar 
Du i JA. Om Du anser att ett dammkorn inte består av atomer, så kryssar Du i 

NEJ. Fortsätt sedan med resten av listan! 
 
 
  JA    NEJ 
Dammkorn   
Elektron   
Kastrull    
Ljus   
Luft   
Magnetfält   
Molekyl   
Människa   
Nervcell   
Olja   
Skugga   
Tulpan   
Vakuum   
Värme   
 

 
Andel rätt svar: JB 1: (Endast pojkar) 91 % 
  JB 2:  89 % 
 
  JB Totalt:  90 % 

 
ED 1 Flickor: 66 % 
ED 1 Pojkar:  98 %  
ED 1 Totalt:  87 % 
 
ED 2 Flickor: 84 % 
ED 2 Pojkar:  92 % 
ED 2 Totalt  89 % 

    
   ED Totalt:   88 % 
 
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED totalt  ger 0,12 till JB:s fördel. 5 % signifikansnivå med en 
frihetsgrad ger 3,84, alltså ingen signifikant skillnad.  
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED:s pojkar ger 0,48 till ED:s fördel vid samma 
signifikansnivå och frihetsgrad, ingen signifikant skillnad här heller. 
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Fråga 5:   Fallskärmshopparen 
 

 
En fallskärmshoppare faller med konstant hastighet rakt ner. Vilka krafter verkar på 
hopparen? Markera rätt svar. 
 
(A) Tyngdkraften T och kraften K från fallskärmen. T är större än K 
 
(B) Tyngdkraften T och kraften K från fallskärmen. T är lika stor som K 
 
(C) Tyngdkraften T och kraften K från fallskärmen. T är mindre än K 
 
(D) Bara kraften K från fallskärmen verkar på hopparen. 

 
 

Andel rätt svar: JB 1: (Endast pojkar) 10 % 
  JB 2:  6 % 
 
  JB Totalt:  8 % 

 
ED 1 Flickor: 12 % 
ED 1 Pojkar:  0 % 
ED 1 Totalt:  7 % 
 
ED 2 Flickor: 8 % 
ED 2 Pojkar:  5 % 
ED 2 Totalt  7 % 

    
   ED Totalt:  7 % 
 
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED totalt  ger 0,05 till JB:s fördel. 5 % signifikansnivå med en 
frihetsgrad ger 3,84, alltså ingen signifikant skillnad.  
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED:s pojkar ger 0,61 till JB:s fördel vid samma 
signifikansnivå och frihetsgrad, ingen signifikant skillnad här heller. 
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Fråga 6:   Hockeypucken 
 
 

 
 

En hockeypuck glider på isen. Puckens hastighet minskar hela tiden, och till slut 
stannar pucken. Vad gäller om de horisontella krafter som verkar på pucken under 
tiden som den rör sig? Markera rätt svar. 
 

(A) Bara friktionskraften F som utövas av isen verkar på pucken. 
 
(B) Friktionskraften F och en kraft K  i rörelseriktningen verkar på pucken, K  är lika stor 

som F. 
 
(C) Friktionskraften F och en kraft K  i rörelseriktningen verkar på pucken. K  är större än 

F. 
 
(D) Bara en kraft i rörelseriktningen verkar på pucken. Denna kraft minskar hela tiden för 

att till slut bli noll. Då stannar pucken. 
 
(E) Friktionskraften F och en kraft K  i rörelseriktningen verkar på pucken. K  är mindre 

än F. 
 
 

Andel rätt svar: JB 1: (Endast pojkar) 10 % 
  JB 2:  0 % 
 
  JB Totalt:  4 % 

 
ED 1 Flickor: 12 % 
ED 1 Pojkar:  8 % 
ED 1 Totalt:  10 % 
 
ED 2 Flickor: 0 % 
ED 2 Pojkar:  6 % 
ED 2 Totalt  3 % 

    
   ED Totalt:  6 % 
 
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED totalt  ger 0,43 till ED:s fördel. 5 % signifikansnivå med 
en frihetsgrad ger 3,84, alltså ingen signifikant skillnad.  
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED:s pojkar ger 0,34 till ED:s fördel vid samma 
signifikansnivå och frihetsgrad, ingen signifikant skillnad här heller. 
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Bilaga 3. Den avslutande enkäten 
 
 
JB 1:  Kön 20 st. pojkar 

Ålder 18-20 år 
 

JB 2: Kön 29 pojkar 2 flickor 
 Ålder 17-18 år 
 
ED 1: Kön 10 pojkar 16 flickor 
 Ålder 17-18 år 
 
ED 2: Kön 17 pojkar 13 flickor 
 Ålder 17-18 år 
 
___________________________________________________________________________ 

1. Jag har valt att läsa fysik för att 
 

JB 1:  Högskolebehörighet, få fler poäng, intressant, allmänbildning 
JB 2: Högskolebehörighet, intressant, bredare utbildning 
ED 1: Ingår i utbildningen, högskolebehörighet, intressant 
ED 2: Ingår i utbildningen, högskolebehörighet, intressant 
 
___________________________________________________________________________ 

2. Under fysik A har jag lärt mig (fått bättre förståe lse för) 
 

JB 1:  Att hantera formler, SI-systemet, grundläggande fysikkunskaper, hur naturen 
och vardagliga saker fungerar. 

JB 2: Hur allt hänger ihop, krafter, atomers egenskaper, rörelse, strålning, optik. 
ED 1: Hur allt hänger ihop, optik, krafter, ingenting, vad fysik är, allt i kursen.  
ED 2: Allt, krafter, optik, hur saker och ting fungerar, ellära. 
  
 
___________________________________________________________________________ 

3. Bäst på kursen var 
 

JB 1:  Genomgångarna, ellära, laborationerna, strålning, krafter, långa och intensiva 
pass. 

JB 2: Liseberg, genomgångarna, laborationerna. 
ED 1: Optik, termodynamik, rörelse, allt, laborationerna, fysikens lagar. 
ED 2: Optik, energi, laborationerna, många olika områden. 
 
 
___________________________________________________________________________ 

4. Sämst på kursen var 
 

JB 1:  Tempot, svår matematik, långa pass, optik, friktion 
JB 2: Högt tempo, många uppgifter, fysik en hel dag, svår matematik, optik. 
ED 1: Krafter, mätningar, tempot. 
ED 2: Tempot, optik, krafter. 
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___________________________________________________________________________ 
5.  Varje vecka arbetar jag i genomsnitt hemma med fysiken ca: 
      0-1 h, 1-2 h, 2-3 h, >3 h.  
     
JB 1: 45 %   25 %   15 %   15 % 
JB 2: 68 %   29 %  4 %   
ED 1: 48 %   24 %   28 % 
ED 2: 68 %   20 %   8 % 
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Uppgift 1: 
 
En biltillverkare genomför en serie av tester på en ny modell. Två bilar, P och 
Q, som har samma massa och som rör sig med samma fart, befinner sig på 
kollisionskurs (se figur 1). En tredje bil, R, som har samma massa som de 
andra två och som rör sig med samma fart, befinner sig på kollisionskurs med 
en fast vägg med mycket stor massa ( se figur 2). I båda fallen stannar bilarna 
helt vid kollisionen. 

 
Den kinetiska energi som omvandlas till deformations- och värmeenergi är för 
bil P 
A. större än för bil R. 
B. lika stor som för bil R.   
C. mindre än för bil R. 
D. omöjlig att uttala sig om, beroende på otillräcklig information. 
 
Rätt svar B:  JB 1:   35 % 
  JB 2:   50 % 
  Hela JB:   44 % 
    ED 1 Flickor:  44 % 
  ED 1 Pojkar:   90 % 
  ED 2 Flickor:  33 % 
  ED 2 Pojkar:   69 % 
  Hela ED Flickor:  39 % 
  Hela ED Pojkar:  78 %  

Hela ED:   57 % 
Flickor Sverige:  49 % 
Pojkar Sverige:   51 % 
Flickor Internationellt:   23 % 
Pojkar Internationellt:  33 % 

_________________________________________________________________________ 
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED totalt  ger 1,92 till ED:s fördel. 5 % signifikansnivå med 
en frihetsgrad ger 3,84, alltså ingen signifikant skillnad.  
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED pojkar  ger 7,87. Samma signifikansnivå och frihetsgrad 
ger alltså en signifikant skillnad till ED:s fördel.  
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Uppgift 2: 
 
Två lådor med massorna m och 2m får glida nedför de lutande planen X och Y. 
Lådorna startar båda från samma höjd och utan begynnelsehastighet. De två 
planen har olika lutning och friktionen mellan planen och lådorna är 
försumbar. 

 
Vilket av följande påståenden är INTE korrekt? 
A. I utgångsläget är den potentiella energin hälften så stor för den ena lådan 
som för den andra . 
B. Lådorna har samma hastighet längst ned på de lutande planen. 
C. Det tar lika lång tid för de båda lådorna att glida ned för de lutande 
planen. 
D. Lådan på planet X har större acceleration än lådan på planet Y. 
 
Rätt svar C:  JB 1:  35 % 
  JB 2:  50 % 
  Hela JB:  44 % 
    ED 1 Flickor: 69 % 
  ED 1 Pojkar:  70 % 
  ED 2 Flickor: 25 % 
  ED 2 Pojkar:  62 % 
  Hela ED Flickor: 50 % 
  Hela ED Pojkar: 65 % 
  Hela ED:  57 % 
  Flickor Sverige: 38 % 

Pojkar Sverige: 46 % 
  Flickor Internationellt: 38 % 

Pojkar Internationellt: 40 % 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED totalt  ger 1,92 till ED:s fördel. 5 % signifikansnivå med 
en frihetsgrad ger 3,84, alltså ingen signifikant skillnad.  
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED:s pojkar ger 3,09 till ED:s fördel vid samma 
signifikansnivå och frihetsgrad, ingen signifikant skillnad här heller. 
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Uppgift 3: 
 
Två klot med massorna m och 2m, är förbundna med ett lätt snöre och hålls i 
vila. Systemet frigörs och får falla fritt, se figur. 
Hur stor är spännkraften i snöret under fallet? (g = tyngdaccelerationen) 

 
A. 0 
B. mg 
C. 2mg 
D. 3mg 
 
Rätt svar A:  JB 1:  60 % 
  JB 2:  50 % 
  Hela JB:  54 % 
    ED 1 Flickor: 13 % 
  ED 1 Pojkar:  50 % 
  ED 2 Flickor: 33 % 
  ED 2 Pojkar:  69 % 
  Hela ED Flickor: 21 % 
  Hela ED Pojkar: 43 % 
  Hela ED:  31 % 
  Flickor Sverige: 16 % 

Pojkar Sverige: 54 % 
  Flickor Internationellt: 26 % 

Pojkar Internationellt:   39 % 
__________________________________________________________________________ 
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED totalt  ger 5,76. 5 % signifikansnivå med en frihetsgrad 
ger 3,84 så vi har en signifikant skillnad till JB:s fördel.  
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED:s pojkar ger 0,83 till JB:s fördel vid samma 
signifikansnivå och frihetsgrad, alltså ingen signifikant skillnad. 
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Uppgift 4: 
 
Figuren visar banan för en boll som studsar på ett golv. Luftmotståndet är 
försumbart. 
 

 
Rita pilar i figuren vilka anger riktningen av bollens acceleration i punkterna P, 
Q och R. 
 
Rätt svar:   JB 1:  0 % 
  JB 2:  0 % 
  Hela JB:  0 % 
    ED 1 Flickor: 0 % 
  ED 1 Pojkar:  0 % 
  ED 2 Flickor: 0 % 
  ED 2 Pojkar:  8 % 
  Hela ED Flickor: 0 % 
  Hela ED Pojkar 4 % 
  Hela ED:  2 % 
  Flickor Sverige 9 % 

Pojkar Sverige  29 % 
Flickor Internationellt 10 % 
Pojkar Internationellt  19 % 

___________________________________________________________________________ 
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED totalt  ger 1,01 till ED:s fördel. 5 % signifikansnivå med 
en frihetsgrad ger 3,84, alltså ingen signifikant skillnad.  
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED:s pojkar ger 2,25 till ED:s fördel vid samma 
signifikansnivå och frihetsgrad, ingen signifikant skillnad. Det bör påpekas att det här rör sig 
om en enda elev på ED som svarade rätt på frågan. 
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Uppgift 5: 
 
En kropp accelereras från vila längs en bordsskiva av en konstant kraft F. 
Försöket upprepas flera gånger, varje gång med ett nytt värde på den 
accelererande kraften. För varje försök mäts sträckan d, som kroppen rör sig 
under de första 2,0 sekunderna. Nedanstående graf visar resultatet av ett sådant 
experiment. 

 
Förklara varför grafen inte går genom origo. 
 
Rätt svar:   JB   40 % 
  JB 2:  43 % 
  Hela JB:  42 % 
    ED 1 Flickor: 19 % 
  ED 1 Pojkar:  70 % 
  ED 2 Flickor: 25 % 
  ED 2 Pojkar:  46 % 
  Hela ED Flickor: 21 % 
  Hela ED Pojkar 56 % 
  Hela ED:  37 % 

Flickor Sverige 28 % 
Pojkar Sverige  68 % 
Flickor internationellt 24 % 
Pojkar Internationellt  42 % 

___________________________________________________________________________ 
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED totalt  ger 0,16 till JB:s fördel. 5 % signifikansnivå med en 
frihetsgrad ger 3,84, alltså ingen signifikant skillnad.  
 
Chi2-test mellan JB totalt  och ED:s pojkar ger 1,50 till ED:s fördel vid samma 
signifikansnivå och frihetsgrad, ingen signifikant skillnad. 
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Bilaga 4. Attitydundersökning. 
 
 
Kryssa i det alternativ från 1 till 5 som du tycker stämmer in bäst. 
 
1. Jag har tänkt mig att läsa vidare på högskolan inom naturvetenskap. 
 
Stämmer inte alls    Stämmer mycket bra 
 

1 2 3 4 5 
     

 
JB 2: 2,0 
ED:   4,3  
 
 
 
2. Jag tycket att fysik och naturvetenskap är intressant. 
 
Stämmer inte alls    Stämmer mycket bra 
 

1 2 3 4 5 
     

 
JB 2: 3,5 
ED:   3,9 
 
 
 
3. Kursen i fysik A har ökat mitt intresse för naturvetenskap. 
 
Stämmer inte alls    Stämmer mycket bra 
 

1 2 3 4 5 
     

 
JB 2: 3,1 
ED:   2,6 
 
 
4. Laborationerna har varit en intressant och lärorik del av kursen. 
 
Stämmer inte alls    Stämmer mycket bra 
 

1 2 3 4 5 
     

 
JB 2: 3,4 
ED:   3,1 
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5. Lisebergslaborationen har ökat mitt intresse för fysik. (Endast JB 2) 
 
Stämmer inte alls    Stämmer mycket bra 
 

1 2 3 4 5 
     

 
JB 2: 3,0 
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