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Tanken bakom det här examensarbetet var att undersöka vad som leder till en effektiv under-
visning och ett effektivt lärande för både lärare och elever. För att kunna göra den här sortens 
undersökning så utarbetades en elev- och en lärarenkät, som användes både på högstadiet och 
på gymnasiet (här undersöktes bara NV-elever). En av våra frågeställningar byggde på en 
jämförelse mellan elevernas fysikkunskaper och deras upplevda eller önskade lektionsfördel-
ningar. Här hittade vi inte några tydliga samband, som direkt kunde kopplas till att en viss 
undervisningsmetod hade använts. Det fanns dock ett svagt positivt samband, främst för hög-
stadiet, mellan fysiktestet och faktorer som elevernas påverkansmöjligheter på sina lektions-
fördelningar och elevernas syn på vilken nytta de har av fysiken i deras framtida liv. Några 
andra områden som undersöktes var elevernas konceptuella förståelse av fysiken och lärarnas 
skattning av sina elevers fysikkunskaper. Några vanliga fel eleverna gjorde på vårt fysiktest 
var att de ”trodde” att strömmen ”förbrukas” genom de komponenter de passerar, att det krävs 
en viss kraft för att bibehålla hastigheten på ett föremål och att de förväxlade begrepp som 
massa och tyngd. Det visade sig att elevernas resultat på vårt fysiktest stämde ganska väl 
överens med lärarnas skattning av deras resultat. Enda undantaget var en uppgift som hand-
lade om elektriska kretsar, som var mycket svårare än lärarna hade trott. Tjejerna var aningen 
bättre än killarna på vårt fysiktest. Det här gäller både för högstadiet och för gymnasiet. Då 
det här var en liten undersökning så är det svårt att dra några generella slutsatser från våra 
resultat. Våra teoretiska avsnitt behandlar olika undervisningsmetoder och deras effektivitet, 
den dolda läroplanen, minnet och några vanliga konceptuella fel inom fysiken. 

Sökord: Fysik, fysikundervisning, grundskola, gymnasium, didaktik, inlärning. 
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Abstract 

The idea behind this master thesis was to analyze what could result in efficient teaching and 
efficient learning for both teachers and students. To conduct this kind of research a student 
and teacher survey was composed and applied both in senior levels of the nine-year compul-
sory school and in the high school. In the latter only students of natural sciences were examin-
ed. One of our questions at issue was based upon a comparison between the students’ actual 
knowledge in physics and their experienced or desired distribution of classes. Here we didn’t 
find any evident connections that could be related directly to the practice of certain teaching 
methods. There was however a vague positive connection, primarily in the senior levels of 
compulsory school, between the tests in physics and aspects like the opportunities for the 
students in exerting influence on the distribution of classes and their idea about the usefulness 
of their knowledge of physics in their future. Some of the other fields included in the research 
were the conceptual understanding of physics by the students and the estimation of their 
knowledge by their teachers.  Some common errors made by the students in our physics test 
were that they “believed” that electric power is “consumed” by the components it passes 
through, that a certain force is required to preserve the velocity of an object, and that they 
confused notions like mass and weight. It turned out that the students’ results in our physics 
test corresponded quite well with how their teachers estimated their results. The only excep-
tion was a problem about electrical circuits, which was much more difficult than the teachers 
had thought. In our physics test the girls were slightly better than the boys and this was the 
case both in the senior levels of the compulsory school and in high school. Due to the fact that 
this was a small research, it is difficult to draw general conclusions from our results. Our 
theoretical sections are treating different teaching methods and their efficiency, the hidden 
curriculum, memory and common conceptual errors in physics.
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Förord

Detta examensarbete är ett slutresultat av vår utbildning vid lärarutbildningen vid Växjö 
Universitet. Vi har gått Särskild lärarutbildning – Allmänt utbildningsområde 60p, ämnes-
område matematik/fysik. Joakim har inriktning mot gymnasiet och Pär-Erik har inriktning 
mot högstadiet.

Bakgrunden för mig, Joakim Kvistholm, är att jag i grunden är en civilingenjör i Teknisk 
fysik (180 p.). Förutom min civilingenjörs examen har jag läst kurser i t.ex. språk, astronomi, 
filosofi, extra fysikkurser och extra matematikkurser (totalt 95 p.). Jag har vikarierat på olika 
gymnasieskolor i Skåne och har nu i två år jobbat på en gymnasieskola i Skåne. De här jobben 
har gett mig en pedagogisk erfarenhet, som jag haft nytta av i det här examensarbetet. I skriv-
ande stund så läser jag den pedagogiska delen av lärarutbildningen (på 60 p.) på distans i 
Växjö. När examensarbetet blir klart blir jag en behörig lärare i ämnena fysik och matematik.

Bakgrunden för mig Pär-Erik Johansson är att jag har med mig 150 poäng från kurser inom 
området Ma/No och Teknik varav 60 p matematik. Dessutom har jag 40 p allmän pedagogik 
från Göteborgs Universitet och Högskolan Väst. Jag började mina studier 1999 med att 
studera på helfart i två år. Från och med 2001 har jag i princip kontinuerligt haft olika vikariat 
inom mitt kompetensområde på både gymnasienivå och högstadienivå samtidigt som jag med 
varierande intensitet har genomfört universitetsstudier. Avsikten med mina studier vid 
studierna vid Växjö Universitet har varit att skaffa mig full pedagogisk kompetens.

Vi vill tacka handledare vid MSI och kursare i gruppen för examensarbetet för givande 
diskussioner samt den trevliga sociala samvaro som har präglat vår gemensamma tid vid 
Växjö Universitet.

Växjö Universitet, maj 2008

Joakim Kvistholm & Pär-Erik Johansson
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1. Inledning
Många elever på högstadiet och gymnasiet upplever fysik som ett svårt ämne. Detta gör att 
det är ännu viktigare för fysiklärare att finna en effektiv undervisningsmetod, som skapar lust 
och motivation för eleverna att lära sig fysik. För att förstärka elevernas motivation, så behöv-
er eleverna uppleva att de kan klara av fysiken. Om fler elever klarar av fysiken kan detta bi-
dra till att fler elever väljer att även läsa Fysik B på gymnasiet och dessutom så får de en bätt-
re förståelse för fysiken de upplever i sin vardag. Det utbildas då också fler civilingenjörer 
och naturvetare, vilket det finns ett stort behov i vårt samhälle. Dessutom blir gymnasieelev-
erna bättre förberedda inför sina högskole- och universitetsstudier. 

Många lärare har varit med om att de försökt lära eleverna något i fysiken, men det visar sig 
att eleverna förstått det hela på ett annat sätt än det var tänkt. En av våra första idéer var att 
göra en jämförelse mellan hur elevernas ser på olika moment i fysiken med vad lärarna har 
försökt förmedla. Då en sådan här undersökning är mera resurskrävande än vi kan göra, i alla 
fall om det ska bli en bra undersökning, så har vi valt att istället studera t.ex. lektionsfördel-
ningens inverkan på elevernas fysikstudier och vilken konceptuell förståelse eleverna har av 
fysiken. 

Det finns väldigt många olika pedagogiska teorier om hur lärande går till och om hur under-
visning kan utformas. I ämnet fysik kan man dra nytta av många allmänpedagogiska idéer, 
men ämnet innehåller även säregna pedagogiska idéer. I likhet med några andra ämnen som 
t.ex. kemi, så är laborationerna ett viktigt inslag i ämnet. Vi vill göra en lite närmare under-
sökning på vad som leder till en effektiv undervisning och lärande för både lärare och elever. I 
egenskap av att vara lärare i fysik är det dessutom viktigt att ta hänsyn till hur eleverna lär sig 
effektivast och att förstå sig på hur eleverna ser på sin omgivning, på fysiken och på världen i 
stort. Med en bra bild av elevernas syn på undervisningen, deras kunskaper och deras före-
ställningar ökar möjligheterna att erhålla en undervisning av hög kvalité. En anledning till 
detta är att en lärare bör utgå från elevernas egna kunskaper och bygga vidare på dessa.
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2. Syfte och frågeställning
Vi vill göra en undersökning om hur mycket eleverna har kvar av de inlärda kunskaper, som 
de erhållit från sina kurser i fysik och i andra naturvetenskapliga ämnen under sin skoltid. Vi 
vill med andra ord försöka mäta elevernas allmänkunskaper i fysikområdet och de kunskaper 
som eleverna har med sig ut i vardagslivet. Väldigt få elever blir ju framgångsrika som bara 
naturvetare. Vi vill även undersöka hur lärare i naturvetenskapliga ämnen bedömer elevernas 
kunskaper inom det aktuella ämnesområdet. En intressant punkt är då att jämföra lärarnas 
bedömning av elevernas kunskapsnivåer med elevernas uppnådda resultat.

Den fysikförståelse som vi har tagit fasta på i den här framställningen är en fysik som är 
kopplad till en vardagsförståelse och har ett sammanhang som är relevant för eleverna. Då 
våra undersökningar är ganska begränsade i tid, så har vi endast kunnat välja ut några om-
råden, som får bli representativa för elevernas kunskaper inom vardagsfysiken. De här om-
rådena är:

• Kraft och rörelse (framförallt Newtons första och andra lag).
• Ellära (enkla elektriska kretsar).
• Tryck (Arkimedes princip och allmänna gaslagen).
• Gravitationslagen och Jorden.

Några av idéerna till de här frågeställningarna i de fem fysikfrågorna, som fanns med i våra 
enkäter, har hämtats från Andersson 2001 och Sjöberg 2005. I övrigt så har enkäten helt och 
hållet utarbetats av oss. Det inkluderar alla formuleringar, texterna och konstruktionen av 
bilderna. 

De här fysikområdena som valts i våra elevenkäter finns med både i kursplanerna (för Fysik A 
eller för Fysik B) för gymnasiet och i kursplanerna för grundskolan. En av tankarna bakom 
våra fysikfrågor var att göra en koppling av fysiken till olika problemställningar i elevernas 
vardag. Det här sättet att jobba med fysiken rekommenderas också av läroplanerna och kurs-
planerna för både gymnasiet och grundskolan. (Skolverket 2000a, Skolverket 2000b, Utbild-
ningsdepartementet 2006a, Utbildningsdepartementet 2006b) 

Några av våra mera centrala frågeställningar för gymnasierna och högstadieskolan är:
• Vilka samband och korrelationer finns det mellan elevernas fysikkunskaper och andra 

faktorer? Utifrån den här huvudfrågeställningen, så gjordes en indelning i flera fråge-
ställningar som var mera precisa och konkreta. Till exempel så jämfördes elevernas 
fysikkunskaper med deras upplevda lektionsfördelningar och med deras önskade 
lektionsfördelningar. Fysikkunskaperna jämfördes också med andra områden som 
deras upplevda påverkansmöjligheter på sina lektionsfördelningar, hur givande de 
tyckte fysiklaborationer var och deras upplevda nytta med fysiken (i sitt framtida liv).

• Stämmer lärarnas skattning av elevernas resultat med de resultaten eleverna fick på 
vårt fysiktest? Här jämfördes resultaten fråga för fråga (på elevenkäten). Lärarna 
angav den procentuella andelen elever som helt skulle klara av en viss fråga i den 
aktuella klassen som läraren ansvarade för.

• Vilka medelresultat fick eleverna på fysiktesten och vilket medelvärde fick eleverna 
på de olika fysikfrågorna? Resultatet av de här frågeställningarna presenterades klass-
vis, utifrån kön, årskursvis och utifrån skola. Även resultatet från alla gymnasier till-
sammans och hela högstadieskolan fanns med i vår undersökning. Här undersöktes 
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även elevernas konceptuella förståelse av fysiken utifrån vårt fysiktest, där elevernas 
resultat studerades fråga för fråga.

Några andra intressanta frågeställningar som behandlas för gymnasierna och för högstadie-
skolan är:

• Hur ser skillnaderna ut mellan elevernas och lärarnas lektionsfördelningar ut? Den här 
undersökningen gjordes både för de upplevda och för de önskade lektionsfördelningar-
na.

• Hur ser skillnaderna ut mellan elevernas önskade och deras upplevda lektions-
fördelningar ut? Även den närliggande frågan, om hur skillnaden mellan lärarnas 
upplevda och deras önskade lektionsfördelningar ser ut, undersöks.

En viktig del av våra undersökningar är att se om vi upptäcker några intressanta skillnader 
mellan tjejer och killar i de problemformuleringarna som presenterats ovan. Anledningen var-
för så många frågeställningar har valts med så många infallsvinklar är att det blir lättare att se 
vilka faktorer som påverkar våra undersökningar och i vilken grad de påverkar våra resultat. 
Ett exempel på detta är att elevernas resultat på vårt fysiktest t.ex. undersöks utifrån faktorer 
som vilken skola de tillhör, vilken klass de tillhör och vilken årskurs de går i.
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3. Teoretisk bakgrund 
Då vårt huvudsyfte med det här arbetet är att hitta ett så välfungerande lärande som möjligt, så 
finns det en hel del teoretiska områden som har en relevant koppling till detta. Även om vi har 
fokuserat på sambandet mellan t.ex. lektionsfördelning, attityden hos elever till laborationer, 
elevernas upplevda nytta med fysiken, elevernas upplevda möjligheter att påverka lektions-
fördelningen och deras prestationer på de fysikfrågor, som vi själva konstruerat, så finns det 
många faktorer som påverkar detta. Ett viktigt exempel är betygen, eftersom det påverkar vad 
eleverna lägger sin energi på och vad det är för kunskaper de lägger sin fokus på (Korp 2003, 
s. 76-82). Om eleverna misslyckas med prov eller får dåliga betyg kan detta få förödande kon-
sekvenser på elevernas självförtroende, självkänsla och motivation (Jenner 2004, s. 40-64, 
Korp 2003, s. 15). Detta påverkar givetvis elevernas lärande, vilket är ännu en anledning var-
för det finns en så stark koppling mellan elevernas lärande och deras betyg eller deras resultat 
på proven. 

I det här kapitlet kommer vi att behandla olika undervisningsmetoder, idéerna bakom de här 
metoderna och de här undervisningsstrategiernas effektivitet. Här utreds med andra ord även 
vad olika forskare har kommit fram till om olika undervisningsmetodernas effektivitet. Andra 
områden som behandlas är till exempel minnet, hur den dolda läroplanen påverkar elevernas 
fysikinlärning och motivationens betydelse för elevernas fysikinlärning. Ytterligare ett om-
råde som behandlas är hur elevernas föreställningar ser ut inom olika områden i fysiken. Spe-
ciellt så undersöks fysikområden som är kopplade till våra fysikfrågor på elevenkäten.

3.1 Undervisningsformer

Hur ser undervisningsformerna ut i ämnet fysik? Redish (2003) och några andra författare 
nämner några sådana här typiska undervisningsformer för fysiken. Några av de här sätten att 
undervisa är:

• En traditionell undervisning med genomgångar och föreläsningar. Laborationerna är 
ganska styrda med noggranna instruktioner (Redish 2003, s. 115-180).

• Beräkningar (och räkneövningar).
• Lärardemonstrationer i fysik. De här demonstrationerna kan göras interaktiva (på en-

gelska ”Interactive Lecture Demonstration” med förkortningen ILD), så att eleverna 
får olika frågeställningar som ska besvaras (Redish 2003, s. 115-180).

• Projekt. Eleverna arbetar med olika områden som de fördjupar sig i och där de redo-
visar sitt arbete i ett senare skede.

• Handledningar (på engelska ”Tutorials”). Eleverna får arbeta med fysikproblem, där 
de ska kunna dra generella slutsatser av resultaten. Oftast får de arbeta i små grupper 
på till exempel tre till fyra studenter, som tillsammans ska lösa vissa fysikproblem. 
Studenterna har också tillgång till en viss laborationsutrustning, som de kan använda 
sig av för att testa olika hypoteser (Redish 2003, s. 115-180).

• Ett aktivitetsbaserat lärande (på engelska ”Active engagement classes”). Det här är ett 
elevcentrerat lärande. Laborationer är av en lite mer öppen karaktär, där eleverna ska 
sätta sig in i och testa olika fysikaliska samband och teorier. Läraren hjälper till vid 
behov i de här laborationerna (Redish 2003, s. 115-180).

• CPS (på engelska ”Cooperative Problem Solving”), som är en viss form av socialkon-
struktivistisk undervisning. Inlärningen bygger på att en grupp elever tillsammans ska 
lösa vissa fysikproblem. Problemen ska vara en form av realistiska vardagsproblem, 
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som ska analyseras och lösas. De här problemen ska inte kunna lösas genom att bara 
mata in några siffror i en formel och eleverna måste själva kunna uppskatta eller anta 
vissa värden för att kunna utföra några av beräkningarna som ska göras (Redish 2003, 
s. 115-180).

• Överbryggningsmetoden (på engelska ”Bridging”). Metoden bygger på att läraren 
skapar en kognitiv konflikt hos eleverna genom att presentera ett lämpligt problem för 
dem. Till skillnad från den vanliga kognitiva konfliktmetoden (på engelska ”Cognitive 
Conflict Model”), så går läraren lite försiktigare fram, så att eleverna inte känner att 
”de inte kan något”. Problemen som studeras ska ligga nära elevernas egna kunskaper 
och eleverna ska stegvis utvidga sin förståelsehorisont. På så sätt så slipper eleverna i 
princip uppleva att de misslyckas eller att de inte kan saker (Redish 2003, s. 40-50).

• Kontrastivt lärande. Den här undervisningsmetoden beskrivs här bäst med ett exempel 
på hur den här metoden konkret har använts av Tavinder, Lee & Kevin (2007) i deras 
undersökning av den här inlärningsmetodens effektivitet. I deras undersökning skulle 
eleverna studera olika EKG-diagram (elektrokardiogram) och göra en analys av 
resultatet. Den ena gruppen lärde sig vad olika EKG-diagram betydde i en sekventiell 
och strukturerad ordning, vilket motsvarar en vanlig undervisning på området. De 
andra eleverna fick leta upp likheter och olikheter mellan ett känt diagram och ett 
okänt sådant, vilket motsvarar ett kontrastivt lärande (Tavinder, Lee & Kevin 2007).

• Utmanande undervisning (på engelska ”Challenge-based instruction”) i kombination 
med inlärningscykelmetoden. Den här undervisningsformen bygger på att eleverna ska 
få utmanande och engagerande problem, där även ”inlärningscykelmetoden” gärna 
kan används tillsammans med den här metoden (Harris & Brophy 2005).

• Undervisning sker med hjälp av en form av fysikverkstad (på engelska ”Workshop 
Physics”). Det är viktigt att eleverna lär sig att förstå fysiken och istället för att lära sig 
om väldigt många områden i fysiken, så fördjupar de sig i några fysikområden. Ge-
nomgångar är mindre centrala i det här sättet att arbeta med fysiken. Istället så skapas 
det en röd tråd i undervisningen genom olika frågeställningar som ska bearbetas och 
olika laborativa uppgifter som ska undersökas. En stor del av undervisningen bygger 
på laborativt arbete i smågrupper, varför det är viktigt att det finns tillgång till datorer 
och laborationsutrustning (Redish 2003, s. 115-180).

• PbI (på engelska ”Physics by Inquiry”) innehåller en hel del av dragen som finns i en 
vanlig fysikverkstad. En fördjupning görs inom några frågeställningar i fysiken. Bara 
några områden väljs ut som i gengäld studeras mera ingående. Utifrån de här fysik-
frågeställningarna eller fysikområdena kan man skapa oberoende ”undervisnings-
moduler”. Två till tre moduler motsvarar ungefär en läsperiod. Idén i den här under-
visningsmetoden är att en fysikförståelse skall byggs upp genom att eleverna skall 
skapa sig vissa mera djupgående fysikinsikter och lära sig ett vetenskapligt tänkande 
och ett vetenskapligt resonerande. Några av grundidéerna till den här undervisnings-
formen är att kognitiva konflikter ska användas och att eleverna ska kunna testa olika 
idéer eller hypoteser inom fysiken genom att utföra olika laborativa experiment 
(Redish 2003, s. 172-173).

• Självstudier. Inträffar oftast i situationer, då läraren inte kan närvara på lektionerna. 

Ett viktigt område i fysikundervisningen är laborationer, därför behandlas olika sätt att 
bedriva laborationer separat i den här framställningen. Några typiska former att bedriva 
laborationer är:

• Traditionella laborationer (Redish 2003, s. 115-180).
• Datorstödda laborationer med interaktiva lärardemonstrationer (Jeskova 2003).
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• RTP laborationer (på engelska ”Real Time Physics Laboratory”) är laborationer som 
bygger på att en kognitiv konflikt skapas för att bygga upp en djupare förståelse för 
fysiken. Namnet till den här undervisningsmetoden kommer från metodens grundidé 
som innebär att resultatet av experimentet och data från mätresultaten skall kunna be-
skådas i princip utan att en fördröjning har skett mellan dessa (Redish 2003, s. 
115-180).

• Laborationer där inlärningscykelmetoden (på engelska ”The Learning Cycle Model”) 
används. Den här undervisningsmetoden, som baseras på en ”inlärningscykel”, bygger 
på att eleverna skall kunna förbättra sin fysikförståelse med hjälp av vardagsexempel 
som kopplas till fysiken. Den här metoden baserats på teorier om hur kunskap organi-
seras i vår hjärna (Hasret & Necati 2006).

• Mera öppna laborationer. Till exempel eleverna får ett mera generellt problem som 
ska lösas, som till exempel ange olika sätt att mäta en längd. I en sådan här laboration 
får eleverna själva välja vilken laborationsutrustning de vill använda sig av och hur de 
vill ställa upp experimenten. Läraren hjälper eleverna vid behov, men låter dem arbeta 
ganska fritt med laborationsexperimenten.

3.2 Olika undervisningsformers effektivitet

Vilka undersökningar har då gjorts på olika undervisningsmetoders effektivitet? Redish 
(2003, s. 42-176) har gjort en hel del undersökningar på det här området, men innan vi kan gå 
in på de här detaljerna behöver vi utreda en del begrepp och en del testmetoder som han an-
vänder sig av i sina undersökningar. Anledningen till detta är givetvis för att kunna få en 
bättre förståelse av resultatens betydelse, deras relevans och deras sammanhang.

Ett viktigt begrepp i de undersökningar Redish (2003, s. 98-101) gjort är inlärningseffektivitet 
(på engelska ”gain”) som han döpt till g . För att räkna fram det här värdet utgår man från två 
test. Det första testet görs innan den tänkta metoden har använts och innan man läst in sig på 
området som ska testas. Det andra testet görs först efter det att en undervisning har ägt rum 
med de metoder man är intresserade av att testa. Ofta vill man ha en kontrollgrupp att kunna 
jämföra med, så man gör även testen på t.ex. en grupp elever som ”bara” har haft någon förut-
bestämd form av standardundervisning (till exempel vanlig katederundervisning). Resultaten 
på testen normeras, så att resultaten ligger mellan 0 och 1 eller alternativt mellan 0 % och 100 
%. Inlärningseffektiviteten ges nu av

( ) ( )ffe sssg −−= 100                                                           …(1)

där fs  är klassens medelresultat i procent på det första testet och es  är klassens medelresultat 
på det andra testet. En viktig skillnad mellan testerna är att till det andra testet har eleverna 
fått undervisning på området, vilket de inte har fått till det första testet. (Redish 2003, s. 
98-101)

Några test som Redish 2003 (s. 98-104, 167) gärna använder sig av är FCI (på engelska 
”Force Concept Inventory”), FMCE (på engelska ”Force and Motion Conceptual Evaluation”) 
och ECCE (på engelska ”Electric Circuits Concept Evaluation”). De här testernas tyngdpunkt 
är mera inriktad på att eleverna skall ha en vettig fysikförståelse än på att eleverna ska kunna 
lösa standardiserade räkneuppgifter i fysik. Ytterligare ett test som nämns i Redish (2003) är 
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MPEX (på engelska ”Maryland Physics Expectations”), som är en form av attitydtest som är 
kopplad till Hammers parametrar (på engelska ”Hammer’s variables”). De här ”parametrarna” 
handlar om elevernas attityder till och deras syn på fysiken, se underkapitel 3.4, där det här 
begreppet utreds närmare. En mera noggrann beskrivning av de här testerna finns att läsa i 
Redish 2003 (s. 98-104, 167), vilket faller utanför ramarna för den här framställningen.

Vilka resultat kom Redish fram till angående olika undervisningsformernas effektivitet? Till 
att börja med hade han gjort en del undersökningar, där överbryggningsmetoden hade använts 
och jämförts med traditionell undervisning. Det visade sig att överbryggningarna ökade inlär-
ningseffektiviteten, g , ganska drastiskt. I en av undersökningarna ökade g  från 34.0=g  
till 72.0=g  (Redish 2003, s. 42-43). I en annan undersökning gjorde han jämförelser mel-
lan traditionell undervisning, handledningar/CPS och fysikverkstad/fullt utvecklat aktivitets-
baserat lärande. Enligt undersökningarna fick den traditionella undervisningen sämst inlär-
ningseffektivitet, g , på FCI-testerna medan handledning/CPS kom på andra plats och fysik-
verkstaden var bäst. Resultaten hade anpassats till en ”gaussklocka” (en normalfördelning 
hade antagits), där det framgick att den bredaste kurvan på elevernas inlärningseffektivitet 
hade erhållits av en traditionell undervisning. Den näst bredaste kurvan hade erhållits av fy-
sikverkstaden som metod, medan den smalaste kurvan hade erhållits av handledningsmetod-
en. Ju smalare kurvan var, ju mindre var variationen och därmed var både variansen och stan-
dardavvikelsen mindre. Med andra ord så innebär till exempel de här resultaten att elevernas 
inlärningseffektivitet är mer beroende av t.ex. läraren och situationen i klassrummet i en tradi-
tionell undervisning än den är för motsvarande aspekter i handledningsmetoden (a.a., s. 
101-104, 150-161, 178-180). 

Vidare har Redish även gjort ett test, där han direkt jämfört föreläsningar/genomgångar med 
handledningar. Även här gav handledningarna ett bättre värde på inlärningseffektiviteten 
(Redish 2003, s. 150-156). Han har även gjort ett test mellan CPS och handledningar. De här 
båda metoderna var likvärdiga vid en jämförelse av de här metodernas inlärningseffektivitet. 
Ingen av de här metoderna bidrog dock till att förbättra elevernas attityder till hur de ser på 
fysiken eller hur de tycker att fysikinlärning ska gå till. I Redish undersökning gjordes den här 
formen av attitydtest genom ett MPEX-test (a.a., s. 150-161).

En undervisningsmetod som även ”förbättrar” elevernas attityder till fysiken var PbI. Den här 
undervisningsmetoden var väldigt effektiv och gav bra resultat både på MPEX-testet och på 
inlärningseffektiviteten. Nackdelarna med den här undervisningsmetoden är att den är väldigt 
tidskrävande och ofta krävs det en hel del arbete med att genomföra en sådan här stor omställ-
ning hos eleverna för att kunna genomföra den här undervisningsformen. Den här förlorade 
tiden och det här arbetet med att införa den här undervisningsformen betalar sig dock ganska 
snart. (Redish 2003, s. 105-111, 170-176)

Angående olika typer av laborationer jämför Redish (2003, s. 163-169) traditionella labora-
tioner med RTP laborationer med hjälp av ett FMCE-test. RTP laborationerna gav ett bättre 
värde på inlärningseffektiviteten än traditionella laborationer. Ett ännu bättre värde kunde 
erhållas på inlärningseffektiviteten om man kombinerade RTP laborationer med interaktiva 
lärardemonstrationer (a.a., s. 163-169).

Vad har andra forskare skrivit om olika undervisningsmetoders effektivitet? Ett exempel ges 
inom medicinstudier där Tavinder, Lee & Kevin (2007) upptäckt att ett ”kontrastivt lärande” 
gav ett bättre resultat på inlärningen än ett traditionellt lärande (för en noggrannare beskriv-
ning av hur undersökningen gick till se även underkapitel 3.1, där begreppet ”kontrastivt lär-
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ande” förklaras). Det här var dock inte en större undersökning, då bara 48 elever ingick i det 
här testet. Hasret & Necati (2006) har i sin tur påvisat att en metod som bygger på en form av 
en ”inlärningscykel” (på engelska heter metoden ”The Learning Cykel Model”) som förbättrar 
inlärningseffektiviteten i fysiklaborationer, om man jämför den här metoden med traditionella 
laborationer. En annan effektiv undervisningsmetod beskrivs av Harris & Brophy (2005) i 
form av en ”utmanande” undervisning (på engelska heter metoden ”Challenge-based instruct-
ion”). Hans undersökning gjordes på biomedicinstuderande elever.

På fysikområdet har en mindre undersökning gjorts av Jeskova (2003). Tre klasser studerades, 
där traditionella laborationer jämfördes med datorstödda laborationer med interaktiva lärar-
demonstrationer. De här datorstödda laborationerna gav i de flesta fall ett bättre inlärnings-
resultat än vad traditionella laborationer gjorde. I ett av de tre fysikområdena som studerades 
fanns inte en större skillnad mellan resultaten av de här ”laborationstyperna”. De datorstödda 
laborationerna gav en större förbättring på elevernas förmåga att tolka grafer än vad de tradi-
tionella laborationerna hade gjort. En annan undersökning på fysikområdet har gjorts av 
Eryilmaz (2002). Han undersökte elevernas förståelse av fysikområdena kraft och rörelse. I 
hans undersökning studerade 18 klasser och 6 lärare. Undervisningsmetoden som skulle 
studeras innebar att man gav eleverna problem som baserats på vissa centrala fysikidéer och 
byggde upp diskussioner kring de här centrala fysikidéerna, där man ville att eleverna skulle 
förändra sin syn på hur något fungerar i fysiken. Några intressanta resultat erhölls från den här 
studien. För det första så minskades elevernas felaktiga föreställningar inom de här områdena 
i fysiken. För det andra så ökade den här metoden inlärningseffektiviteten jämfört med ett 
traditionellt arbetssätt. Ett annat intressant resultat som erhölls från den här studien var att det 
fanns en könsskillnad i resultaten som fåtts av proven i området kraft och rörelse. De manliga 
eleverna hade mindre felaktiga fysikföreställningar än vad de kvinnliga eleverna hade.

Angående beräkningar som undervisningsmetod så har Eunsook & Sung-Jae (2001) kommit 
fram till att efter ett visst antal räkneuppgifter, så förbättras inte elevernas förståelse för äm-
net. Ytterligare ett intressant resultat har tagits fram av Penso (2002). I sin undersökning av 
lärarstudenter, som har biologi som ett av sina ämnen, så var antalet upptäckta inlärningsprob-
lem som lärarstudenterna fann hos sina elever mycket lägre än vad eleverna själva ansåg att 
det fanns. För att illustrera omfånget av undersökningen kan det nämnas att den här undersök-
ningen gjordes på 40 lärare och att 293 rapporter studerades.

Många av de uppräknade undervisningsformerna som diskuteras och deras effektivitet utgår 
utifrån det amerikanska skolväsendet t.ex. Redish (2003), emellertid kan en stor del av de här 
resultaten även kännas igen eller direkt kopplas till det svenska skolväsendet.

3.3 Minnet

Minnet är givetvis viktigt för elevernas lärande. Det är ju önskvärt att eleverna till exempel 
minns det de har lärt sig och att de kan använda sig av den här kunskapen i en senare del av 
fysikkursen, även om de har börjat på ett nytt område i fysiken. Enligt Redish (2003, s. 17-50) 
brukar minnet delas in i två typer av minnen, nämligen det korta arbetsminnet och det längre 
långtidsminnet. De här båda minnesformerna är sammanbundna med varandra och beroende 
av varandra. Följande gäller för de två minnestyperna (Redish 2003, s. 17-50):

• Arbetsminnet. Det är ett snabbt minne, men begränsat till både storlek och tid. Den 
innehåller två skilda delar, som består av en visuell information och en verbal infor-
mation. När vi jobbar med ett visst problem, t.ex. beräkningar, så strukturerar vi infor-
mationen och lägger vissa mindre delar av problemet i arbetsminnet, medan vi jobbar 
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med det. Vi har lättare att ha mer i minnet och följa mera avancerade resonemang om 
vi har en större kunskap i området. Till exempel så kan en bra schackspelare följa 
många drag i ”huvudet” utan att behöva ha ett schackbräde till hands, medan en nybör-
jare hade haft svårt för detta. Detta beror på att långtidsminnet med dess schackasso-
ciationer och dess kunskapsstrukturer på området underlättar för arbetsminnet att min-
nas saker om schack. Givetvis fungerar minnet på liknande sätt i andra områden. Det 
här är en orsak till att fysikeleverna inte alltid hänger med på lärarnas fysikresone-
mang (då elevernas fysikkunskaper oftast är mycket mindre än lärarnas och eleverna 
sålunda inte kan hålla lika mycket i sitt arbetsminne). 

• Långtidsminnet. Det här är ett ”produktivt” minne. Ett aktivt svar (på en minnes-
sökning) produceras när man använder det här minnet. Information från långtids-
minnet läggs i arbetsminnet, men förutom detta så undersöks det om det finns något 
mönster eller struktur på den sökta informationen i långtidsminnet. En mera aktiv pro-
cessering sker av det man försöker minnas. Långtidsminnet är kontextberoende. Med 
detta menar man att den yttre situationen i vilken minnet har aktiverats är betydelse-
full, men även i vilket mentalt tillstånd personen befinner sig i har en viss betydelse. 
Till exempel så är vår minneskapacitet och vår problemlösningsförmåga beroende av 
hur saker och ting framställs för oss. Om vi inte kan göra informationen som vi har 
framför oss begriplig, så har vårt långtidsminne svårare att hjälpa oss att minnas och 
lösa problem. Långtidsminnet är associativt och strukturerat. När ett minne aktiveras, 
så aktiveras även flera andra minnen som är associerat med detta minne och dessa 
minnen kan i sin tur aktivera fler minnen (det bildas en ”kedjereaktion” av minnen). I 
det här minnet finns det associationsmönster, kunskapsstrukturer och kunskapssche-
man. De här kunskapsschemana kan innehålla en robust och sammanhängande mental 
modell eller en fysisk modell, som ganska lätt kan förändras beroende på förutsätt-
ningarna.

Redish 2003 (s. 25-50) ger några bra råd hur man kan förbättra sin undervisning och förstå 
hur inlärning fungerar utifrån de kognitiva minnesteorierna som vi diskuterat ovan. De här 
idéerna är:

• Den konstruktivistiska principen. Människor bygger upp ny kunskap utifrån sina 
tidigare kunskaper och kopplar gärna de här nya kunskaperna med sina tidigare 
kunskaper.

• Den kontextberoende principen. Den förståelse som skapas är situationsbunden och 
beror även på människors mentala tillstånd.

• Förändringsprincipen. Det är lättare att lära sig något som innebär små förändringar 
till personens tidigare kunskaper, medan att lära sig saker som kräver en total föränd-
ring av ett inlärt kunskapsschema är mycket svårare att åstadkomma.

• Individualitetsprincipen. Alla individer skapar sina egna mentala bilder och kunskaps-
scheman. Människor har olika sätt att lära sig på. Vid en undersökning av en grupp 
människor kommer det att påvisas en stor individuell variation mellan individerna om 
man tittar på deras lärande.

• Den sociala inlärningsprincipen. De flesta människor lär sig bäst i samband med 
sociala interaktioner.

• Skapa en kognitiv konflikt. Läraren lägger upp en situation i fysiken som de flesta 
eleverna har en felaktig föreställning om. Sedan får eleverna testa sina resonemang 
och se vad som sker i ”verkligheten”. Det är viktigt att eleverna inte tappar sitt 
självförtroende eller motivation i samband med de här kognitiva konflikterna (se även 
Sjöberg 2005, s. 322).
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• Överbryggningar. För att undvika att eleverna förlorar sin motivation eller sitt 
självförtroende i samband med de kognitiva konflikterna kan man starta inlärningen 
närmare elevernas egna föreställningar. Man gör de kognitiva konflikterna i små steg 
och sålunda ”korrigerar” elevernas felaktiga föreställningar i små mjuka steg.

• Göra inskränkningar på problemen. Undvika ge eleverna för omfattande och 
komplexa problem. Lägga in begränsningar och ta fram de väsentliga bitarna av 
problemen som ska studeras. Hjälpa eleverna att välja ut vad som är viktigt för 
problemets lösning.

Några andra saker att tänka på som lärare för att kunna effektivisera sin fysikundervisning är 
enligt Redish (2003, s. 47-50):

• Eleverna ska förstå poängen med den fysik de lär sig och skaffa sig en stabil 
förståelsegrund som är baserad på vår ”verkliga” och ”vardagliga” värld.

• Eleverna ska kunna tillämpa och använda den fysikförståelse och de fysikkunskaper 
de har och veta när och hur de ska använda de här kunskaperna.

• För att kunna lära sig saker krävs ett varierat inlärningssätt, repetition, reflektion, en 
sammanställning och integration av de kunskaper eleverna har lärt sig. Det är bra om 
eleverna kan få en sammanhängande och stabil kunskap.

Den här bilden som Redish framställer om minnet och inlärning har många beröringspunkter 
med Illeris teorier om hur inlärning går till (Illeris 2001, s. 41-42). Illeris (2001) egna teorier 
bygger på teorier från några kända pedagoger, som t.ex. Vygotskij, Dewey och Piaget (s. 
208-216). Inlärning sker i första hand i små och mjuka steg så kallade assimilationer. Här sker 
många men små förändringar av de inlärda psykologiska tankeschemana. Den här inlärnings-
formen kräver inte en lika stor ansträngning och är inte lika påfrestande som ackommodation-
erna. Ackommodationerna innehåller oftast inte små kunskapsförändringar utan innehåller lite 
större ”hopp” i förståelsen av en viss företeelse. Här kan en stor förändring på hur man förstår 
något eller ser på något ske. En förändring av ett psykologiskt tankeschema har inträffat i det 
här fallet. Det krävs en större motivation för att lyckas med den här typen av inlärning, som i 
en viss mån kan anses vara lite mera ”smärtsam” och ansträngande inlärningsform. Anled-
ningen till detta kan vara att man måste inse att man har haft fel innan och man måste helt för-
ändra sin bild av verkligheten eller en företeelse. Ackommodationerna är viktiga för att man 
verkligen ska kunna uppnå ett betydelsefullt lärande. Precis som Redish nämner Illeris den 
sociala interaktionens betydelse för inlärningen (a.a., s. 41-42, 208-216).

3.4 Den dolda läroplanen

Det finns en dold läroplan både för lärare och för elever, men här kommer vi att diskutera den 
dolda läroplanen för eleverna. Enligt Redish (2003) så har många elever vissa underförstådda 
föreställningar om hur man bör lära sig fysik. Några av de här föreställningarna är (Redish 
2003, s. 51-68):

• Skriv ner formler som både finns i boken och som läraren har skrivit upp på tavlan.
• Lär in de här formlerna och de som finns i slutet av varje kapitel utantill.
• Gör tillräckligt många läxor och lös tillräcklig många räkneuppgifter, så att man klarar 

koppla rätt formel till rätt problem.
• Se till att klara av provet genom att koppla rätt formel till rätt typ av problem.
• Töm sedan hjärnan på den information eller kunskap, som man just har lärt sig inför 

det här provet, för att sedan få plats med ny kunskap.
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Det här är en metodik, som bygger på tanken att det är viktigare för eleverna att klara av 
proven än att verkligen lära sig fysik. Det Redish skriver om den dolda läroplanen gäller för 
barn och ungdomar i USA, men det är inte svårt att inse att de här resultaten skulle likaväl 
kunna appliceras på en svensk högstadie- eller gymnasieskola. Det här sättet att lära sig fysik 
är i normala fall inte det bästa sättet, i alla fall om man vill att eleverna verkligen ska förstå 
fysiken (a.a., s. 51-68). Elevernas föreställningar och attityder till fysikstudierna är viktiga för 
deras inlärning av ämnet. Några av de här föreställningarna om hur man bör lära sig fysik, 
som finns hos eleverna, är så viktiga att de har fått ett eget namn, Hammers parametrar (en 
direktöversättning av det engelska uttrycket ”The Hammer Variables”, se a.a., s. 54-58). De 
här föreställningarna om fysikinlärning bygger på tre parametrar, nämligen ansvarstagande, 
sammanhängande kunskap och idéer eller uppfattningar om olika saker i fysiken. I positiva 
ordalag innebär de här fysikinlärningsidéerna enligt Redish 2003 (s. 55) att eleverna ska ta ett 
eget ansvar för att bygga upp en vettig förståelse, fysik bör ses i ett större sammanhang där 
saker och ting hänger samman och en tonvikt bör läggs på att det är viktigt att förstå de 
underliggande idéerna och tankarna bakom teorierna. I negativa ordalag så innebär de här 
föreställningarna att eleverna bara accepterar vad läraren eller textböcker säger om fysiken, att 
de behandlar fysik som fragmentariska ”informationsbitar” och att eleverna sysslar med 
formelinlärning utan att ha en större förståelse för vad de gör (a.a., s. 55).

3.5 Elevernas motivation till att lära sig fysik

Jenner beskriver motivationen som det centrala i allt pedagogiskt arbete och lärande. Vid allt 
motivationsarbete är bemötandet av eleven det som är det väsentliga. En viktig faktor som 
avgör hur bra en pedagog kan jobba med och förbättra en elevs studiemotivation är hur bra 
relationen är mellan eleven och pedagogen. Det primära i sammanhanget är hur man som elev 
blir bemött, sedd och uppfattad (Jenner 2004, s. 15-95). Detta gäller naturligtvis även när man 
som lärare undervisar i ett ämne som fysik, som ofta har ett ganska abstrakt innehåll. 

Vad har pedagogen för förhållningssätt till sin elev? Vad förväntar sig pedagogen av eleven? 
Vad förväntar sig eleven av sin lärare? Eleven har inte motivation som en egenskap, utan det 
föds i erfarenheten och relation till olika situationer och personer vi möter. Lyckas vi så är vi 
mer motiverade nästa gång. Misslyckas vi, ja då kanske vi tappar motivationen. Pedagogen 
måste känna till att det kan finnas ett samband mellan elever som är omotiverade och elever 
som har en dålig självbild. En rad misslyckanden påverkar alltid de kommande motivationsar-
betena. En sådan här elev, som ofta har misslyckats, bortförklarar ofta sina dåliga resultat med 
att hon har en bristande förmåga. I många fall handlar det mer om att motivationen och själv-
förtroendet har försämrats än att eleven har en bristande förmåga. I den motsatta situationen, 
när det går bra, så bortförklarar hon även det här resultatet med att det till exempel var för lätt 
eller att hon hade tur. Eleven ”undviker” i det här läget att berömma sig själv för att hon har 
lyckats. På det här sättet skyddar hon sig själv genom att ”sänka ribban” för vad hon behöver 
klara av och ”risken” för att misslyckas blir då också mindre. (Jenner 2004, s. 15-95)

Jenner fortsätter med att beskriva hur en lärares förväntningar på sina elever har en stor betyd-
else för elevernas prestationsförmåga. Den här effekten, som kallas ”Pygmalioneffekten”, 
innebär att positiva förväntningar ofta leder till goda resultat samtidigt som negativa förvänt-
ningar ofta leder till ett sämre resultat. Några viktiga faktorer för den här effekten är hur för-
väntningarna läggs upp och hur de förmedlas från pedagogen till eleven. (Jenner 2004, s. 
15-95)
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Pedagogik handlar om hur man lär sig saker, men även om sociala och kulturella integrations-
processer. För att eleverna ska kunna bli delaktig i besluten som rör deras egen livssituation 
måste de pedagogiska mötena innehålla ett samspel där man ger och tar. Det viktigaste när vi 
talar om samspelet mellan en pedagog och en elev är inte bara att bli sedd, menar Jenner. Det 
blir alla hur som helst i någon form, utan det viktiga är hur man blir sedd. Ett bra bemötande 
är grunden för ett fortsatt motivationsarbete och en stabil grund för lärande. (Jenner 2004, s. 
15-95)

Ett bra sätt att motivera elever att lyckas i fysikämnet är enligt Sjöberg (2005, s.396) att ut-
nyttja att olika experiment kan visa att naturvetenskapliga ämnen handlar om verkligheten. 
Därigenom kan man motverka att eleverna tycker att skolans naturvetenskapliga ämnen präg-
las av för mycket abstraktion och teoretisering. Genom det praktiska arbetet får eleverna an-
ledning att använda nya sidor av sig själva.

Ett problem med fysiken och egentligen naturvetenskapen i allmänhet är att det finns en ut-
präglad negativ syn på naturvetenskapen hos många människor. Naturvetenskapen kan ibland 
upplevas som till exempel abstrakt och elitistisk. Den kan även anses vara orsaken till en hel 
del negativa uppfinningar som t.ex. atombomben, den kan anses vara världsfrånvänd och i 
vissa fall oetisk. För en fysiklärare är det viktigt att kunna ta ställning till de här och liknande 
frågor och kunna diskutera sådana här frågeställningar med eleverna. Detta är bland annat 
viktigt för elevernas motivation till fysikämnet. I det här sammanhanget är det bra att disku-
tera vad nyttan och poängen är med att lära sig fysik. Två positiva argument för att läsa fysik 
ges av t.ex. ett nyttoperspektiv och ett bildningsperspektiv. (Sjöberg 2005, s.229-404) 
Björn Andersson 2001 (s. 7-14) menar att för ämnesdidaktikern är det kunnandet om hur 
eleverna tänker, när de börjar sina naturvetenskapliga studier och vilka betingelser som är 
mest gynnsamma för kunskapsutvecklingen, som är de viktigaste punkterna i undervisningen. 
Vidare anser han att om man känner till utgångsläget är det lättare att undervisa så att eleverna 
hänger med ifrån början. Detta är enligt honom en nyckel till att väcka och bibehålla elever-
nas intresse för naturvetenskap och teknik.

3.6 Elevers föreställningar om fysik

Elevers föreställningar om fysik är intressant ur flera perspektiv. En orsak till detta är att lär-
aren på ett bättre sätt kan anpassa sin undervisning om han eller hon vet hur eleverna ser på 
olika saker inom fysiken. Ytterligare en orsak till detta är att läraren genom elevernas svar på 
olika frågor inom fysiken får en återkoppling till vad läraren har försökt lära ut. Diskrepanser 
mellan det läraren försökt lära ut och vad eleverna verkligen har lärt sig kan ge läraren bra 
idéer till hur han eller hon kan förbättra undervisningen. En annan givande återkoppling kan 
fås av elevernas föreställningar inom ett nytt fysikområde, som läraren inte har undervisat om, 
där läraren kan lägga upp en mera anpassad undervisning om han vet hur eleverna ser på sa-
ker inom fysiken. I den här framställningen kommer fokus att ligga på sådana elevföreställ-
ningar som är kopplade till våra fysikfrågor på elevenkäten, se bilaga A och bilaga C. Svaren 
(finns i bilaga C) och lösningarna på fysikfrågorna som finns i elevenkäten går att finna i de 
flesta gymnasieböcker för Fysik A eller Fysik B (t.ex. Nexus A/B (2003), Ergo A/B (2007) 
och Heureka A/B (2004)), men ges även här nedan. 

Den första fysikfrågan i vår elevenkät handlade om hur vattenlinjen ligger i en kanna om man 
vattnar en blomma. Sjöberg 2005 (s. 329-330) beskriver resultatet av en liknande undersök-
ning som gjorts i TIMMS (i vår egen enkät fanns fasta alternativ, medan i TIMMS skulle 
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eleverna själva rita ut vattenlinjen). Ungefär hälften av eleverna svarade rätt på den här 
frågan. Ett populärt alternativ var att vattnet lutade i motsatt riktning till kannans botten (14 % 
av eleverna ansåg detta). Det vanligaste felet i undersökningen var att eleverna ritade vatten-
linjen parallellt med kannans botten (20 % av eleverna gjorde det här felet). Eleverna som var 
med i den här undersökningen gick i årskurs 7 (Sjöberg 2005, s. 329-330). Lösningen på det 
här problemet är givetvis att vattenlinjen följer linjen för jordytan.

Den andra fysikfrågan handlade om olika kretsar med lampor, där eleverna skulle svara på i 
vilka kretsar lamporna lyste starkast respektive svagast och om det var strömmen och/eller 
den utvecklade effekten i lampan som bestämde hur starkt lamporna lyste. Tre kretsar stude-
rades, där alla innehöll ett batteri och en eller två lampor. Den ena kretsen bestod av en lampa, 
den andra kretsen bestod av två seriekopplade lampor och den tredje kretsen bestod av två 
parallellkopplade lampor. En problematik som dök upp i samband med de här uppgifterna är 
att lampornas ”resistans” egentligen är strömberoende. Orsaken till detta är att en större ström 
ger en större värmeutveckling i lamporna och resistanserna i lamporna är i sin tur temperatur-
beroende. Den här faktorn ignorerades i uppgiften och eleverna fick anta att resistanserna var 
fixerade, så att resistanserna inte varierade mellan de olika kretsarna. Det här faktumet påver-
kar inte svarsalternativen, men kunde förvirra eleverna i sina resonemang. Problemet blir till 
exempel lite mindre av vardagskaraktär i och med ”ofysikaliska” restriktioner har lagts på den 
här fysikuppgiften. Enligt Andersson 2001 (s. 230) är en populär teori hos eleverna att 
elektriska kretsar följer en ”källa-förbrukarmodell”. Det här innebär bland annat att varje 
komponent utom batterierna förbrukar en del av strömmen som kommer från batterierna. 
Detta innebär till exempel att varje seriekopplad lampa som strömmen passerar igenom 
kommer att lysa svagare och svagare, vilket inte stämmer med fysikens teorier. Några elever 
har en liknande, men inkorrekt föreställning att lamporna delar på strömmen varför lamporna 
lyser lika starkt. Den korrekta fysikaliska tolkningen är att lamporna delar på spänningen som 
finns över alla lamporna, men att strömmen genom de seriekopplade lamporna är lika stora. 
Vidare säger Andersson (2001, s. 229-234) att en vanlig elevföreställning om strömmen i 
parallellkopplade kretsar är att den tillgängliga strömmen, som kan förbrukas, delas på de 
båda lamporna, varför de lyser svagare än kretsen med bara en lampa. I verkligheten lyser den 
ensamma lampan och en av de parallellkopplade lamporna lika starkt. I samband med ”källa-
förbrukarmodellen” använder sig eleverna av en form av ”sekventiellt” tänkande. Det här 
tänkandet innebär till exempel att strömmen inte har förändrats eller påverkats innan den gått 
”förbi” en viss komponent, t.ex. en resistans. Bland elever i åldern 14-16 år använder sig 
ungefär 35 % av det här sekventiella tänkandet (a.a., s. 229-234). En annan vanlig föreställ-
ning hos en hel del elever är att batterier ”innehåller” eller avger ström, istället för att beskriva 
batteriet med att den har en viss spänning över sina poler (a.a., s. 229-234). Även Sjöberg 
2005 (s. 310-311) skriver att en vanlig vardagsföreställning ges av det sekventiella tänkandet 
och av ”källa-förbrukarmodellen”. De här föreställningarna har även många vuxna som inte 
kan så mycket fysik (a.a., s. 310-312). 

För att lösa den här uppgiften (vår andra fysikfråga) kan man använda sig av Ohms lag 
IRU ⋅=  och att sambandet för effekten ges av 2IRIUP ⋅=⋅= , där U  är spänningen, 

I  är strömmen, R  är resistansen och P  är effekten. Dessutom kan man använda sig av 
lagarna som finns för att beräkna ersättningsresistanserna för seriekopplade resistanser (

21 RRRTot += ) och parallellkopplade resistanser )111( 21 RRRTot += . I den här upp-
giften var alla resistanserna för lamporna ( LR ) och spänningar på batterierna ( LU ) fixerade 
och lika. Det betyder att strömmen var hälften så stor ( 2LI ) i den seriekopplade kretsen och 
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dubbelt så stor ( LI2 ) i den parallellkopplade kretsen än vad strömmen ( LI ) var i kretsen med 
bara en lampa. I den parallellkopplade kretsen förgrenar sig strömmen lika mellan de båda 
grenarna, varför bara strömmen LI  passerar var och en av glödlamporna. Effekten och ström-
men som ”passerar” genom en glödlampa är då lika stor för kretsen med bara en glödlampa 
som för de den parallellkopplade kretsen. Den seriekopplade kretsen i sin tur har mindre 
ström och effekt som ”passerar” igenom en glödlampa och lyser därför svagare. Svaret är med 
andra ord att en lampa i kretsen med bara en lampa lyser lika starkt som en lampa i den pa-
rallellkopplade kretsen. Svagast lyser en lampa i den seriekopplade kretsen. Direkt från sam-
bandet för effekten, så ser man att strömmen och effekten följs åt när resistansen är fixerade 
(större ström ger större effekt och tvärtom), därför är det både strömmen och effekten som 
avgör hur starkt en glödlampa lyser i kretsen.

Den tredje fysikfrågan handlade om hur föremål på ett lastbilsflak rör sig, då bilen accelerer-
ar, bromsar eller svänger. Ett av svarsalternativen handlade om det var någon skillnad på rör-
elsen om ett tungt eller lätt föremål far runt på lastbilsflaket. En lite konstgjord restriktion 
gjordes på problemet, då ett antagande hade gjorts att ingen friktion fanns mellan flaket och 
föremålen. Förklaringen till att ingen friktion fanns var att flaket var isbelagt. Det här antag-
andet gör att fysikproblemet blir lite mindre av vardagskaraktär, men samtidigt gör det prob-
lemet aningen mera ”rent” och aningen enklare. Några vanliga elev- och vardagsföreställning-
ar är enligt både Sjöberg 2005 (s. 304-307) och Andersson 2001 (s. 215-220) att en konstant 
kraft i rörelseriktningen behövs på ett föremål för att den ska röra sig med konstant hastighet. 
Den korrekta fysikaliska förklaringen är att ingen kraft behövs för att åka med konstant has-
tighet. Istället är accelerationen a  och kraften F  parallella och de är relaterade till varandra 
genom Newtons andra lag amF ⋅= . En av orsakerna till den här felaktiga föreställningen 
om kraft och rörelse kommer från att i många vardagssituationer, så behövs det en kraft för att 
få ett föremål att röra sig med konstant hastighet, då man behöver övervinna friktionen mellan 
t.ex. marken och däcken i en bil. En annan vanlig vardagsföreställning om krafter är enligt 
Sjöberg 2005 (s. 304-307) att om föremålet står stilla, så verkar inga krafter på föremålet. 
Enligt gängse fysikteorier så påverkas till exempel en puck som står stilla på isen av en 
tyngdkraft och en lika stor, men motriktad normalkraft. Med andra ord verkar krafter på 
pucken, men den resulterande kraften är noll. En skillnad mellan Sjöberg 2001 och Andersson 
2001 är att Sjöberg är mera intresserad av allmänt vardagstänkande i fysiken (där han även 
inkluderat vuxna individer), medan Andersson i sin undersökning är mera intresserad av 
skolelevers vardagstänkande.

Den fjärde fysikfrågan handlade om varför en båt flyter och det här problemet var kopplat till 
Arkimedes princip. För att klara uppgiften behövde eleverna kunna skilja på tyngd och massa 
(vikt). Enligt Sjöberg 2005 (s. 304-307) är en ganska vanlig föreställning att massan minskar 
när till exempel gravitationskraften minskar, då man till exempel befinner sig långt ut i rym-
den eller då man befinner sig på månen. Den fysikaliska förklaringen är givetvis att det inte är 
massan som minskar utan tyngden. Den här förväxlingen mellan begreppen tyngd och massa 
är ganska vanlig i ett normalt vardagstänkande. Begreppet massa är kopplad till en innebo-
ende egenskap hos ett föremål att inte vilja ändra på sin hastighet eller riktning utan att man 
påverkar föremålet med en kraft (”massan har en viss tröghet”), medan begreppet tyngd är 
kopplad till den kraft som verkar på ett föremål i ett gravitationsfält (t.ex. jordens gravita-
tionsfält). 

En lösning till det här problemet (vår fjärde fysikfråga) är att man tänker sig att man sänker ett 
föremål som ser ut som en cylinder i vattnet. Radiellt på ett visst djup i vattnet kommer allt 
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tryck att ”parvis” ta ut sig själv (på grund av cylindrisk symmetri). Botten och toppen kommer 
att ha olika tryck och därmed verkar olika krafter F  på botten och toppen. Kraften ges av 

pAF =  där A  är cylinderbottens area och cylindertoppens area och p  är trycket. Alla 
”vet” att trycket är större ju djupare man dyker och att arean är samma på toppen och botten, 
varför det bildas ett nettotryck uppåt och därmed en nettokraft som också är riktad uppåt (

ToppBottenLyft FFF −= ) som lyfter vår ”tänkta” båt. Tryckskillnaden p  mellan två olika djup i 

vattnet, som skiljer sig med en höjdskillnad av h  meter, ges av ghp Vρ= , där Vρ  är 
vattnets densitet och g  är tyngdaccelerationen. Om den här tryckskillnaden multipliceras 
med cylinderbottens area, så fås lyftkraften. Det visar sig nu (med hjälp av lite beräkningar) 
att storleken på den här lyftkraften LyftF  blir den undanträngda vätskemassans tyngd, som kan 

beskrivas med formeln gVgmF VVVLyft ρ== , där Vm  är massans på det undanträngda 

vattnet, Vρ  är vattnets densitet, AhVV =  är det undanträngda vattnets volym och g  är 
tyngdaccelerationen. När jämvikt råder (båten flyter), så är tyngden på båten lika stor som 
”lyftkraften” LyftF .

Den femte fysikfrågan handlade om det undertryck som bildas, då man öppnar en frys och lite 
senare stänger frysen. Ett av svarsalternativen handlade om den tryckutjämning som sker i 
frysen efter stund. På det här området hittade vi ingen intressant litteratur som beskriver 
elevernas föreställningar som är kopplade till den här fysikfrågan. 

Om man vill göra en fysikalisk analys av problemet (vår femte fysikfråga) och därmed hitta 
en lösning till den här frågeställningen kan man till exempel använda sig sambandet som ges 
av den allmänna gaslagen ( nRTpV = , där p  är trycket, V  är volymen, n  är molmassan, 
T  är temperaturen i Kelvin och R  är en konstant). Ytterligare ett samband som är användbart 
för att lösa den här uppgiften ges av pAF = , där p  är trycket på in- eller utsidan av frys-
dörren, A  är arean på den inre sidan mot dörren och F  är kraften som verkar på dörren (från 
insidan eller utsidan av dörren). När frysdörren öppnas så höjs temperaturen i frysen efter ett 
tag. När frysdörren stängs så har temperaturen i frysen blivit högre, medan volymen fort-
farande är densamma som innan, trycket är detsamma som det yttre lufttrycket och mol-
massan förblir oförändrad. Med andra ord så är de enda parametrarna som varierar trycket p  
och temperaturen T . Efter ett tag så kyls frysen ner till samma temperatur som den hade 
innan. Då har temperaturen i frysen minskat, varför även trycket måste minska i frysen, allt i 
enlighet med den allmänna gaslagen, se ovan. Trycket utanför är nu större än trycket innanför, 
varför det finns en nettokraft som försvårar öppnandet av frysdörren. I vanliga frysar så utförs 
tryckutjämningen med hjälp av en luftventil, som ser till att en tryckutjämning sker efter ett 
tag.
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4. Metod
En kvantitativ metod med hjälp av enkätfrågor kommer att användas. Anledningen till varför 
vi huvudsakligen valt enkätfrågor framför intervjuer är bland annat att materialet blir enklare 
att bearbeta statistiskt, det blir enklare att analysera och en större undersökning kan göras. Två 
typer av enkäter har gjorts, där den ena enkäten är till eleverna och den andra till deras fysik-
lärare se bilaga A-C. Först gjorde vi en testundersökning på varsin klass (en på gymnasiet och 
en på grundskolan) och upptäckte i samband med detta att vi behövde göra om våra enkäter 
en aning. Ändringarna som gjorts i enkäterna finns beskrivna i bilaga C och det är främst från 
uppgift 6 till uppgift 8 som vissa mindre ändringar har gjorts. Några fysikfrågor förenklades 
och korrigerades för att undvika missförstånd. Antalet fysikfrågor och deras huvudsakliga 
innehåll bibehölls. Bland de andra frågorna, så upptäckte vi för sent att vi borde ha tagit med 
Ytterligare en viktig lektionskategori bland lektionsfördelningarna, nämligen lärardemonstra-
tioner. Ett problem med den här kategorin är att det kan vara svårt att placera den rätt mellan 
genomgångar och laborationer. Även om vi hade ett alternativ som innehöll fristående alter-
nativ, där de som gjorde enkäten kunde skriva till egna alternativ på lektionsfördelningskate-
gorier, så användes inte det här alternativet i tillräckligt stor utsträckning. I samband med 
fysikfrågorna ville vi minska risken att eleverna bara skulle kunna gissa rätt på frågorna och 
vi valde därför att våra frågor skulle kunna ha flera svarsalternativ som är rätt. Alla fysik-
frågor utom den första hade därför konstruerats så att de kunde ha flera svarsalternativ som är 
rätt. 

Vi utgick från skolorna, där vi jobbar och som finns i vår närhet. Först gjorde vi lite tester 
(stickprov) på våra enkätfrågor innan vi använde de här frågorna i den ”stora” enkätunder-
sökningen. Sedan gjorde vi en analys av materialet vi fick in. Här ingick bland annat en stati-
stisk analys av våra enkätfrågor utifrån några viktiga parametrar, t.ex. lektionsfördelningen i 
olika undervisningsformer och elevernas inhämtade kunskaper.

4.1 Grundförutsättningar för undersökningarna på gymnasie-
skolorna

Undersökningar gjordes på tre olika gymnasieskolor i Skåne. Totalt sätt undersöktes nio 
klasser (eller fysikgrupper). Alla gymnasieklasser som undersöktes gick på NV-programmet, 
där fysik A är obligatorisk och där en hel del av eleverna även läser fysik B. Det var bara på 
en av skolorna som eleverna läser fysik A på höstterminen, nämligen på gymnasieskola B. På 
gymnasieskola A som var en friskola undersöktes fyra klasser, två tvåor och två treor. Det var 
på den här skolan som en av klasserna som gick i tvåan användes som testgrupp för att se om 
enkäterna fungerade som det var tänkt. På den första kommunala skolan, gymnasieskola B, 
undersöktes tre klasser, mera specifikt en klass från varje årskurs. Det här var den enda skolan 
i undersökningen som hade fysikstuderande förstaårselever som läste fysik under hösttermin-
en. De här eleverna läser fysik A under en extra termin, istället för att vänta på att det gått en 
termin så att eleverna har lärt sig lite mer matematik (de får inte fler timmar, men mer tid att 
på sig att ”smälta” det de lärt sig). Slutligen på den andra kommunala skolan, gymnasieskola 
C, undersöktes två klasser, en tvåa och en trea. Totalt så omfattade vår undersökning 156 
gymnasieelever, varav 77 killar och 78 tjejer. 
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4.1.1 Gymnasieskola A

Hur såg situationen ut på de olika skolorna? Gymnasieskola A hade bara sex NV-klasser (med 
musikinriktning) och var sålunda en liten skola. De här fyra klasserna kommer att refereras 
som NV2A_GyA, NV2B_GyA, NV3A_GyA och NV3B_GyA, vilket inte behöver ha någon 
koppling till deras riktiga namn (förutom årskursen). De aktuella lärarna på den här skolan 
kommer att döpas till L1_GyA (som har hand om tvåorna) och L2_GyA (som har hand om 
treorna). Det fanns bara ett femtontal lärare, ungefär 150 elever och en rektor. Det var en 
ganska intim stämning på skolan, då den var så liten och alla kände i princip varandra. Ett 
beslut som hade gjorts på skolan var att klasserna inte fick innehålla fler än 25 elever. I och 
med skolans ”småskalighet”, så var skolan materiella tillgångar ganska knapphändiga, varför 
det till exempel kunde saknas laborationsutrustning. Oftast fick man ”improvisera ihop” labo-
rationerna. Angående skolkulturen och normerna på skolan, så var traditionell undervisning 
den vanligast förekommande undervisningsformen och olika projekt var inte så frekvent 
förekommande. Ett undantag till detta var olika musikprojekt med sång och dans. De här 
projekten var ett viktigt tema på skolan.

4.1.2 Gymnasieskola B

Den första kommunala skolan, Gymnasieskola B, var en ganska stor skola med ungefär 1300 
elever. Några av programmen på skolan var HP, SP och NV. Även den här skolan har en gan-
ska traditionell undervisning dock med en mera varierad undervisning än i gymnasieskola A. 
Förutom flera rektorer så har den här skolan även en gymnasiechef. Den här skolan har givet-
vis mycket bättre materiella förutsättningar än en liten skola. Här fanns t.ex. rikligt med labo-
rationsutrustning. Den här skolan har en mindre intim stämning än på gymnasieskola A, men 
har ändå en bra stämning hos lärarna och eleverna. De tre klasserna som var med i undersök-
ningen kommer att benämnas som NV1A_GyB, NV2A_GyB och NV3A_GyB, vilket inte be-
höver ha någon koppling till deras riktiga namn (förutom årskursen). Läraren som har hand 
om ettorna och tvåorna kommer att döpas till L1_GyB och läraren som har hand om treorna 
kommer att döpas till L2_GyB. 

4.1.2 Gymnasieskola C

Den andra kommunala skolan, Gymnasieskola C, var också en ganska stor skola med ungefär 
1200 elever. Programmen på skolan var BP, SP, ES och NV. Även den här skolan har en gan-
ska traditionell undervisning dock med en mera varierad undervisning än i gymnasieskola B. 
Vissa lärare jobbar ganska traditionellt, medan andra varierar sig ganska mycket. Förutom en 
rektor för varje program så har även den här skolan en gymnasiechef. Den här gymnasiechef-
en fungerar verkligen väl med eleverna, föräldrarna, lärarna och den övriga personalen. Skol-
an har det ganska bra materiellt ställt om man jämför den med de andra gymnasieskolorna i 
undersökningen. Här fanns det rikligt med laborationsutrustning, men även med annan utrust-
ning som används i undervisningen. Den här skolan har en mindre intim stämning än på gym-
nasieskola A, men har ändå en väldigt bra stämning hos lärarna och eleverna. Stora satsningar 
görs på skolan för att eleverna skall kunna få den hjälp de behöver i t.ex. matematik och fysik. 
Förutom till exempel matematikläxhjälpen och fysikläxhjälpen, så har det skapats mindre 
grupper från olika klasser som kan jobba med en stödlärare, istället för att vara i den stora 
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klassen under matematiklektionerna. Det här är en organisatorisk struktur på skolan, som har 
bestämts av matematiklärarna på skolan. Det är dock endast de lite ”svagare” eleverna som 
går i de här grupperna. Det var bara två klasser från den här gymnasieskolan som var med i 
undersökningen. De kommer att benämnas som NV2A_GyC och NV3A_GyC, vilket inte be-
höver ha någon koppling till deras riktiga namn (förutom årskursen). Läraren som har hand 
om tvåorna kommer att döpas till L1_GyC och läraren som har hand om treorna kommer att 
döpas till L2_GyC.

4.2 Grundförutsättningar för undersökningarna på högstadie-
skolan

4.2.1 Undersökningar på en grundskola i Västra Götaland

Skolan som sådan ligger naturskönt i ett vacker omgivande landskap med närhet till en ganska 
stor sjö, där det går att bada och göra olika typer av uteaktiviteter under större delen av året. 
Skolan ligger i ett samhälle som håller på att växa på grund av ett rimligt pendelavstånd till 
Göteborg. Skolan har en homogen elevsammansättning, där föräldrarna till stor del är verk-
samma som egenföretagare, arbetar inom jordbruket och skogsnäringar eller arbetar som 
hantverkare. Utbildningsnivån hos den ursprungliga befolkningen som finns i skolans upptag-
ningsområde kan enligt gjorda undersökningar i kommunen bedömas som låg. Detta gäller 
dock inte i de nya bebyggelseområdena, som tillkommer kontinuerligt. Hit flyttar ofta invå-
nare med en högre utbildning in, även om de har sina arbetsplatser i Göteborg, då de har 
tillgång till en bra skola, en bra barnomsorg och en trevlig bostadsmiljö. Skolan har samman-
lagt drygt 300 elever, som är fördelade över de tre högsta årskurserna på högstadiet.

Den här delen av undersökningen gjordes på fyra olika högstadieklasser i åk 9 på den ovan-
nämnda skolan. Totalt så omfattade den här delen av vår undersökning 78 högstadieelever, 
varav 40 killar och 38 tjejer. De klasser som har undersökts har haft en ganska skiftande 
undervisning i alla NO ämnen och sålunda även i fysik. Flera av klasserna har haft ett flertal 
lärare av olika anledningar som pensionering, barnafödsel och sjukdomar. Eleverna har haft 
den förmånen att på detta sätt bekanta sig med många olika lärare. Eleverna är öppna och 
trevliga och stämningen på skolan är god. Skolan i sig är något sliten, då den snart har varit 
igång i trettio år. En ombyggnad och en tillbyggnad kommer att ske från och med nästa år. 
Skolan är trots detta väl utrustad med tre stycken NO salar och ett stort välutrustat förråds- 
och preparationsrum för labbar och experiment. Det finns med andra ord goda förutsättningar 
att genomföra en varierad undervisning. De fyra klasserna som undersökts har döpts till 
HS_9A, HS_9B, HS_9C och HS_9D. Notera att de här namnen inte behöver ha någon kopp-
ling till klassernas riktiga namn. Lärarnas namn har här döpts efter hur de är kopplade till re-
spektive klass som L1_9A, L2_9B, L3_9C och L4_9D.

4.3 Praktiskt tillvägagångssätt

Det praktiska utförandet av undersökningen tog någonstans mellan en kvart och en halvtim-
me. En typ av enkät delades ut till läraren och en annan till eleverna. I samband med fysik-
frågorna fick några förtydliganden göras. Med hjälp av tavlan vid katedern gjordes ett förtyd-
ligande av svarsalternativen till uppgift 8 (se bilaga A), så att eleverna förstod vad som mena-
des med de olika svarsalternativen. Till uppgift 7 betonades det att resistanserna på lamporna 
var fixerade (inte ändrades) och att den utvecklade effekten och strömmen är kopplad till just 
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de specifika kretsarna, som var givna i uppgiften. Förklaringar till lektionsfördelningsuppgift-
erna behövde också göras. Många elever hade en dålig bild av vad som menades med själv-
studier och några visste inte vad som menades med projekt. Vissa elever var inte helt säkra på 
vad som menades med alternativen ”genomgångar av teori” och ”beräkningar”. Efter att en-
käterna samlats in så gick vi (som gjort enkäterna) igenom de korrekta svarsalternativen med 
eleverna. Ifall att tiden var för knapp för att gå igenom resultaten, så fick elevernas lärare 
overhead-kopior över elevenkäten och de rätta svaren. Vid ett senare tillfälle kunde sålunda 
läraren gå igenom fysikfrågorna med eleverna. De flesta undersökningarna gjordes då elever-
na hade fysik och ”klassen” var egentligen en fysikgrupp. I några av fallen gjordes undersök-
ningarna, när eleverna hade matematik och då var hela klassen där. Detta var fallet för klass-
erna NV3A_GyB och NV2A_GyC. I en av klasserna, nämligen NV2A_GyC, gjordes testet 
sent på en fredag vilket kan påverka resultaten på den här klassens enkätundersökning. 

Efter att undersökningarna gjorts skulle de sammanställas. På fysikfrågorna fick eleverna ett 
poäng för varje rätt ikryssat alternativ. För varje felaktigt alternativ ströks ett korrekt alterna-
tiv dock kunde man inte få negativa resultat. Sedan gjordes de här resultaten på de olika fråg-
orna om så att de normerades, så att man bara kunde få värdena 0, 0.5 och 1 poäng på varje 
fråga. Hade man valt alla alternativ korrekt på en fråga fick man 1 poäng, hade man något fel 
på frågan fick man 0.5 poäng och om man inte fått ihop något korrekt alternativ, så fick man 0 
poäng. På det här sättet blev alla frågorna lika viktiga. Värderingsfrågorna översattes till tal, 
så att man till exempel skulle kunna beräkna medelvärden och kovarianser. Alternativet A, 
som angav den lägsta graden på att hålla med på ett visst påstående, gav en poäng och till 
exempel alternativ D, som angav att man i en ganska hög grad höll med på ett visst påstående, 
gav fyra poäng (fjärde bokstaven i alfabetet). De procentuella värdena i lektionsfördelningar-
na kunde i princip användas som de var. I vissa fall fick man normera om dessa värden så att 
man till slut får summan 100 % på lektionsfördelningarna.

4.4 Bortfall

Det fanns inga större bortfall i våra enkätundersökningar. Alla elever och lärare som vi 
frågade ställde upp på enkätundersökningen. De bortfall som fanns hade naturliga orsaker, 
som att en elev måste gå till tandläkaren eller att en elev är sjuk. Den här typen av bortfall är 
helt slumpmässigt fördelade och bör därför inte påverka vår undersökning.

4.5 Reliabilitet och validitet

Vår undersökning har gjorts på såväl tre gymnasieskolor som en högstadieskola. I under-
sökningen på högstadiet representerade eleverna ett tvärsnitt av alla elever, det vill säga elever 
som ännu inte gjort sina slutgiltiga val till gymnasiet. Alla gymnasieelever som har genomfört 
undersökningen har i samtliga fall, oavsett skola, gått på ett NV-program. På så sätt represen-
terar vårt resultat ett genomsnitt för alla elevers kunskaper på ett högstadium och på motsvar-
ande sätt så motsvarar de undersökta gymnasieelevernas kunskaper en genomsnittlig kun-
skapsnivå för gymnasieelever, som har valt ett NV-program. 

Det som möjligen har varit ett mindre problem kan ha varit att ett antal elever inte orkade 
genomföra enkäten på ett helt seriöst sätt på grund av en viss tidspress. Detta förhållande har 
varit ungefär lika förekommande oavsett undersökt skola. Sammantaget anser vi att undersök-
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ningen har en god tillförlitlighet angående urvalet av lärare och elever och testets utformning. 
En del av våra enkätfrågor var ganska subjektiva till sin natur, varför en större precision eller 
validitet (mellan verkligheten och vad eleverna eller lärarna ansåg) inte kunde garanteras.

4.6 Etiska perspektiv på undersökningarna

I samband med att det görs enkätundersökningar behöver man se över de etiska perspektiven. 
Alla elever som var med i vår undersökning fick en förfrågan om de ville vara med i vår un-
dersökning och svara på enkäten. Ifall att de var minderåriga fick de ett papper vid ett tidigare 
tillfälle att ta med sig hem, som föräldrarna skulle skriva på (om de gick med på undersök-
ningen) och som eleverna skulle ta med sig till testtillfället. Frågorna var valda på ett sådant 
sätt att de var ganska okänsliga rent etiskt. Till exempel så undvek vi frågor om betyg, vad de 
tyckte om läraren eller lärarens undervisning. Även det här materialet skulle givetvis innehålla 
intressanta frågor att utröna i samband med vår undersökning. Till exempel så hade vi kunnat 
göra en koppling mellan vårt fysiktest och elevernas betyg. Anledningen varför en sådan här 
undersökning inte gjordes var att i vår ursprungliga idé, så var det tänkt att eleverna skulle 
skriva namn på sina enkäter. Det här var också anledningen varför t.ex. frågan om betyg på 
enkäten skulle kunna vara etisk känslig och därför övergavs den. Fördelen med att ha elever-
nas namn på enkäterna var att vi kunde återkomma till eleverna med olika frågor om det fanns 
tveksamheter i elevernas svar. Oturligt nog så kom vi alldeles för sent på att återuppta betygs-
frågan, när vi övergav idén att eleverna skulle skriva namn på enkäterna.

Både lärare och elever informerades om vad som var syftet med undersökningen och hur det 
insamlade materialet skulle användas. Alla som var med i vår undersökning fick givetvis 
ställa frågor till oss angående enkätundersökningen eller andra frågor som berör vårt exam-
ensarbete. Eleverna skrev inte några namn på enkäterna och en viss enkät kunde sålunda inte 
kopplas till en viss elev. Lärarna behövde inte heller skriva namn på sina enkäter, men det 
gick ändå att identifiera vem som svarat på en viss enkät och det här faktumet informerades 
lärarna om. På så sätt kunde vi återkomma till lärarna om det fanns oklarheter i samband med 
deras enkäter, men en viktigare orsak till detta var att vi behövde kunna koppla läraren till de 
klasser han eller hon undervisar i. Den sistnämnda informationen användes i vår undersök-
ning. Både lärare och elever blev informerade om att inga identifierbara namn (på personer), 
klasser eller skolor kommer att anges i samband med det här arbetet. 
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5. Resultat och analys
En viktig del av vår undersökning var att undersöka om det fanns en korrelation mellan de 
upplevda lektionsfördelningarna eller de önskade lektionsfördelningarna och resultaten på 
vårt fysiktest (våra fem fysikfrågor på elevenkäten, se bilaga A och bilaga C). Andra under-
sökningar som skulle göras var att undersöka om det fanns en korrelation mellan elevernas 
svar på attitydfrågorna och resultaten på fysiktesten. För att kunna undersöka om sådana här 
kopplingar finns, så använde vi oss av korrelationskoefficienten XYr . Den definieras som

( ) ( ) ( )( )
( ) ( )YVXV

mYmXEYXCr YX

YX
XY

−−==
σσ
,

                                                     …(2)

där ( )YXC ,  är korrelationen mellan variablerna X  och Y . Standardavvikelserna för 
variablerna X  och Y  ges av Xσ  respektive Yσ  och deras varianser av ( )XV  och ( )YV . 

Till exempel kan det nämnas att ( )XV  ges av ( ) ( ) ( )∑
=
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n

i
i nxxXV

1

2 1 , där n  är 

antalet mätvärden, ix  är mätvärde nummer i  och x  är medelvärdet av mätvärdena. Anled-
ningen varför kvadratsumman dividerats med ( )1−n  istället för n  är att medelvärdet av x 
(d.v.s. xmX ≈ ) har skattats och vi har därmed en frihetsgrad mindre i vår statistiska beräk-
ning. Bokstaven E  i formeln anger att väntevärdet beräknas för uttrycket som anges i argu-
mentet. För XYr  gäller att 11 ≤≤− XYr . Då värdet 1=XYr  erhålls så innebär det att variab-
lerna X  och Y  följs åt t.ex. som i sambandet xy = . Om x  är stort, så är y  stort och om x
är litet eller negativt, så är y  på motsvarande sätt litet eller negativt. Då värdet 1−=XYr , så 
fås en form av motsatsförhållande mellan x  och y  t.ex. som i sambandet xy −= . Till 
exempel kan det nämnas att då x  är ett stort positivt värde, så blir y ett ”stort” negativt värde. 
För att kunna säga att de två variablerna X  och Y  ska vara korrelerade är en ”tumregel” att 

7.0≥XYr . Om variablerna X  och Y  är oberoende, så är de automatiskt okorrelerade, men 
motsatsen gäller inte. Då 0=XYr  så är variablerna X  och Y  okorrelerade och variablerna 
följs då inte åt. Även på småvärden på XYr  (som en tumregel kan det nämnas att småvärden 

på XYr  är 3.0≤XYr ), så är variablerna approximativt okorrelerade eller har bara ett svagt 
beroende. 

5.1 Korrelationen mellan frågorna på elevenkäten och resultaten 
på fysiktesten på gymnasieskolorna och högstadieskolan

I våra undersökningar så undersöktes varje klass för sig. Totalt fanns det 9 gymnasieklasser 
från tre gymnasieskolor och fyra klasser från en högstadieskola som undersöktes. Det hade 
dock blivit för mycket tabeller och diagram att presentera all data som finns om varje klass för 
sig, så vi nöjer oss med att presentera resultatet för alla gymnasieklasser och alla högstadie-
klasser. Ytterligare en anledning för detta urval vid vår presentation av resultaten är att 
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klasserna är ganska små och därmed blir de statistiska fluktuationerna ganska stora om vi gör 
beräkningar för endast en klass. 

Korrelationerna som gjorts är kopplade till olika frågor i vår elevenkät, se bilaga A och bilaga 
C. I den här undersökningen görs en korrelation mellan vårt fysiktest och följande kategorier:

• Upplevd lektionsfördelning (A: Genomgångar av teori, B: Beräkningar, C: Projekt, D: 
Laborationer, E: Självstudier och F: Annat). Den här kategorin är kopplad till fråga 1 i 
vår elevenkät.

• Önskad lektionsfördelning (A: Genomgångar av teori, B: Beräkningar, C: Projekt, D: 
Laborationer, E: Självstudier och F: Annat). Den här kategorin är kopplad till fråga 2.

• Elevernas upplevda möjligheter att påverka sin lektionsfördelning. Den här kategorin 
är kopplad till fråga 3.

• Elevernas upplevelse av att laborationerna är meningsfulla. Den här kategorin är 
kopplad till fråga 4.

• Elevernas tilltro till att de kommer ha nytta av fysiken i sitt framtida liv. Den här 
kategorin är kopplad till fråga 5.

Från tabell D1 (i bilaga D) så framgår det att det i princip inte fanns någon korrelation mellan 
de upplevda eller de önskade lektionsfördelningarna och resultaten på fysiktesten för gym-
nasieeleverna. Möjligtvis kan man säga att det finnas en mycket svag korrelation mellan lek-
tionsfördelningarna och resultaten på fysiktesten. Korrelationskoefficienterna XYr  för alla 
våra undersökningar av gymnasieeleverna låg mellan 2.0−  och 2.0 . Då korrelationerna är 
så här små (se tabell D1 i bilaga D), så är det inte meningsfullt att i detalj studera hur de olika 
kategorierna i t.ex. elevernas upplevda lektionsfördelningar skiljer sig åt. Totalt så under-
söktes 156 gymnasieelever, där 77 av dem var killar och 78 av dem var tjejer. Alla de under-
sökta klasserna hade ett ganska traditionellt undervisningssätt med få exempel på andra un-
dervisningsmetoder än de som direkt nämnts i vår elevenkät, se bilaga A och bilaga C. I 
Redish (2003) så nämns det många andra bra undervisningsmetoder som var effektivare än 
genomgångar och beräkningar t.ex. en fysikverkstad och handledningar, men sådant nämndes 
knappt av eleverna. Någon tendens att mindre genomgångar och beräkningar skulle ge bättre 
resultat på vårt fysiktest stöddes inte av den här undersökningen för gymnasieskolan. En viss 
försiktighet med tolkningen av det här resultatet är på plats, då t.ex. kategorin annat (i vår 
elevenkät) även kan innehålla undervisningsmetoder som inte är effektivare än genomgångar 
och beräkningar. Ytterligare en viktig sak att tänka på är att elevernas faktiska lektionsför-
delning inte mäts, utan den upplevda som är baserad på en subjektiv bedömning. Då variansen 
på lektionsfördelningarna inom en klass är ganska stor, så blir det en ganska vag koppling 
mellan elevernas upplevda och deras verkliga lektionsfördelning.

En motsvarande undersökning som den som gjorts för gymnasierna gjordes också för hög-
stadieskolan. Från tabell D2 (i bilaga D) så framgår det även här att det i princip inte fanns 
någon korrelation mellan de upplevda eller de önskade lektionsfördelningarna och resultaten 
på fysiktesten för högstadieskolan. Möjligtvis kan man även här säga att det finnas en mycket 
svag korrelation mellan lektionsfördelningarna och resultaten på fysiktesten. Korrelationerna 
var dock aningen större för högstadieskolan än för gymnasierna. Korrelationskoefficienterna 

XYr  för alla våra undersökningar av högstadieeleverna låg mellan 4.0−  och 5.0 . Även på 
högstadieskolan angav eleverna väldigt få andra undervisningsmetoder under kategorin annat 
på elevenkäten. Detta innebär att det bara går att undersöka de undervisningsmetoder som 
direkt angavs på elevenkäten. Resultatet från den här undersökningen, se tabell D2 i bilaga D, 
antyder att det finns en svag positiv koppling mellan hur mycket genomgångar och beräkning-
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ar eleverna får och deras resultat på testet. De övriga lektionstyperna har en svag negativ 
koppling med elevernas resultat på fysiktesten. Detta gäller både för den upplevda lektions-
fördelning och för den önskade lektionsfördelningen. Enda undantaget är kategorin annat för 
elevernas upplevda lektionsfördelning, som har en positiv korrelation. Någon tendens att 
mindre genomgångar och beräkningar skulle ge bättre resultat på vårt fysiktest stöddes inte 
heller av den här undersökningen för högstadieskolan, då den positiva korrelationen var 
alldeles för svag för att det ska kunna gå att dra några slutsatser av den. Det fanns en lite 
större positiv korrelation mellan elevernas upplevda möjlighet att påverka lektionsfördelning-
en och resultaten på fysiktesten, se tabell D2 fråga 3 (i bilaga D). Det fanns också en lite stör-
re positiv korrelation mellan elevernas tro på att de ska ha nytta av fysiken i framtiden och 
deras resultat på fysiktestet, se tabell D2 fråga 5. Det verkade i princip inte finnas en korrela-
tion mellan elevernas syn på nyttan med laborationer och resultatet på fysiktestet. Totalt så 
undersöktes fyra högstadieklasser som alla gick i nian. Hela den här undersökningen innehöll 
78 högstadieelever, där 40 av dem var killar och 38 av dem var tjejer. En viktig sak att notera 
är att den här undersökningen är ganska mycket mindre i omfång än den som gjorts för 
gymnasieskolorna, varför de statistiska fluktuationerna bör vara större för den här under-
sökningen. Även på högstadiet var det ganska vanligt med traditionell undervisning. Tre av de 
fyra undersökta högstadieklasserna hade den här typen av undervisning.

En annan typ av undersökning kommer senare att göras till frågan om elevernas påverkans-
möjligheter, där vi istället för att beräkna korrelationer utgår från ”extremfallen”, d.v.s. de 
bästa klasserna och de olika skolorna, se stycke 5.7.

5.2 En jämförelse av lärarnas skattning av resultaten på fysik-
testen och elevernas verkliga resultat på det här testet på 
gymnasieskolorna och högstadieskolan

Den procentuella andelen elever på gymnasieskolorna 
som klarade fysikuppgifterna
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Diagram 5.1. Uppgifterna till det här diagrammet är hämtat från tabell D3 i bilaga D. Här görs en jämförelse 
mellan hur lärarna uppskattade att eleverna skulle klara de fem fysikfrågorna på elevenkäten och hur det verk-
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ligen gick för eleverna på gymnasieskolorna. Staplarna anger hur många av eleverna angivet i procent som helt 
klarade av en viss fysikuppgift. Från vänster anger staplarna hur många elever som klarade en viss uppgift 
uttryckt i procent för alla tjejerna på de undersökta gymnasierna, för alla killarna, för alla eleverna och slutligen 
anges ett medelvärde för alla lärarnas uppskattning av sina elever.

I diagram 5.1 för gymnasieskolorna, så går det att jämföra tjejernas, killarnas och alla elev-
ernas resultat med lärarnas skattning av deras resultat på de olika fysikuppgifterna på elev-
enkäten (se bilaga A och bilaga C). Notera att här undersöks hur stor procent av eleverna
som fick helt rätt på en viss fysikuppgift. Lärarnas skattning på elevernas förmåga att lösa en 
viss fysikuppgift stämde väl överens med vad eleverna presterade, se diagram 5.1. Enda 
undantaget var uppgift 7, som var mycket svårare för eleverna än vad lärarna hade trott. Det 
framgår också av diagram 5.1 att eleverna hade enklast med uppgift 6 på elevenkäten och 
svårast med uppgift 7.

Den procentuella andelen elever på högstadiet som 
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Diagram 5.2. Uppgifterna till det här diagrammet är hämtat från tabell D4 i bilaga D. Här görs en jämförelse 
mellan hur lärarna uppskattade att eleverna skulle klara de fem fysikfrågorna på elevenkäten och hur det verk-
ligen gick för eleverna på högstadieskolan. Staplarna anger hur många av eleverna angivet i procent som helt 
klarade av en viss fysikuppgift. Från vänster anger staplarna hur många elever som klarade en viss uppgift ut-
tryckt i procent för alla tjejerna i de undersökta klasserna, för alla killarna, för alla eleverna och slutligen anges 
ett medelvärde för alla lärarnas uppskattning av sina elever.

Från diagram 5.2 för högstadieskolan så går det att jämföra tjejernas, killarnas och alla elev-
ernas resultat med lärarnas skattning av deras resultat på de olika fysikuppgifterna på elev-
enkäten (se bilaga A och bilaga C).  Notera att här undersöks hur stor procent av eleverna som 
fick helt rätt på en viss fysikuppgift. Lärarnas skattning på elevernas förmåga att lösa en viss 
fysikuppgift stämde väl överens med vad eleverna presterade för uppgift 6, men inte för de 
övriga fysikfrågorna, se diagram 5.2. Uppgift 7 var mycket svårare än vad lärarna hade trott, 
men även uppgift 8 och uppgift 10 var svårare för eleverna än vad lärarna hade trott. Endast 
på uppgift 9 (och väldigt lite på uppgift 6) klarade eleverna sig bättre än vad läraren trott. Det 
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framgår också av diagram 5.2 att eleverna hade enklast med uppgift 6 och svårast med uppgift 
7, se även elevenkäten i bilaga A och bilaga C. 

5.3 Elevernas medelresultat på fysiktesten och elevernas kon-
ceptuella förståelse av fysiken på gymnasieskolorna och hög-
stadieskolan

I diagram 5.3 (och tabell D6 i Bilaga D) för gymnasieskolan kan man se att tjejerna är överlag 
en aning bättre än killarna på vårt fysiktest. Diagrammet visar gymnasieelevernas medelresul-
tat på vårt fysiktest, där de maximalt kunde få fem poäng. Ett speciellt intressant resultat som 
fås ur tabellen eller diagrammet är skillnaderna mellan könen på vårt fysiktest är stora mellan 
tjejerna och killarna för treorna på gymnasiet, men små för ettorna och tvåorna. Orsakerna till 
detta hade varit intressant att utreda närmare, men faller utanför ramarna för den här framställ-
ningen. Tolkningen av resultatet för ettorna får man vara lite försiktig med då det bara ingick 
en klass i den här kategorin. I övrigt så ser vi från diagram 5.3 att resultaten mellan skolorna 
och resultaten mellan årskurserna inte varierar speciellt mycket. Med andra ord så ligger alla 
resultaten för skolorna och årskurserna i nivå med resultatet för alla gymnasieskolorna till-
sammans.

Medelresultat på fysiktesten på gymnasieskolorna
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Diagram 5.3. Uppgifterna till det här diagrammet är hämtat från tabell D6 i bilaga D. Staplarna anger elevernas 
medelresultat på hela fysiktestet (där maxpoängen på testet är 5). Från vänster anges killarnas resultat, därefter 
kommer tjejernas resultat och slutligen kommer alla elevernas resultat. I det här diagrammet studeras resultaten 
för olika skolor och för olika årskurser. Även det sammanfattande resultatet för alla gymnasieskolorna kan ses i 
diagrammet.

I diagram 5.4 (och tabell D7 i bilaga D), så kan man se att det finns ganska stora individuella 
fluktuationer på medelresultatet av våra fysiktest vid en jämförelse mellan de olika klasserna 
på gymnasiet. Det här resultatet stödjer en av Redish (2003) teser om att det finns stora indi-
viduella variationer om man studerar hur och hur bra elever lär sig olika saker med en viss 
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inlärningsmetod. Notera att klassnamnen är fingerade och inte har mycket att göra med deras 
verkliga namn utom att det går utläsa årskursen och att klassen tillhör ett visst okänt gymna-
sium. I vissa klasser är killarna bättre än tjejerna, men det är vanligast att det är tvärtom. I dia-
gram 5.4 så ser man även här (precis som i diagram 5.3) en märkbar skillnad i medelresultatet 
av totalpoängen på vårt fysiktest mellan killarna och tjejerna som går i trean på gymnasiet. 
Endast i klassen NV3A_GyC är killarna bättre än tjejerna bland treorna, se diagram 5.4. I 
övrigt finns det en ganska stor skillnad mellan tjejerna och killarna bland treorna, där tjejerna 
har det bättre resultatet. Ytterligare ett intressant resultat är att NV3A_GyC fick ett markant 
bättre resultat än de andra klasserna. En bidragande orsak till detta skulle kunna vara att det är 
en väldigt liten ”klass” på 11 elever.
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Diagram 5.4. Uppgifterna till det här diagrammet är hämtat från tabell D7 i bilaga D. Staplarna anger elevernas 
medelresultat på hela fysiktestet (där maxpoängen på testet är 5). Från vänster anges killarnas resultat, därefter 
kommer tjejernas resultat och slutligen kommer alla elevernas resultat. I det här diagrammet studeras resultaten 
för olika gymnasieklasser.

En motsvarande jämförelse har gjorts i diagram 5.5 för högstadieskolan, som den som har 
gjorts för gymnasierna (i diagram 5.3 och diagram 5.4). Här jämförs högstadieelevernas 
medelresultat på vårt fysiktest på elevenkäten (se bilaga A och bilaga C) utifrån olika 
”gruppindelningar”. Denna jämförelse görs för hela högstadieskolan och klassvis. De här 
resultaten jämförs också med gymnasieskolornas resultat. Eleverna kan maximalt få fem 
poäng på hela fysiktestet, där varje fråga kan ge maximalt en poäng. Gymnasierna är aningen 
bättre än högstadieskolan med ett undantag nämligen HS_9B. Endast gymnasieklassen 
NV3A_GyC var bättre än den här högstadieklassen. En anledning till att HS_9B är mycket 
bättre än de övriga klasserna på högstadiet kan bero på att de har mindre självstudier än de 
andra högstadieklasserna. De andra klasserna hade ungefär 30 % självstudier under sina 
lektioner, medan HS_9B bara hade 15 %. Sålunda hade HS_9B både fått mer lärarledda 
lektioner rent tidsmässigt och en bättre kvalité på sina lektioner. Även på högstadiet så ser 
man att tjejerna fick aningen bättre resultat på vårt fysiktest än vad killarna fick, se diagram 
5.5. Det finns en märkbar variation mellan olika högstadieklasser och mellan killar och tjejer i 
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olika klasser. Till exempel i HS_9C är killarna bättre än tjejerna och i HS_9D är skillnaden 
mellan tjejer och killar ganska stor, till tjejernas fördel.

Högstadieklassernas och gymnasieskolornas 
medelresultat på fysiktesten
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Diagram 5.5. Uppgifterna till det här diagrammet är hämtat från tabell D5 i bilaga D. Staplarna anger elevernas 
medelresultat på hela fysiktestet (där maxpoängen på testet är 5). Från vänster anges killarnas resultat, därefter 
kommer tjejernas resultat och slutligen kommer alla elevernas resultat. I det här diagrammet studeras resultaten 
för högstadieklasserna. Resultatet från de olika högstadieklasserna jämförs även med gymnasieskolornas resul-
tat.

För att det ska bli lättare att följa resultaten och diskussionerna om fysikfrågorna på eleven-
käten, så ges det en kort sammanfattning av de här fem fysikfrågorna (se även bilaga A och 
bilaga C):

• Uppgift 6: Handlar om hur vattenytan ligger i en kanna, då man vattnar en blomkruka.
• Uppgift 7: Handlar om tre elektriska kretsar. Alla kretsar har ett 12 volts batteri. För-

utom detta har krets ett en lampa, krets två har två seriekopplade lampor och krets tre 
har två parallellkopplade lampor. Frågorna till den här uppgiften är: i vilken krets lyser 
lamporna starkast och om det är strömmen eller effekten som avgör hur starkt lamp-
orna lyser?

• Uppgift 8: Handlar om två olika tunga föremål på ett friktionsfritt lastbilsflak. 
Frågorna till den här uppgiften är kopplade till hur föremålen på flaket rör sig när 
lastbilen svänger eller när den ökar eller minskar farten.

• Uppgift 9: Handlar om varför en tung båt av järn kan flyta på vattnet.
• Uppgift 10: Handlar om gas och tryck. En frys öppnas och stängs. Frågorna till den 

här uppgiften är kopplade till varför dörren är svår att öppna i ett inledande skede och 
varför det blir lättare att öppna dörren senare.

I diagram 5.6 (och tabell D8 i bilaga D) för gymnasieskolorna så kan man se medelresultatet 
på varje fysikfråga för sig. Maximalt kunde eleverna få en poäng på varje fråga på elevenkä-
ten (se bilaga A och bilaga C). Ett intressant resultaten i det här nyss nämnda diagrammet och 
tabellen är att man ser att eleverna har lättast för uppgift 6 på elevenkäten och svårast för upp-
gift 7. Uppgift 8 är kopplad till fysikområdet kraft och rörelse och då speciellt Newtons andra 
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lag (se även vår elevenkät i bilaga A och bilaga C). Speciellt ser vi från diagram 5.6 att kill-
arna har klarat sig bättre på uppgift 7 (med de elektriska kretsarna) och uppgift 8 (som handlar 
om kraft och rörelse) än vad tjejerna har. I övrigt, det vill säga på de resterande fysikfrågorna, 
så har tjejerna klarat sig bättre än killarna. Det har visat sig i andra undersökningar beskrivna i 
Jeskova 2003 att man även här fått resultatet att de manliga eleverna har en bättre fysikförstå-
else på området kraft och rörelse. Från diagram 5.6 så ser vi att ettorna har klarat sig ganska 
bra på uppgifterna om man jämför deras resultat med resultatet från tvåorna och treorna. Det 
här resultatet får man dock vara försiktig med att dra slutsatser om, då det bara ingick en etta 
bland klasserna. Resultatet mellan tvåorna och treorna skiljer sig inte så mycket åt. Bara på 
uppgift 7 så framgår det tydligt att treorna är bättre än tvåorna. Den bästa gymnasieklassen 
NV3A_GyC hade bäst resultat på uppgift 9 och uppgift 10, på de övriga uppgifterna fanns det 
en annan klass som hade det bästa resultatet, men den här klassen hade bra resultat på alla 
uppgifterna.
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Diagram 5.6. Uppgifterna till det här diagrammet är hämtat från tabell D8 i bilaga D. Staplarna anger gymna-
sieelevernas medelresultat på en viss fysikuppgift på vår elevenkät. Från vänster anges NV1:ornas resultat, där-
efter kommer NV2:ornas, NV3:ornas, alla killarnas, alla tjejernas och slutligen kommer alla elevernas resultat. I 
det här diagrammet studeras medelresultatet på de olika uppgifterna på vårt fysiktest, som mest kunde eleverna 
få en poäng på varje uppgift. Fysikfrågorna har här angetts med beteckningarna U6-U10, vilket är motsvarande 
fysikfrågor på våra elevenkäter.

I diagram 5.7 (och tabell D9 och D10 i bilaga D) för högstadieskolan så kan man se medel-
resultatet på varje fysikfråga för sig. Maximalt kunde eleverna få en poäng på varje fråga på 
elevenkäten (se bilaga A och bilaga C). Ett intressant resultaten i det här nyss nämnda dia-
grammet och tabellen är att man ser att eleverna har lättast för uppgift 6 på elevenkäten och 
svårast för uppgift 7. Det här resultatet gäller då både för högstadieskolan och för gymna-
sierna. Uppgift 8 var aningen svårare än uppgift 9 och uppgift 10 var av ungefär samma svår-
ighetsgrad som uppgift 8 för eleverna. Det var en ganska stor skillnad mellan klasserna, men 
en ganska liten skillnad mellan tjejer och killar utom på uppgift 7, där tjejerna är bättre än 
killarna. Tjejerna var bättre än killarna på alla uppgifter utom uppgift 6 och uppgift 9 (som 
handlade om Arkimedes princip). Det är dock viktigt att notera att det statiska materialet är 
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ungefär hälften så stort för högstadieskolan än för gymnasierna, varför materialet för högsta-
dieskolan är ännu mer osäkert än för gymnasierna. Vid en lite noggrannare jämförelse mellan 
högstadieklasserna i diagram 5.7, så ser man att HS_9B är mycket bättre än de andra högsta-
dieklasserna på alla uppgifter utom på uppgift 7.

Elevernas medelresultat på fysikfrågorna på högstadiet
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Diagram 5.7. Uppgifterna till det här diagrammet är hämtat från tabell D9 och D10 i bilaga D. Staplarna anger 
elevernas medelresultat på en viss fysikuppgift på vår elevenkät. Från vänster anges de olika 
högstadieklassernas resultat, följt av alla killarnas, alla tjejernas och slutligen alla elevernas resultat. I det här 
diagrammet studeras medelresultatet på de olika uppgifterna på vårt fysiktest, som mest kunde eleverna få en 
poäng på varje uppgift. Fysikfrågorna har här angetts med beteckningarna U6-U10, vilket är motsvarande 
fysikfrågor på våra elevenkäter.

Diagram 5.6 för gymnasierna och diagram 5.7 för högstadiet påminner mycket om de mot-
svarande diagrammen, diagram 5.1 för gymnasierna och diagram 5.2 för högstadiet. Skill-
naden är att i diagram 5.1 och diagram 5.2 så mäts den procentuella andelen elever som helt 
klarade en viss uppgift. Den här informationen är mest lämplig att jämföra med lärarnas 
skattning av sina elever (som också anges i procent). I diagram 5.6 och diagram 5.7 så mäts 
elevernas medelresultat på varje uppgift (där de maximalt kan få en poäng per uppgift). Det 
här ger ett exaktare instrument för att jämföra elevernas resultat på de olika uppgifterna. Om 
de här diagrammen jämförs med varandra så ger de i grova drag ungefär samma resultat.

Ytterligare ett intressant område var hur elevernas felaktiga fysikföreställningar såg ut. Om en 
jämförelse görs mellan diagram 5.6 och diagram 5.7, så ser man att gymnasieeleverna är lite 
bättre på uppgift 7 (elektriska kretsar). Gymnasieeleverna är märkbart bättre än högstadie-
eleverna på uppgift 8 (Newtons andra lag), uppgift 9 (Arkimedes princip) och uppgift 10 (gas 
och tryck). På de här områdena verkar en viss inlärning ha skett hos gymnasieeleverna. Skill-
naden mellan gymnasierna och högstadieskolan angående den konceptuella förståelsen av 
fysiken var i övrigt inte så stor. Gymnasieeleverna var överlag bättre än högstadieeleverna, 
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men de felaktiga föreställningarna var av samma karaktär. I och med detta så går vi igenom 
elevernas felaktiga fysikföreställningar för både gymnasierna och högstadiet samtidigt. Tyvärr 
så har vi inte samlat ihop statistiskt material på området, men vi har dock fått en bra bild av 
vilka fel som var vanligast i och med vi rättade fysikuppgifterna. På uppgift 6 som handlade 
om vattenkannan, så var det vanligaste misstaget att vattenlinjen låg parallell med vattenkan-
nans botten. Vi fick ett liknande resultat till det Sjöberg fått på en sådan här typ av fysikfråga 
(Sjöberg 2005, s. 329-330). På uppgift 7 som handlade om de elektriska kretsarna hade elev-
erna fel på både hur starkt de olika lamporna lyser och om det är strömmen eller effekten som 
påverkar hur starkt lamporna lyser. På en sådan här fysikuppgift nämner både Sjöberg och 
Andersson att det är vanligt att eleverna tror att strömmen delvis förbrukas varje gång den 
passerar igenom en elektrisk komponent (Andersson 2001, s. 229-234, Sjöberg 2005, 
s.310-312). Det här synsättet kan mycket väl stämma med det felet eleverna i vår 
undersökning gjorde. På uppgift 8 som handlar om ett tungt och ett lätt föremål på ett 
friktionsfritt lastbilsflak, så var det många elever som hade svårt att inse att om det inte fanns 
friktion, sa far det tunga och det lätta föremålet lika snabbt. En orsak till denna felaktiga 
fysikföreställning hos eleverna kan bygga på de felaktiga föreställningar som finns hos elever-
na enligt Sjöberg och Andersson (Sjöberg 2005, s. 304-307, Andersson 2001, s. 215-220). 
Enligt de här källorna, så är en vanlig fysikföreställning att det krävs en kraft för att få ett 
föremål att röra sig. På uppgift 9 som handlade om varför en båt flyter, så var det många 
elever som hade svårt att skilja på begreppen tyngd och massa. Enligt Sjöberg 2005 (s. 
304-307) är det vanligt att många människor förväxlar begrepp såsom massa och tyngd, vilket 
stämmer väl överens med våra egna resultat. För många elever var ett populärt svarsalternativ 
på den här frågan att ”luft är lättare än vatten och därmed lyfter den upp båten”, se vår 
elevenkät i bilaga A. Det här svarsalternativet kan anses vara ”rätt”, om man utgår från en lite 
vidare tolkning. Dessutom är luftens densitet en avgörande faktor, då man härleder Arkimedes 
princip. Notera även att det finns ett syftfel i det här svarsalternativet (vad syftar den på). 
Problemen med det här svarsalternativet påverkar givetvis elevernas svar på den här frågan. 
Uppgift 10 handlar om varför en frysdörr kan vara svår att öppna, då man tagit ut matvaror, 
stängt frysen och försöker öppna frysdörren igen. En ganska vanlig felaktig fysikföreställning 
hos eleverna på den här uppgiften var att många elever trodde att det fanns ett generellt 
samband att om temperaturen är liten, så är trycket alltid lågt.

5.4 Skillnaderna mellan lärarnas och elevernas lektionsfördel-
ningar på gymnasieskolorna och högstadieskolan

För att göra jämförelserna lite enklare att följa så sammanfattas de olika lektionskategorierna 
som finns i vår elevenkät, se bilaga A och bilaga C, här:

• A: Genomgångar av teori.
• B: Beräkningar.
• C: Projekt.
• D: Laborationer.
• E: Självstudier.
• F: Annat.

De här lektionskategorierna anges också i lärarenkäten, se bilaga B. I de här enkäterna anger 
lärarna och eleverna sina upplevda och önskade lektionsfördelningar.

En jämförelse av de upplevda och de önskade lektionsfördelningarna för lärarna och för 
gymnasieeleverna kan göras utifrån tabell 5.1. Bland de upplevda lektionsfördelningarna så 
syns det tydligt att eleverna upplever att de har mer genomgångar och mindre beräkningar än 
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vad lärarna anser att de har. Eleverna upplever också att de har mindre självstudier än vad 
lärarna anser. I övrigt så är lärarnas och elevernas bild av fysiklektionerna ganska lika. 

Bland de önskade lektionsfördelningarna vill gymnasieeleverna ha mer genomgångar sam-
tidigt som de vill ha både mindre beräkningar och mindre laborationer än vad lärarna vill ha. 
Både lärarna och eleverna vill minska ner på självstudierna, men det här är lite viktigare för 
lärarna än för eleverna, vilket framgår av tabell 5.1. I övrigt är de önskade lektionsfördelning-
arna ganska lika mellan eleverna och lärarna. Lärarna har dock en lite större önskan än elev-
erna att föra in lite nya ”lektionskategorier” i undervisningen (Det som benämns ”annat” i vår 
elevenkät, vilket motsvarar ”kategori F” i tabellen). 

1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F
Alla (Killar) 42 26,3 1,4 14,9 13,1 2,2 37,5 23,9 6 19,3 10 3,1
Alla (Tjejer) 41 29,2 0,7 15,9 10,5 2,4 38,8 27,2 5,6 16 10,9 1,5
Alla (Elever) 42 27,8 1,1 15,4 11,8 2,3 38,2 25,6 5,8 17,6 10,5 2,3
Alla (Lärare) 28 36,7 1,7 21,7 10 2,5 29,2 30,8 5 25,8 5,83 3,3
Tabell 5.1. Medelvärdet av lektionsfördelningarna för de nio gymnasieklasserna kan ses i tabellen. Alla värdena 
i tabellen har angetts i procent. Den upplevda lektionsfördelningen ges av 1A-1F, medan den önskade lektions-
fördelningen ges av 2A-2F. A är genomgångar av teori, B är beräkningar, C är projekt, D är laborationer, E är 
självstudier och F är annat. Den första raden anger lektionsfördelningen för alla killar, den andra raden för alla 
tjejer, den tredje raden för alla elever och slutligen den sista raden för alla lärare. Notera att beteckningarna 
1A-1F och 2A-2F motsvarar frågorna (svarsalternativen) i vår elevenkät, se bilaga A-C.

En jämförelse av de upplevda och de önskade lektionsfördelningarna för lärarna och för 
högstadieeleverna kan göras utifrån tabell 5.2. Bland de upplevda lektionsfördelningarna så 
syns det att eleverna upplever att de har lite mer genomgångar och märkbart mindre beräk-
ningar än vad lärarna anser att de har. Eleverna upplever också att de har märkbart mindre 
laborationer och lektionstyper som faller inom kategorin annat än vad lärarna tycker. Eleverna 
upplever också att de har mer självstudier än vad lärarna anser att de har. Bara eleverna anser 
att de har projekt, vilket är ett märkligt resultat. 

Bland de önskade lektionsfördelningarna vill högstadieeleverna ha lite mindre genomgångar 
samtidigt som de vill ha mer beräkningar och mer projekt än vad lärarna vill ha. Det syns i 
tabell 5.2 att lärarna inte har någon önskan att införa projekt i undervisningen. Både lärarna 
och eleverna vill minska ner på självstudierna, men lärarna vill få ner det på en lite lägre nivå 
än eleverna, vilket framgår av tabell 5.2. Lärarna vill ha mer laborationer och mer lektioner, 
som faller inom kategorin annat (d.v.s. ”kategori F” i tabellen), än vad eleverna vill ha. 

1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F
Alla (Killar) 31,4 21,8 10,1 18,8 16,4 1,8 30,2 16,6 13,9 26,8 11,5 1,6
Alla (Tjejer) 27,5 17,1 6 19,8 27,9 1,8 30,1 16,7 10,5 23,7 16,3 2,8
Alla (Elever) 29,5 19,5 8,08 19,3 22 1,8 30,1 16,7 12,2 25,3 13,8 2,2
Alla (Lärare) 31,3 8,75 0 35 15 10 31,3 12,5 0 37,5 7,5 13
Tabell 5.2. Medelvärdet av lektionsfördelningarna för de fyra högstadieklasserna kan ses i tabellen. Alla värdena 
i tabellen har angetts i procent. Den upplevda lektionsfördelningen ges av 1A-1F, medan den önskade lektions-
fördelningen ges av 2A-2F. A är genomgångar av teori, B är beräkningar, C är projekt, D är laborationer, E är 
självstudier och F är annat. Den första raden anger lektionsfördelningen för alla killar, den andra raden för alla 
tjejer, den tredje raden för alla elever och slutligen den sista raden för alla lärare. Notera att beteckningarna 
1A-1F och 2A-2F motsvarar frågorna (svarsalternativen) i vår elevenkät, se bilaga A-C.
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5.5 Skillnaderna mellan elevernas önskade och upplevda lektions-
fördelningar på gymnasieskolorna och högstadieskolan

En jämförelse av gymnasieelevernas upplevda och önskade lektionsfördelningar kan ses i 
tabell 5.1. Eleverna vill ha mindre genomgångar och beräkningar samtidigt som de vill ha mer 
av de övriga lektionskategorierna utom självstudier. Speciellt så märks det att eleverna vill ha 
mera projekt. Ur tabellen så framgår det även att det finns en viss skillnad mellan tjejernas 
och killarnas val angående de upplevda och önskade lektionsfördelningarna, men den är inte 
så stor.

En jämförelse av högstadieelevernas upplevda och önskade lektionsfördelningar kan ses i 
tabell 5.2. Eleverna vill ha lite mer genomgångar och mindre beräkningar. De vill ha mer av 
de övriga lektionskategorierna utom självstudier. Speciellt så märks det att eleverna vill ha 
mera projekt och laborationer. Ur tabellen så framgår det även att det finns en viss skillnad 
mellan tjejernas och killarnas val angående de upplevda och önskade lektionsfördelningarna, 
men den är inte så stor. Några undantag, där skillnaderna är lite mer märkbara, är dock att 
tjejerna upplevde att de hade mer laborationer och mindre projekt än vad killarna ansåg.

Vid en jämförelse av gymnasieeleverna och högstadieeleverna, så ser man att gymnasieelev-
erna ansåg att de hade mer genomgångar och beräkningar än vad högstadieeleverna hade. I de 
övriga lektionskategorierna utom i kategorin annat, så ansåg högstadieeleverna att de hade 
mer av de här lektionstyperna än vad gymnasieeleverna hade, se tabell 5.1 och tabell 5.2.

5.6 Skillnaderna mellan lärarnas önskade och upplevda lektions-
fördelningar på gymnasieskolorna och högstadieskolan

En jämförelse av gymnasielärarnas upplevda och önskade lektionsfördelningar kan ses i 
tabell 5.1. Lärarna vill ha lite mer genomgångar, mer projekt, mer laborationer och lektions-
typer som faller inom kategorin annat än vad de redan har. De vill minska ner på beräkningar 
och självstudier.

En jämförelse av högstadielärarnas upplevda och önskade lektionsfördelningar kan ses i 
tabell 5.2. Lärarna vill ha mer beräkningar, mer laborationer och lektionstyper som faller 
inom kategorin annat än vad de redan har. Genomgångarna är bra som de är och det verkar 
inte finnas något intresse för projekt. Lärarna vill minska ner på självstudierna, vilket inte är 
så förvånande.

Vid en jämförelse av gymnasielärarna och högstadielärarna, så ser man att gymnasielärarna 
ansåg att de hade mer beräkningar och mindre laborationer än vad högstadielärarna hade, se 
tabell 5.1 och tabell 5.2. Det fanns ett större intresse för projekt på gymnasiet än på högsta-
diet. Det fanns mer självstudier och mer inom lektionskategorin annat på högstadiet än på 
gymnasiet. 

Ytterligare ett intressant resultat som erhölls från den här undersökningen är att det finns en 
större skillnad mellan den upplevda och den önskade lektionsfördelning för en ny lärare än för 
en lite mer erfaren lärare. Anledningen varför den här slutsatsen kunde dras var att vi kände 
lärarna. Detta faktum tillsammans med resultaten som erhållits från fråga 2 och fråga 3 på 
lärarenkäten (se bilaga B), som handlade om lektionsfördelningar, kunde utnyttjas här. Det 
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här resultatet är givetvis ganska logiskt. Det bör dock nämnas att underlaget för den här delen 
av undersökningen var ganska knapphändig, då endast några få lärare deltog. Från gymnasiet 
deltog bara sex lärare i vår undersökning och från högstadiet deltog bara fyra lärare. Med ett 
sådant här litet underlag blir det givetvis tveksamt att dra några generella slutsatser.

5.7 En annorlunda analys av påverkansmöjligheterna av lektions-
fördelningen på gymnasieskolorna och högstadieskolan

Genom att jämföra tabell 5.3 med diagram 5.3, diagram 5.4 och diagram 5.5, så erhålls ett 
intressant resultat. Från tabell 5.3 så syns det att klasserna som hade högst resultat på vårt 
fysiktest, HS_9B och NV3A_GyC, också ansåg att de hade en stor möjlighet att påverka sina 
lektionsfördelningar. Den gymnasieskola som hade sämst på vårt fysiktest, GyB, upplevde 
också att de inte kunde påverka sina lektioner i samma grad som de andra gymnasieskolorna. 
Överlag hade högstadieskolorna både sämre på vårt fysiktest och upplevde att de hade mindre 
påverkansmöjligheter på sina lektionsfördelningar. Här verkar föreligga ett samband mellan 
påverkansmöjligheter på lektionsfördelningarna och elevernas resultat på vårt fysiktest. Det 
här resultatet stämmer överens med Korp 2003 och Redish 2003. De här källorna nämner att 
elevernas motivation till att lära sig nya saker förbättras avsevärt om de upplever att de kan 
påverka sin inlärningssituation.  

Tabell 5.3. Medelvärdet av elevernas nivå på de upplevda påverkansmöjligheter, som eleverna ansåg fanns för 
att kunna ändra på sina lektionsfördelningar, för de olika klasserna på högstadiet och för skolorna på gymnasiet 
kan ses i den här tabellen. De ”bästa” klasserna på gymnasiet och högstadiet är gråmarkerade. Även den ”säm-
sta” gymnasieskolan är gråmarkerad.

 

Nivå HS_9A HS_9B HS_9C HS_9D GyA GyB GyC NV3A_GyC
1 – 5 2,14 3,14 2,33 2,33 3,24 2,55 3,21 2.91
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6. Diskussioner
Våra ursprungliga idéer med det här examensarbetet var att undersöka hur effektiva olika 
undervisningsmetoder är och att undersöka hur elevernas förståelse för fysiken såg ut och 
jämföra detta resultat med vad lärarna lär ut. För att kunna uppnå de här målen, så utarbetade 
vi en egen elev- och lärarenkät (se bilaga A-C). Det krävdes en hel del arbete att utarbeta de 
här enkäterna. Innan de här enkäterna var klara för att kunna användes i vår undersökning, så 
gjordes det först ett förtest på elev- och lärarenkäten, se bilaga A-C. Fastän vi gjorde det här 
förtestet, så upptäcktes det alldeles för sent att visa tillägg borde ha gjorts på våra elevenkäter. 
De här tilläggen är frågor om lärarnas erfarenhet av sitt yrke, elevernas betyg och en viktig 
lektionskategori saknades, nämligen lärardemonstrationer. En undersökning som inte kunde 
genomföras då frågan om elevernas betyg saknades på vår elevenkät, men hade varit intres-
sant att genomföra, var att jämföra elevernas resultat på vårt fysiktest med deras betyg. De 
ursprungliga frågeställningarna fick av praktiska skäl ändras något, så att testen skulle vara 
genomförbara på den tid som fanns till vårt förfogande. Till exempel så var en av de här 
ändringarna att vi nöjde oss med att jämföra elevernas upplevda lektionsfördelning med 
resultatet de fick på vårt fysiktest. En undersökning som bygger på en direkt jämförelse av 
olika undervisningsmetoders effektivitet hade varit svårare att genomföra än den som använ-
des i våra egna undersökningar. Fysikfrågorna som valts på vår elevenkät är givetvis bara på 
ett litet område av den fysik som eleverna lär sig på högstadiet och gymnasiet. Det här testet 
behöver sålunda inte ge en rättvis bild av elevernas kunskaper i fysik. Ett annat problem som 
kan dyka upp med det här smala urvalet av ämnet fysik är att tjejer och killar är olika bra på 
olika områden i fysik i enlighet med Wästle (2007) och att sålunda ett av könen kan gynnas. 
Några andra svagheter med våra undersökningar är att det statistiska underlaget är litet. I vår 
undersökning ingick endast 156 gymnasieelever, 78 högstadieelever, sex gymnasielärare och 
fyra högstadielärare. Med ett sådant här litet statistiskt underlag blir det svårt att dra några 
generella slutsatser, då säkerheten i våra resultat kan ifrågasättas och då de statistiska fluktua-
tionerna blir ganska stora. Ytterligare ett skäl till att det kan vara svårt att generalisera våra 
resultat är att endast ett fåtal skolor har valts och att dessa inte behöver bli representativa för 
olika skolor i Sverige. I vår undersökning så har vi valt att bara undersöka NV-elever på gym-
nasiet, då vi inte hade tillgång till teknikklasser (TE-klasser). Det fanns inga sådana här klass-
er på de gymnasier som undersöktes. Dessutom så fanns det bara NV-elever på ett av gymna-
sierna (i vår undersökning kallad GyB), som läste fysik redan i ettan och i praktiken så var det 
bara möjligt att undersöka en sådan här klass.

Den första delen av våra undersökningar handlade om korrelationer mellan olika faktorer, 
t.ex. elevernas upplevda lektionsfördelningar, och elevernas resultat på vårt fysiktest. Här 
finns det några intressanta iakttagelser att göra. Till att börja med så är en viktig sak att tänka 
på att elevernas faktiska lektionsfördelning inte mäts, utan den upplevda som är baserad på en 
subjektiv bedömning. Då variansen på lektionsfördelningarna inom en klass är ganska stor, så 
blir det en ganska vag koppling mellan elevernas upplevda och deras verkliga lektionsfördel-
ning. På högstadiet så fick vi en svagt positiv korrelation mellan hur mycket genomgångar 
och beräkningar eleverna hade och deras resultat på vårt fysiktest. Enligt Redish (2003), men 
även andra källor, se stycke 3.2, så finns det effektivare undervisningsmetoder än genom-
gångar och beräkningar. En anledning till det här resultatet, som verkar ”motsäga våra källor” 
såsom till exempel Redish (2003), kan vara att kategorin annat i vår elevenkät, se bilaga A 
och bilaga C, inte användes så mycket av eleverna. Det här skulle då innebära att en mer eller 
mindre ”direkt” jämförelse inte görs mellan lektionskategorierna genomgångar och beräk-
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ningar och lektionskategorierna som finns under beteckningen annat på elevenkäten. De andra 
undervisningsmetoderna som nämnts av eleverna behöver inte heller innehålla undervisnings-
former som är effektivare än genomgångar och beräkningar. En annan sak att ta hänsyn till, 
när man ser på det här resultatet, är att undersökningarna på högstadiet innehöll mindre elever 
än den på gymnasiet och att resultat då blir både mindre generaliserbart och att de statistiska 
fluktuationerna då också blir större.  En annan faktor som kan påverka vårt resultat är att en 
traditionell undervisning, vilket var den vanligaste undervisningsformen bland de aktuella 
högstadieklasserna, innebar att inlärningseffektiviteten var väldigt känslig för faktorer som 
undervisningssituationen och vilken lärare eleverna hade i enlighet med Redish (2003). En 
annan förklaringen till det här resultatet på högstadiet kan vara att vissa klasser hade fått en 
bättre undervisning genom att de hade mindre självstudietid och därmed hade de här klasserna 
fått mera lärarledd tid och en bättre planerad undervisning. Detta är också troligtvis orsaken 
att klass HS_9B klarade sig bättre på vårt fysiktest än de andra högstadieklasserna. På 
gymnasiet fanns det också en klass, NV3A_GyC, som var markant bättre än de andra klass-
erna både på gymnasiet och på högstadiet. En orsak till detta var troligtvis att det här var en 
väldigt liten ”klass” på 11 elever. Ett annat resultat som erhölls var att gymnasieeleverna fick 
överlag bättre resultat än högstadieeleverna. Det finns två enkla tänkbara förklaringar till 
detta. Den ena förklaringen är att gymnasieeleverna har läst fysik längre och den andra är att 
bara NV-elever undersöktes på gymnasiet och i de här klasserna borde intresset för fysik vara 
större, då de här eleverna valt den här studieinriktningen. Ytterligare ett intressant resultat, 
som bland annat kan fås från lektionsfördelningarna, är att alla de undersökta skolorna hade 
en ganska traditionell undervisning. En bidragande orsak till detta kan vara den dolda läro-
planen och att nya och innovativa undervisningsmetoder kräver en hel del arbete av lärarna att 
lyckas få igenom, se Redish (2003). För att kunna utnyttja materialet som erhållits från våra 
undersökningar på ett effektivare sätt så undersöktes även vissa ”extremfall” i samband med 
den korrelationsundersökning som gjorts mellan elevernas upplevda påverkansmöjligheter på 
sina lektionsfördelningar och vårt fysiktest. Här verkade det finnas ett visst positivt samband 
mellan elevernas resultat på vårt fysiktest och elevernas upplevda påverkansmöjligheter, men 
det statistiska materialet är litet varför det kan vara svårt att dra några generella samband, se 
även stycke 5.7. En skillnad mellan de här undersökningarna är att i den första så används 
statistiska beräkningar och i den andra så görs direkta jämförelser. Vårt resultat om elevernas 
påverkansmöjligheter stöds även indirekt i teorin. En sådan här positiv koppling mellan elev-
ernas möjligheter att påverka sin inlärningssituation och deras studiemotivation (och därmed 
deras studieresultat) nämns i Skolverket 2003 (s. 31). På högstadiet fanns det också en svag 
positiv koppling mellan elevernas resultat på fysiktestet och elevernas upplevda nytta med 
fysiken i deras framtida liv. Redish (2003) har gjort olika tester, där elevernas attityder och 
tankar kring hur man studerar fysik har undersökts och jämförts med deras fysikkunskaper 
med hjälp av bland annat ett MPEX-test, se även stycke 3.2. Här kan man dra paralleller till 
det positiva sambandet mellan elevernas upplevda nytta med fysiken och deras resultat på vårt 
fysiktest. Deras upplevda nytta med fysiken är kopplad till deras syn på fysiken och hur man 
ska lära sig den och vårt resultat stöds då om indirekt av Redish teorier (se Redish 2003 och 
stycke 3.2). Hans teorier säger här att en viss syn på hur man ska lära sig fysik kan ge en bätt-
re inlärning av ämnet fysik. En positiv syn på ämnet fysik innebär troligtvis också att eleverna 
är mer motiverade att lära sig fysik, vilket då också borde innebära att de har bättre förutsätt-
ningar att få bra resultat på vårt fysiktest.

Ett annat intressant resultat var att tjejerna fick ett lite bättre resultat på vårt fysiktest både på 
gymnasiet och på högstadiet. En orsak till detta kan vara den dolda läroplanen, se Redish 
(2003), som gör att inlärningsmiljön är bättre anpassad efter tjejernas behov och deras mog-
nadsnivå. En annan anledning till detta, som nämnts tidigare i det här kapitlet, är att de fysik-
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områden som valts i vårt test kanske ”passade” tjejerna bättre. Alternativt kan det vara så att 
de tjejer som undersökts är bättre än killarna i vår undersökning. I alla klasser på den aktuella 
högstadieskolan, där eleverna går i nian (totalt sex klasser), så visade det sig att tjejerna hade 
en aning högre betyg än killarna. Det här resultatet stämde också överens med vårt fysiktest. 
Tyvärr så gick det inte göra en liknande undersökning om elevernas betyg på gymnasieskolor-
na. Vid en jämförelse mellan tjejernas och killarnas betyg på gymnasiet så erhölls ett intres-
sant resultat, när eleverna studerades årskursvis. Det visade sig att skillnaden mellan tjejernas 
och killarnas resultat på vårt fysiktest var markant större för treorna än för de andra årskurs-
erna. Någon direkt förklaring till detta kunde vi inte hitta. Möjligen kan det här finnas en vag 
koppling till den dolda läroplanen, där insocialiseringen av eleverna har blivit mer påtaglig i 
trean och att detta faktum passar tjejernas inlärning bättre. Ytterligare en intressant iakttagelse 
är att eleverna hade ”en hel del” fel på vårt fysiktest och att detta kan innebära att de inte helt 
lyckas uppnå de mål som finns i kurs- och läroplanerna (se Skolverket 2000a, Skolverket 
2000b, Utbildningsdepartementet 2006a och Utbildningsdepartementet 2006b), men en nog-
grannare analys av detta görs inte här, då det skulle falla utanför ramarna för den här fram-
ställningen.
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7. Slutsatser
Här ges endast en kort sammanfattning av våra resultat. En noggrannare utredning och diskus-
sioner kring våra resultat finns att läsa i förgående kapitel. Vårt examensarbete och våra un-
dersökningar bygger mycket på de underliggande frågeställningarna som kopplats till våra 
elev- och lärarenkäter, se bilaga A-C. Ett av områdena som undersöks är om det finns ett sam-
band mellan elevernas resultat på vårt fysiktest och andra faktor, som elevernas upplevda och 
önskade lektionsfördelningar. På gymnasiet så fanns det i princip ingen sådan här korrelation. 
Möjligtvis kan man säga att det finns svag korrelation (med ett största belopp på ungefär 2.0 ) 
mellan lektionsfördelningarna och provresultaten på fysiktesten (variablerna var dock inte 
heller helt okorrelerade). På högstadiet så fanns det inte heller här någon märkbar korrelation 
mellan de upplevda eller önskade lektionsfördelningarna och vårt fysiktest (det största belopp 
låg här på ungefär 5.0 ). Korrelationerna på högstadiet var dock större än motsvarande korre-
lationer på gymnasiet. En sak att ta hänsyn till, när man ser det här resultatet, är att under-
sökningens omfattning på högstadiet var ungefär hälften av den på gymnasiet. På högstadiet 
fanns det en liten positiv korrelation mellan lektionstyperna genomgångar och beräkningar 
och elevernas resultat på vårt fysiktest. Det fanns andra anledningar än att de här undervis-
ningsmetoderna är speciellt effektiva som kan bidra till det här resultatet, som till exempel att 
mer genomgångar och beräkningar på högstadiet i praktiken innebar mindre självstudietid. 
Förutom de korrelationsundersökningar som gjorts, så undersöktes det även om det fanns ett 
samband mellan vårt fysiktest och andra faktorer såsom elevernas upplevda möjligheter att  
påverka sina lektionsfördelningar, deras upplevda nytta med fysiklaborationer och deras upp-
levda nytta med sina fysikkunskaper i sitt framtida liv. Ett svagt positivt samband erhölls till 
elevernas påverkansmöjligheter och till deras upplevda nytta med fysiken i deras framtida liv. 
De här resultaten var dock inte så övertygande att det inte kunde finnas andra förklaringar till 
sambanden mellan de här faktorerna och elevernas resultat på vårt fysiktest. Det fanns i prin-
cip inget samband mellan vårt fysiktest och elevernas upplevda nytta med fysiklaborationer-
na.

Nästa del av undersökningarna handlade om lärarnas skattning av hur många elever, procen-
tuellt sätt, som helt klarade av en viss fysikuppgift på elevenkäten, se bilaga A och bilaga C. 
Den här skattningen jämfördes med elevernas verkliga resultat på motsvarande fysikfråga. I 
stort så stämde lärarnas skattningar överens med elevernas resultat. Ett undantag var dock att 
eleverna både på gymnasiet och på högstadiet klarade sig sämre på uppgift 7 på elevenkäten 
än vad lärarna hade trott (den här uppgiften handlade om elektriska kretsar). På högstadiet var 
uppgift 8 (som handlade om föremål på ett lastbilsflak) och uppgift 10 (som handlade om en 
frys) svårare än vad läraren hade trott, medan uppgift 9 var lättare än vad läraren trott (den här 
uppgiften handlade om varför en båt av järn flyter), se även stycke 5.3 och vår elevenkät i 
bilaga A. Eleverna på både på gymnasiet och på högstadiet hade enklast med uppgift 6 (som 
handlade om vattenlinjen i en kanna då man vattnar en blomkruka) och svårast med uppgift 7.

En annan viktig del av våra undersökningar baserades på elevernas medelresultat på vårt fy-
siktest. Här jämfördes elevernas resultat årskursvis, klassvis och utifrån kön. Resultaten jäm-
fördes även mellan olika skolor och mellan de olika gymnasierna och högstadiet. Tjejerna 
både på högstadiet och på gymnasiet hade aningen bättre resultat på vårt fysiktest än killarna. 
Det här resultatet erhölls också vid en jämförelse av killarnas och tjejernas betyg för niorna på 
den aktuella högstadieskolan. Mellan olika årskurser på gymnasiet och mellan olika gymna-
sier var variationen inte så stor. Mellan klasserna fanns det dock en hel del variationer både på 
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gymnasiet och på högstadiet. Ett speciellt intressant resultat som erhölls från vår undersök-
ning var att tjejerna i trean på gymnasiet var ”mycket” bättre än motsvarande killar. Den här 
stora skillnaden i resultat mellan killarna och tjejerna fanns inte för de andra årskurserna på 
gymnasiet. Vid en jämförelse mellan gymnasierna och högstadiet, så klarade sig gymnasie-
eleverna bättre på vårt fysiktest än vad högstadieeleverna gjorde, vilket inte är så förvånande. 
Det fanns två klasser, en på högstadiet och en på gymnasiet, som hade ett resultat som var 
markant bättre än motsvarande klasser på högstadiet respektive på gymnasiet. På högstadiet 
var det HS_9B. Den här klassen hade troligtvis fått en bättre undervisning med mer lärarledd 
tid, då den hade mindre självstudier. Den bästa klassen av alla (både på gymnasiet och på 
högstadiet) var NV3A_GyC. Det här var en liten ”klass”, som bara bestod av 11 elever. 

Ytterligare en undersökning som gjorts är att se om det finns skillnader mellan killarnas och 
tjejernas resultat på de olika fysikuppgifterna på vår elevenkät. På gymnasiet klarade sig kill-
arna bättre på uppgift 7 (med de elektriska kretsarna) och uppgift 8 (som handlar om kraft och 
rörelse) än tjejerna. I övrigt klarade sig tjejerna bättre. Resultatet att killar är bättre än tjejer på 
fysikområdet kraft och rörelse överensstämmer med våra källor, till exempel Jeskova (2003). 
Ett annat intressant resultat var att på den svåraste uppgiften, nämligen på uppgift 7, så syntes 
det att treorna på gymnasiet var bättre än tvåorna och här framgår det att en viss inlärning har 
skett. På högstadiet var tjejerna mycket bättre än killarna på uppgift 7 på elevenkäten, se bila-
ga A och bilaga C. Tjejerna var också aningen bättre än killarna på de övriga uppgifterna ut-
om uppgift 6 (som handlade om en vattenkanna) och uppgift 9 (som handlade om Arkimedes 
princip). Resultatet att en viss inlärning skett för gymnasieeleverna syntes tydligt på alla upp-
gifter utom på den allra enklaste uppgiften, nämligen uppgift 6. Resultatet att gymnasieelever-
na var överlag bättre än högstadieeleverna syntes även när en lite noggrannare undersökning 
hade gjorts för varje fråga på vårt fysiktest på elevenkäten i samband med att elevernas kon-
ceptuella förståelse av fysiken hade undersökts. Elevernas felaktiga föreställningar var dock 
av samma karaktär på högstadiet och på gymnasiet, varför en analys av elevernas konceptu-
ella förståelse av fysiken görs för både högstadiet och gymnasiet samtidigt. Resultaten som 
erhållits i den här delen av undersökningen stämde väl överens med våra källor, som till ex-
empel Sjöberg (2005) och Andersson (2001). Det fanns dock inte så många beröringspunkter 
mellan de teorier vi har hittat och vår egen undersökning som vi hoppats på, men de vi funnit 
tar vi kortfattat upp här. På uppgift 6 så trodde en del elever att vattenlinjen kommer att vara 
parallell med vattenkannans botten och inte med jordens horisontallinje. På uppgift 7 så är 
elevernas felaktiga resultat i överensstämmelse med att strömmen ”förbrukas” genom varje 
komponent den passerar. På uppgift 8 som handlade om föremål på ett lastbilsflak så stämde 
elevernas fel med att det krävs en kraft för att hålla ett föremål i rörelse. På uppgift 9 som 
handlade om varför en båt flyter så var det många elever som förväxlade begreppen tyngd och 
massa (vikt). På uppgift 10 som handlade om en frys så trodde eleverna att det fanns ett gene-
rellt samband att om temperaturen är liten, så är trycket alltid lågt.

Undersökningen av lektionsfördelningarna delades upp i många områden. En uppdelning var 
mellan upplevd och önskad lektionsfördelning. En annan var mellan gymnasieelever, högsta-
dieelever, gymnasielärare och högstadielärare. Gymnasieeleverna ansåg de hade mer genom-
gångar och mindre beräkningar än vad lärarna ansåg och eleverna ville ha mer genomgångar, 
mindre beräkningar och mindre laborationer än vad lärarna ville ha. Högstadieeleverna ansåg 
de hade lite mer genomgångar, märkbart mindre beräkningar och märkbart mindre laboration-
er än vad lärarna ansåg och eleverna ville ha mindre genomgångar, mer beräkningar och mer 
projekt än vad lärarna ville ha. Ett skumt resultat var att det bara var högstadieeleverna som 
ansåg att de hade projekt och att bara eleverna ville ha projekt (högstadielärarna verkade inte 
ha något intresse för projekt). Vid en jämförelse mellan högstadiet och gymnasiet, så ser man 
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att gymnasieeleverna ansåg att de hade mer genomgångar och mer beräkningar än högstadie-
eleverna. Vid en jämförelse mellan lärarnas upplevda och deras önskade lektionsfördelning-
ar, så erhölls resultatet att lärare som var yrkesverksamma en längre tid vilje göra färre änd-
ringar mellan sina önskade och sina upplevda lektionsfördelningar. Det statistiska materialet 
på lärarna var dock extremt litet, varför det är vanskligt att dra några slutsatser av vårt resul-
tat.

Hade vi haft mera resurser och mer tid, så skulle man kunna göra ”skarpare” undersökningar 
under lite mer kontrollerade former. Hade man kunnat följa många olika lärare, som provar 
olika undervisningsmetoder och som tester metodernas effektivitet med olika fysiktest och 
jämför de här resultaten med resultat från t.ex. en traditionell undervisning, så hade vi fått ett 
tydligare resultat. På det här sättet får vi en mera renodlad undersökning. Det finns givetvis 
inte en rätt metod att mäta inlärningseffektiviteten, men man kan lägga upp undersökningen 
så att det tydligt framgår vad man tänkt mäta, vad som beror på vad och hur man tänkt gå till 
väga. Ett annat intressant undersökningsområde är att testa om det finns något samband 
mellan vårt fysiktest och elevernas betyg i ämnet fysik. Ett annat sätt att åstadkomma en 
förbättring av noggrannheten på våra lektionsfördelningar är att under en period t.ex. göra en 
videoinspelning av vissa lektioner och studera längden på de olika lektionstypernas före-
komst. Det här skapar dock en lite mera etisk känslig undersökning. Det bör också påpekas att 
det inte fanns, så många fysikdidaktiska undersökningar som gjorts på de här typerna av 
områden, så här finns säkert många andra intressanta undersökningar som kan göras.

Det finns också några intressanta övergripande iakttagelser att göra i samband med vårt exam-
ensarbete. Från de teorier vi hittat så framgår det att det finns många andra bra undervisnings-
metoder förutom de som ingår i den traditionella undervisningen, men på grund av elevernas 
dolda läroplan, se Redish (2003) och stycke 3.4, kan det krävas en del arbete att få igenom 
dessa. Det är dock värt det här besväret och det experimenterande som behövs om man ser till 
elevernas förbättrade inlärning. Ett annat intressant resultat som man som lärare kan dra nytta 
av är att elevernas syn på hur de skall lära fysik spelar stor roll för hur bra de lär sig fysik, se 
Redish (2003). Slutligen upptäckte vi också att det kan vara bra för en lärare att göra liknande 
undersökningar som den vi gjort för att bättre förstå sig på eleverna i sin egen klass och sålun-
da bättre kunna anpassa undervisningen till sina egna elever. 
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Bilaga A

Frågeenkät till elever

Kille/Tjej_____________________

Stadium______________________

Från och med uppgift 3 och framåt ska ni ringa in det eller de alternativ som ni tycker är rätt 
eller som stämmer överens med er egen övertygelse.

1. Hur ser dina lektioner ut i ämnet fysik? Ange lektionsfördelningen i procent. Totalt ska det 
bli 100 %.

     A. Genomgångar av teori
     B. Beräkningar
     C. Projekt
     D. Laborationer
     E. Självstudier på lektioner
     F. Annat (Ange gärna i så fall vad)

Totalt: 100 %

2. Hur vill du att lektionsfördelningen ska se ut i ämnet fysik för att passa just dig? Ange 
lektionsfördelningen i procent. Totalt ska det bli 100 %.

     A. Genomgångar av teori
     B. Beräkningar
     C. Projekt
     D. Laborationer
     E. Självstudier på lektioner
     F. Annat (Ange gärna i så fall vad)

Totalt: 100 %

3. Vilka möjligheter anser du att du har för att påverka lektionsfördelningen?
     A. Väldigt lite
     B. Lite
     C. Varken mycket eller lite
     D. Mycket
     E. Väldigt mycket

4. I hur hög grad håller du med om följande påstående: Du upplever laborationer som 
givande. 
      A. Håller inte med
      B. Håller med en aning
      C. Håller med ganska mycket
      D. Håller med mycket
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5. I hur hög grad håller du med om följande påstående: Du kommer att ha en stor nytta av 
fysik i ditt framtida liv. 
     A. Håller inte med
     B. Håller med en aning
     C. Håller med ganska mycket
     D. Håller med mycket.

OBS! De flesta frågorna här nedan (d.v.s. fråga 7-10) har ett eller flera rätta alternativ.

6. Du har en halvfylld kanna med vatten som står på ett bord och du vill vattna en krukväxt. 
Vilken linje visar hur vattenytan i kannan ser ut när du vattnar krukväxten, se figur 1. Endast 
ett alternativ är rätt.
     A. Alternativ A i figur 1 anger den korrekta vattenlinjen.
     B. Alternativ B i figur 1 anger den korrekta vattenlinjen.
     C. Alternativ C i figur 1 anger den korrekta vattenlinjen.
     D. Alternativ D i figur 1 anger den korrekta vattenlinjen.

A) B)

C) D)Startsituationen innan
man hunnit börja att
vattna krukväxten.

Figur 1. De alternativa vattenlinjerna i A)-D) finns i figuren.

7. Du har tre olika kretsar med lysande lampor. De är alla kopplade till ett 12 volts batteri och 
alla lampor är likadana. Batterierna förutsätts vara av en väldigt god kvalité (med andra ord så 
förutsätter vi att batteriernas inre resistans är så liten att den kan försummas). Den ena kretsen 
består bara av en lampa och ett batteri. Den andra kretsen består av ett batteri och två serie-
kopplade lampor. Den tredje kretsen består av ett batteri och två parallellkopplade lampor. Se 
även figur 2. De här typerna av kretsar dyker naturligt upp i samband med t.ex. takbelysning i 
hemmet, vid julgransbelysning och vid cykelbelysning. Vilket/vilka påståenden är sanna?
     A. Kretsen som bara har en lampa lyser starkare än var och en av lamporna i de andra
          kretsarna.
     B. De parallellkopplade lamporna lyser lika starkt som de seriekopplade lamporna.
     C. Lamporna i de tre kretsarna lyser lika starkt.
     D. De parallellkopplade lamporna lyser var och en lika starkt som lampan i kretsen med
          bara en lampa och ett batteri.
     E. Det är den utvecklade effekten i lampan som avgör hur starkt lamporna lyser.
     F. Det är strömmen som avgör hur starkt lamporna lyser. 
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C)B)A)
Två parallellkopplade lampor

Två seriekopplade lamporEn lampa

Ett batteri på 12 volt

Ett batteri på 12 voltEtt batteri på 12 volt

Figur 2. Tre kretsar med lysande lampor. Alla kretsarna innehåller ett batteri på 12 volt.
A) Den första kretsen som består av ett batteri och en lampa.
B) Den andra kretsen som består av ett batteri och två seriekopplade lampor.
C) Den tredje kretsen som består av ett batteri och två parallellkopplade lampor.

8. Du har två föremål på ett lastbilsflak. Det ena föremålet är tungt och det andra är lätt. Det 
är riktigt kallt ute, så det har bildats is på lastbilsflaket. Vi kan därför anta att det inte finns 
någon friktion mellan föremålen och lastbilsflaket. All körning förutsätts ske i framriktningen 
(ingen backning sker). Vilket/vilka påståenden är sanna?
     A. Det lättare föremålet kommer att förflytta sig snabbare än det tunga föremålet, då bilen
          ökar farten snabbt eller då man bromsar hårt.
     B. Då man svänger vänster kommer föremålen att fortsätta rakt fram.
     C. Då man bromsar så far föremålen bakåt på lastbilsflaket.    
     D. När man ökar farten så far föremålen bakåt på lastbilsflaket.
     E. Föremålen rör sig inte relativt lastbilsflaket oberoende om vi ökar farten, bromsar eller
         svänger.

9. Varför kan en tung båt av järn flyta på vattnet samtidigt som den kan bära en tung last? Ett 
eller flera alternativ kan vara rätt.
     A. Luft är lättare än vatten och därmed lyfter den upp båten.
     B. Det beror på att det undanträngda vattnet minskar båtens vikt (båtens massa).
     C. Tyngden av båten med last kompenseras av lyftkraften som skapas av den undanträngda
          vätskemassan.
     D. Metallen har en tillräckligt hög friktion för att båten inte ska sjunka.
     E. Lufttrycket håller båten nere.

10. Du öppnar en frys och tar ut några matvaror. Du stänger frysen, men kommer genast på att 
du vill lägga tillbaks en del av matvarorna i frysen. Nu är dörren svår att öppna. Vilket/vilka 
påståenden är sanna för den här situationen?
     A. Dörren har börjat frysa fast.
     B. Trycket är alltid lågt när temperaturen är liten.
     C. Tryckutjämning kommer att ske efter ett tag.
     D. Det skapas ett undertryck i frysen och sålunda en kraft på frysens dörr.     
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Bilaga B

Frågeenkät till lärare

Man/Kvinna_____________________

1. Hur många procent av eleverna i din klass/dina klasser bedömer du som lärare kommer att 
klara av uppgift nummer 4-8? Elevfrågorna finns att beskåda i slutet av enkäten.

• Uppgift 4: _____ %
• Uppgift 5: _____ %
• Uppgift 6: _____ %
• Uppgift 7: _____ %
• Uppgift 8: _____ %

2. Hur ser dina lektioner ut i ämnet fysik? Ange lektionsfördelningen i procent. Totalt ska det 
bli 100 %.

     A. Genomgångar av teori
     B. Beräkningar
     C. Projekt
     D. Laborationer
     E. Självstudier på lektioner
     F. Annat (Ange gärna i så fall vad)

Totalt: 100 %

3. Hur skulle du vilja att din lektionsfördelning skulle se ut i ämnet fysik för att passa just din 
undervisning, om du fick välja helt fritt? Ange lektionsfördelningen i procent. Totalt ska det 
bli 100 %.

     A. Genomgångar av teori
     B. Beräkningar
     C. Projekt
     D. Laborationer
     E. Självstudier på lektioner
     F. Annat (Ange gärna i så fall vad)

Totalt: 100 %
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Elevfrågor (ska ej svaras på av läraren)

Från och med uppgift 4 och framåt ska ni ringa in det eller de alternativ som ni tycker är rätt 
(eller som stämmer överens med er egen övertygelse).

OBS! De flesta frågorna här nedan (d.v.s. fråga 5-8) har ett eller flera rätta alternativ.

4. Du har en halvfylld kanna med vatten som står på ett bord och du vill vattna en krukväxt. 
Vilken linje visar hur vattenytan i kannan ser ut när du vattnar krukväxten, se figur 1. Endast 
ett alternativ är rätt.
     A. Alternativ A i figur 1 anger den korrekta vattenlinjen.
     B. Alternativ B i figur 1 anger den korrekta vattenlinjen.
     C. Alternativ C i figur 1 anger den korrekta vattenlinjen.
     D. Alternativ D i figur 1 anger den korrekta vattenlinjen.

A) B)

C) D)Startsituationen innan
man hunnit börja att
vattna krukväxten.

Figur 1. De alternativa vattenlinjerna i A)-D) finns i figuren.

5. Du har tre olika kretsar med lysande lampor. De är alla kopplade till ett 12 volts batteri och 
alla lampor är likadana. Batterierna förutsätts vara av en väldigt god kvalité (med andra ord så 
förutsätter vi att batteriernas inre resistans är så liten att den kan försummas). Den ena kretsen 
består bara av en lampa och ett batteri. Den andra kretsen består av ett batteri och två serie-
kopplade lampor. Den tredje kretsen består av ett batteri och två parallellkopplade lampor. Se 
även figur 2. De här typerna av kretsar dyker naturligt upp i samband med t.ex. takbelysning i 
hemmet, vid julgransbelysning och vid cykelbelysning. Vilket/vilka påståenden är sanna?
     A. Kretsen som bara har en lampa lyser starkare än var och en av lamporna i de andra
          kretsarna.
     B. De parallellkopplade lamporna lyser lika starkt som de seriekopplade lamporna.
     C. Lamporna i de tre kretsarna lyser lika starkt.
     D. De parallellkopplade lamporna lyser var och en lika starkt som lampan i kretsen med
          bara en lampa och ett batteri.
     E. Det är den utvecklade effekten i lampan som avgör hur starkt lamporna lyser.
     F. Det är strömmen som avgör hur starkt lamporna lyser. 
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C)B)A)
Två parallellkopplade lampor

Två seriekopplade lamporEn lampa

Ett batteri på 12 volt

Ett batteri på 12 voltEtt batteri på 12 volt

Figur 2. Tre kretsar med lysande lampor. Alla kretsarna innehåller ett batteri på 12 volt.
A) Den första kretsen som består av ett batteri och en lampa.
B) Den andra kretsen som består av ett batteri och två seriekopplade lampor.
C) Den tredje kretsen som består av ett batteri och två parallellkopplade lampor.

6. Du har två föremål på ett lastbilsflak. Det ena föremålet är tungt och det andra är lätt. Det 
är riktigt kallt ute, så det har bildats is på lastbilsflaket. Vi kan därför anta att det inte finns 
någon friktion mellan föremålen och lastbilsflaket. All körning förutsätts ske i framriktningen 
(ingen backning sker). Vilket/vilka påståenden är sanna?
     A. Det lättare föremålet kommer att förflytta sig snabbare än det tunga föremålet, då bilen
          ökar farten snabbt eller då man bromsar hårt.
     B. Då man svänger vänster kommer föremålen att fortsätta rakt fram.
     C. Då man bromsar så far föremålen bakåt på lastbilsflaket.    
     D. När man ökar farten så far föremålen bakåt på lastbilsflaket.
     E. Föremålen rör sig inte relativt lastbilsflaket oberoende om vi ökar farten, bromsar eller
         svänger.

7. Varför kan en tung båt av järn flyta på vattnet samtidigt som den kan bära en tung last? Ett 
eller flera alternativ kan vara rätt.
     A. Luft är lättare än vatten och därmed lyfter den upp båten.
     B. Det beror på att det undanträngda vattnet minskar båtens vikt (båtens massa).
     C. Tyngden av båten med last kompenseras av lyftkraften som skapas av den undanträngda
          vätskemassan.
     D. Metallen har en tillräckligt hög friktion för att båten inte ska sjunka.
     E. Lufttrycket håller båten nere.

8. Du öppnar en frys och tar ut några matvaror. Du stänger frysen, men kommer genast på att 
du vill lägga tillbaks en del av matvarorna i frysen. Nu är dörren svår att öppna. Vilket/vilka 
påståenden är sanna för den här situationen?
     A. Dörren har börjat frysa fast.
     B. Trycket är alltid lågt när temperaturen är liten.
     C. Tryckutjämning kommer att ske efter ett tag.
     D. Det skapas ett undertryck i frysen och sålunda en kraft på frysens dörr.     
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Bilaga C
Efter att ha testat ut vår första upplaga på elevenkäten kom vi på att en del mindre för-
ändringar behövde göras. De här ändringarna (i elevenkäten) var:

• I frågeställningen till uppgift 6 ströks ordet precis i meningen ”Vilken linje visar hur 
vattenytan i kannan ser ut precis när du vattnar krukväxten, se figur 1”.

• I svarsalternativ 7 E ändrades uttrycket ”Det är effekten som avgör hur starkt lamporna 
lyser” till ”Det är den utvecklade effekten i lampan som avgör hur starkt lamporna 
lyser”.

• I svarsalternativet 8 B) ändrades meningen ”Då man svänger vänster kommer föremål-
en att fara åt höger” till ”Då man svänger vänster kommer föremålen att fortsätta rakt  
fram”. Det här ändrar alternativet från att vara felaktigt svar till att vara ett korrekt 
svar. I samma fråga togs meningen ”Föremålen far sålunda i motsatt riktning till kör-
riktningen” bort i de båda svarsalternativen 8 C) och 8 D). 

• I frågeställningen till uppgift 6 ströks ordet precis i meningen ”Vilken linje visar hur 
vattenytan i kannan ser ut precis när du vattnar krukväxten, se figur 1”. 

Anledningen till de här ändringarna är att frågorna blir tydligare, svarsalternativen blir entydi-
ga och vissa missförstånd kunde undanröjas. Ytterligare en anledning till ändringarna i upp-
gift 8 var att eleverna hade väldigt svårt med relativa rörelser, där onödiga missförstånd lätt 
kunde dyka upp.

På en hel del av våra fysikfrågor kunde det finnas flera svar som var korrekta, men minst ett 
av svaren skulle vara rätt. 
De rätta svaren till elevenkäten i bilaga A var 6 B, 7 D E F, 8 B D, 9 C och 10 C D.
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Bilaga D
I den här delen av bilagorna tar vi med tabeller, som inte hör hemma i resultat- och analys-
delen, men som kan ha en viss betydelse för den intresserade läsaren. Här kan läsaren för-
djupa sig i resultaten av våra undersökningar.

1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3 4 5
K 0,01 0,082 -0,12 0,06 -0,11 0,04 0,03 0,1 0,113 -0,02 -0,17 -0,07 0,23 -0,12 0,18
T 0,13 -0,01 -0,12 0,06 -0,14 -0,07 0,04 -0,17 0,108 0,067 0,11 -0,15 0,03 0,05 -0,03
A 0,05 0,057 -0,13 0,07 -0,14 -0,01 0,04 0 0,106 -0,01 -0,04 -0,09 0,14 -0,07 0,08

Tabell D1. Korrelationskoefficienten mellan lektionstyperna och resultaten på fysiktesten för de tre gymnasie-
skolorna visas i tabellen. Beteckningen 1A-1F anger elevernas upplevda lektionsfördelningar, medan beteck-
ningarna 2A-2F anger elevernas önskade lektionsangivelser. Följande lektionstyper var kopplade till bokstäver-
na: A är genomgångar av teori, B är beräkningar, C är projekt, D är laborationer, E är självstudier och F är annat. 
Fråga 3 handlade om eleverna kunde påverka sin lektionsfördelning och fråga 4 handlade om eleverna tyckte att 
laborationerna var givande. Fråga 5 handlar om eleverna ansåg de skulle ha en stor nytta av fysiken i sitt fram-
tida liv. Bokstaven K står för killar, bokstaven T står för tjejer och bokstaven A står för alla. Notera att beteck-
ningarna 1A-1F. 2A- 2F, 3, 4 och 5 motsvarar frågorna (svarsalternativen) i vår elevenkät, se bilaga A-C.

1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3 4 5
K 0,28 0,239 -0,26 -0,25 -0,07 -0,02 0,07 0,18 -0,27 -0,1 0,21 -0,1 0,49 -0,07 0,38
T 0,3 0,274 -0,24 -0,19 -0,41 0,33 0,17 0,26 -0,3 -0,07 -0,33 0,05 0,19 -0,01 0,45
A 0,26 0,238 -0,26 -0,21 -0,2 0,14 0,12 0,22 -0,28 -0,09 -0,04 0 0,36 -0,04 0,42

Tabell D2. Korrelationskoefficienten mellan lektionstyperna och resultaten på fysiktesten för högstadieskolan 
visas i tabellen. Beteckningen 1A-1F anger elevernas upplevda lektionsfördelningar, medan beteckningarna 
2A-2F anger elevernas önskade lektionsangivelser. Följande lektionstyper var kopplade till bokstäverna: A är ge-
nomgångar av teori, B är beräkningar, C är projekt, D är laborationer, E är självstudier och F är annat. Fråga 3 
handlade om eleverna kunde påverka sin lektionsfördelning och fråga 4 handlade om eleverna tyckte att 
laborationerna var givande. Fråga 5 handlar om eleverna ansåg de skulle ha en stor nytta av fysiken i sitt 
framtida liv. Bokstaven K står för killar, bokstaven T står för tjejer och bokstaven A står för alla. Notera att 
beteckningarna 1A-1F. 2A- 2F, 3, 4 och 5 motsvarar frågorna (svarsalternativen) i vår elevenkät, se bilaga A-C.

6 7 8 9 10 U6 U7 U8 U9 U10
NV2A_GyA 100 0 42 67 50 80 4 16 40 60
NV2B_GyA 100 0 52 76 62 80 4 16 40 60
NV3A_GyA 71 7,1 43 64 71 100 50 30 50 30
NV3B_GyA 100 0 44 75 31 100 50 30 50 30
NV1A_GyB 90 4,8 62 43 57 95 88 75 83 83
NV2A_GyB 100 0 25 38 31 95 88 75 83 83
NV3A_GyB 81 0 38 38 44 100 30 30 60 60
NV2A_GyC 76 0 47 53 24 100 20 20 50 50
NV3A_GyC 100 27 36 91 82 100 40 50 50 40
GyA 95 1,3 45 71 53 90 27 23 45 45
GyB 91 1,9 62 40 45 97 69 60 75 75
GyC 86 11 43 68 46 100 30 35 50 45
Alla (Killar) 91 3,9 43 47 44 94 42 38 56 55
Alla (Tjejer) 92 2,5 46 72 54 94 42 38 56 55
Alla 92 3,2 44 60 49 94 42 38 56 55

Tabell D3. Beteckningarna 6-10 och U6-U10 anger motsvarande fysikfrågor på elevenkäten. Här kan man se 
lärarnas skattning på hur många procent av gymnasieeleverna som skulle ha helt rätt på motsvarande fysikfråga 
angivet i tabellen som U6-U10. Det verkliga antalet elever, angivna i procent, som klarade motsvarande 
fysikfråga finns angivna i kolumnerna som ges av beteckningarna 6-10.  Notera att beteckningarna 6-10 och U6-
U10 motsvarar frågorna (svarsalternativen) i vår elevenkät, se bilaga A-C.
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U6 U7 U8 U9 U10
HS_9A 90 14 24 43 9,5
HS_9B 100 0 52 76 62
HS_9C 78 0 5,6 50 17
HS_9D 94 17 22 39 28
Alla (Killar) 93 5 23 60 30
Alla (Tjejer) 89 11 32 47 29
Alla (Elever) 91 7,7 27 54 29
Alla (Lärare) 90 36 40 45 50
Tabell D4.  I tabellen anges den procentuella andelen elever på högstadiet som hade helt rätt på en viss 
fysikfråga. Beteckningarna U6-U10 anger motsvarande fysikfråga på elevenkäten. Den sista raden anger lärarnas 
skattning av hur många elever, uttryckt i procent, som skulle klara av en viss fråga.

U6 U7 U8 U9 U10
HS_9A 0,9 0,4 0,5 0,5 0,5
HS_9B 1 0,2 0,7 0,8 0,8
HS_9C 0,8 0,2 0,4 0,5 0,5
HS_9D 0,9 0,4 0,4 0,4 0,5
Alla (Killar) 0,9 0,2 0,5 0,6 0,5
Alla (Tjejer) 0,9 0,4 0,5 0,5 0,6
Alla (Elever) 0,9 0,3 0,5 0,5 0,6
Tabell D5.  I tabellen anges högstadieelevernas medelvärde av resultaten på en viss fysikfråga. Maxresultatet på 
var och en av fysikfrågorna är 1. Beteckningarna U6-U10 anger motsvarande fysikfråga på elevenkäten. 

Killar Tjejer Alla
GyA 3,2 3,3 3,3
GyB 2,8 3 2,9
GyC 3 3,4 3,3
NV1 3,2 3,3 3,2
NV2 3,1 3,1 3,1
NV3 2,8 3,5 3,1
Alla 3 3,3 3,1
Tabell D6. Medelresultatet av totalpoängen på vårt fysiktest kan ses i tabellen. Resultaten delas in på de olika 
skolorna och de olika årskurserna och kan jämföras med resultatet för alla gymnasieskolorna.

Klass Killar Tjejer Alla Antalet killar Antalet tjejer Hela klassen
NV2A_GyA 3,3 3 3,2 11 13 24
NV2B_GyA 3,6 3,3 3,4 8 13 21
NV3A_GyA 2,9 3,5 3,2 7 7 14
NV3B_GyA 2,7 3,6 3,2 6 10 16
NV1A_GyB 3,2 3,3 3,2 13 8 21
NV2A_GyB 2,9 2,7 2,8 9 7 16
NV3A_GyB 2,5 3 2,6 13 3 16
NV2A_GyC 2,6 3,2 2,8 7 10 17
NV3A_GyC 3,8 3,6 3,7 3 8 11
Tabell D7. Medelresultatet av totalpoängen på vårt fysiktest kan ses i tabellen. Resultaten för de olika klasserna 
kan ses i tabellen. Här är resultatet även uppdelat på killar, tjejer och alla elever. Antalet tjejer, antalet killar och 
det totala antalet elever på respektive skola finns också angivet i tabellen. Totalt fanns det 156 elever som var 
med på våra undersökningar på gymnasieskolorna. Bland de här eleverna fanns det 77 killar och 79 tjejer.
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U6 U7 U8 U9 U10
NV1 0,9 0,3 0,8 0,4 0,8
NV2 0,95 0,2 0,6 0,6 0,7
NV3 0,88 0,3 0,6 0,6 0,7
Alla (Killar) 0,91 0,3 0,7 0,5 0,7
Alla (Tjejer) 0,92 0,2 0,6 0,7 0,8
Alla (Elever) 0,92 0,3 0,7 0,6 0,7
Tabell D8. Medelresultatet av poängen på en viss fysikuppgift på elevenkäten angivet av beteckningarna U6-
U10 kan ses i tabellen. Resultaten för de olika årskurserna och för alla gymnasieelever, även uppdelat på killar 
och tjejer, är angivna i tabellen. Maxresultatet på var och en av fysikfrågorna är 1.

Uppgift HS_9A HS_9B HS_9C HS_9D HS GyA GyB GyC
6 0,9 0,9 0,8 1,0 0,91 0,95 0,91 0,86
7 0,4 0,4 0,2 0,2 0,25 0,20 0,20 0,40
8 0,5 0,4 0,4 0,7 0,51 0,70 0,70 0,60
9 0,5 0,4 0,5 0,8 0,55 1,00 0,40 1,00
10 0,5 0,5 0,5 0,8 0,56 0,70 0,70 0,70

Totalt 2,8 2,6 2,4 3,5 2,78 3,55 2,91 3,56
Tabell D9. I tabellen kan man se medelresultatet på våra fysikfrågor i elevenkäten, men även medelresultatet på 
hela provet. Här finns resultat för både högstadiet och gymnasiet.

Uppgift HS_9A
Killar

HS_9A
Tjejer

HS_9B
Killar

HS_9B
Tjejer

HS_9C
Killar

HS_9C
Tjejer

HS_9D
Killar

HS_9D
Tjejer

HS

6 1,00 0,80 0,90 1,00 0,80 0,80 1,00 1,00 0,91
7 0,50 0,50 0,80 0,50 0,10 0,30 0,20 0,30 0,25
8 0,60 0,40 0,30 0,50 0,30 0,40 0,60 0,80 0,51
9 0,40 0,60 0,40 0,40 0,80 0,30 0,70 0,90 0,55
10 0,40 0,60 0,30 0,70 0,50 0,50 0,90 0,70 0,56

Totalt 2,90 2,90 2,70 3,10 2,50 2,30 3,40 3,70 2,78
Tabell D10. I tabellen kan man se medelresultatet för tjejerna och killarna på våra fysikfrågor i elevenkäten, men 
även medelresultatet på hela provet. Här finns resultat för högstadiet.

Lärare Klass 1 Klass 2 U6 U7 U8 U9 U10 1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F
L1_GyC NV2A_GyC 100 20 20 50 50 30 20 5 30 15 0 35 20 10 35 0 0
L2_GyC NV3A_GyC 100 40 50 50 40 35 40 0 25 0 0 35 40 0 25 0 0
L1_GyA NV2A_GyA NV2B_GyA 80 4 16 40 60 30 60 0 10 0 0 30 30 10 30 0 0
L2_GyA NV3A_GyA NV3B_GyA 100 50 30 50 30 25 40 0 20 10 5 25 40 0 20 10 5
L1_GyB NV1A_GyB NV2A_GyB 95 88 75 83 83 15 30 5 30 10 10 20 25 10 30 0 15
L2_GyB NV3A_GyB 100 30 30 60 60 30 30 0 15 25 0 30 30 0 15 25 0
Tabell D11. Medelvärdet av lärarnas lektionsfördelningar angivna i procent för de olika gymnasieklasserna kan 
ses i tabellen. Den upplevda lektionsfördelningen ges av 1A-1F, medan den önskade lektionsfördelningen ges av 
2A-2F. A är genomgångar av teori, B är beräkningar, C är projekt, D är laborationer, E är självstudier och F är 
annat. Den vänstra kolumnen anger lärarna följt av vilka klasser de har. Beteckningarna U6-U10 anger motsvar-
ande fysikfrågor på elevenkäten. Här kan man se lärarnas skattning på hur många procent av eleverna som 
skulle ha helt rätt på motsvarande fysikfråga.  Notera att beteckningarna 1A-1F, 2A-2F och U6-U10 motsvarar 
frågorna (svarsalternativen) i vår elevenkät, se bilaga A-C.
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