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Titel svenska: Fysik – kan det vara något för flickor?
En kvalitativ studie om undervisningsmetodikens betydelse
för ämnet fysik

Titel engelska: Physics – can it be something for girls?
A qualitative study about teaching methodology and its significance
for the subject physics

         Antal sidor: 43

Syftet med denna studie är att utforska högstadieflickors inställning till metodikfrågor i
ämnet fysik. Studien granskar vilken slags undervisningsmetodik som dominerar dagens
fysikundervisning samt undersöker vilken metodik flickor anser som mest befrämjande
i meningen av förståelse, lärande, intresse och motivation till fortsatta fysikstudier. I
teoridelen beskrivs den behavioristiska, kognitiva och sociokulturella metodiken samt
teorin om socialkonstruktivistisk metodik som bästa undervisningsform inom
naturvetenskapen.

Studien visar att majoriteten av flickorna upplever sin undervisning som en mångsidig
blandning av de tre nämnda metoderna. Intervjupersonerna uppnår en god förståelse om
de undervisas kognitivt – med hjälp av laborationer – och om dessa distribueras både
behavioristiskt och socialt; ett resultat som styrker den socialkonstruktivistiska teorin.
För att upprätthålla det befintliga intresset för fysiken är valet av adekvat metodik
betydelsefullt. För att utöka intresset och för att motivera flickorna till framtida
fysikstudier är metodikfrågorna av mindre vikt. För elever med långsiktiga yrkesplaner
har tillämpningen av välfunnen metodik knappt någon påverkan på deras programval.
Däremot finns möjligheten att locka obeslutsamma elever till naturvetarprogrammet om
de undervisas på ett sätt som ökar deras förståelse.

Studien bekräftar andra undersökningar på området: de kvinnliga elevernas negativa
attityd till ämnet fysik kan endast förbättras om fysikens ämnesinnehåll reformeras i
riktning mot mer allmänbildning, mer vardagsanknytning och integrationen av kvinnligt
favoriserade temaområden.
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1 Bakgrund och syfte

1.1 Vägen till studien

Denna studie handlar om hur en grupp flickors förståelse och intresse för ämnet fysik
under grundskolans senare år påverkas genom lärarens val av undervisningsmetod.
Intresset för detta tema väcktes på grund av egna konträra upplevelser som jag har haft
på detta område och som har fått mig att inse undervisningsmetodikens betydelse för
elevernas framgång och inställning till fysikämnet.

Själv är jag uppvuxen i Tyskland där jag gick på det nioåriga gymnasiet, vilket endast är
högskoleförberedande.  Under 70- och 80-talet har jag varit med om en fysikunder-
visning som inte kan betecknas annat än ren katederundervisning. Vi satt i ett hörsals-
liknande klassrum, antecknade flitigt alla formler och förklaringar som skrevs på tavlan
och försökte förstå vad som hände, när magistern utförde sina experiment framme vid
katedern. Det var aldrig tal om gemensamma diskussioner, utan den ende som ställde
frågor var läraren själv. Då gällde det som elev att komma med det rätta svaret för att
lämna ett gott intryck. Ordet laboration hade jag inte hört talas om förrän jag flyttade till
Sverige i mitten av 90-talet. Jag har inte rört ett enda batteri eller en sladd under hela
min skoltid. Fysikundervisningen, som man med nyfikenhet och spänning hade sett
fram emot, förvandlades genom den beskrivna metodiken till en mardröm. Jag tyckte att
fysikerna måste vara märkliga människor, eftersom de såg på världen med helt andra
ögon än vi vanliga varelser. Läraren påstod att det var ett arbete att lyfta upp en tung
skolbok från golvet, men inget arbete att gå omkring med boken i handen. Jag trodde
inte på lärarens ord och blev mer och mer fundersam, eftersom det man hörde i
fysiksalen inte stämde överens med det man upplevde i vardagen. Inte heller förbrukade
man någon el i fysiksalen! Jag förstod helt enkelt inte företeelserna, för att de stred mot
det ”sunda förnuftet” och trots att jag var en mycket duktig matematikelev kändes det
motigt att packa livets stora hemligheter i några matematiska formler. Denna
undervisning bara berövade mig min inre balans och fick mig och många andra med att
känna vanmakt, skräck och oförståelse. Så fort man fick möjlighet, valde man bort det
där ”hemska” ämnet, vilket endast en liten skara manliga elever med ”genidrag”
verkade tycka om.

Här i Sverige började jag lärarutbildningen år 2002 med inriktning matematik,
naturvetenskap och teknik för de tidigare skolåren. Matematiken och biologin gillade
jag sedan tidigare och fysik, teknik och kemi lockade, eftersom jag aldrig kunde
acceptera att jag hade varit sämre i dessa ämnen än mina manliga medelever. Den här
gången tänkte jag inte ge upp utan ”bita” mig igenom. Det väntade dock en
överraskning på mig. De ytterst entusiastiska lärarna i fysik och teknik hade ett helt
annorlunda lektionsupplägg än vad jag var van vid och som gjorde att jag plötsligt
förstod allting utan problem. Jag blev helt ”frälst” och gjorde en helomvändning: fysik
och teknik blev mina absoluta favoritämnen.

Hur organiserades då undervisningen så att den ledde till förståelse och intresse?
Lärarna började med en kort teoretisk genomgång, där elevfrågor var välkomna, där
man anknöt till det vardagliga livet och där de vetenskapliga begreppen förklarades på
ett lättförståeligt språk. Därefter laborerade man i grupper om 3-4 elever. Under dessa
laborationer utmanades våra vardagsföreställningar (vilka oftast inte höll) och vi
diskuterade med varandra för att hitta förklaringar och hållbara hypoteser.
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När vi inte kom fram till ett svar, var vi otåliga och ville ha lärarens förklaring så att
nyfikenheten äntligen kunde stillas. Vi avslutade med en gemensam genomgång, där
alla fick möjlighet att ställa ytterligare frågor och anteckna med egna ord; helt enkelt
efter var och ens personliga behov. Nu fanns det inte längre någon skillnad mellan de
manliga och kvinnliga studenternas prestationer eller intresse. Alla arbetade febrilt och
det hände inte sällan att man i ”arbetets iver” helt glömde bort sitt förmiddagsfika.
Tanken bakom den beskrivna undervisningsmetoden är den socialkonstruktivistiska
inlärningsteorin, vilken jag kommer att beskriva mera ingående under del två av detta
arbete.

Min entusiasm och glädje för denna nyvunna naturvetenskapliga förståelse var så stor,
att jag vågade utmana denna didaktik. Jag skrev in mig på högre kurser inom miljöfysik
och teknik, i vilka jag till min förvåning enbart träffade på manliga studenter. Med hjälp
av den beskrivna undervisningsmetodiken hade jag samma studieframgång som mina
manliga kollegor. Detta var ett tillslag för min självbild! Plötsligt kände jag mig lika
duktig som mina före detta skolkamrater – med det skildrade ”genidraget”.

Om fysikundervisningen i Sverige var byggd på den konstruktivistiska synen, så trodde
jag att de flesta flickorna i detta land lyckades i fysikundervisningen lika bra som
pojkarna; och säkerligen kände de samma intresse, glädje och stolthet inombords, som
jag under de senaste åren hade fått chansen att utveckla.

En genomsyn av betygsstatistiken (Björnsson, 2005) visade mig att flickorna nuförtiden
är lika bra i fysik som sina manliga kamrater. Tittade jag däremot på attitydstatistik
(Lindahl, 2003) så fick jag inse att flickornas intresse och inställning till fysiken
fortfarande är lika negativ och avståndstagande som i det övriga Europa. Rekryteringen
till gymnasiets naturvetarprogram (NV-programmet) är ur ett könsperspektiv likaledes
snedvriden som på min barndomstid. NV-programmet är fortfarande ett mansdominerat
program.

Vad kunde det beror på? Mitt intresse var väckt. Finns det andra faktorer än
undervisningsmetodiken som påverkar flickornas inställning till fysikämnet? Blir inte
alla hjälpta av den socialkonstruktivistiska metoden? Vilken undervisning är över-
huvudtaget dominerande på svenska skolor och vilken inställning har eleverna till olika
sorters metodik? Många intressanta frågor. Frågor, värda att ägna en studie åt.
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1.2 Nulägesbeskrivning

I det följande beskriver jag vad nyare forskning och undersökningar målar upp för bild
om flickornas inställning till de naturorienterande ämnena (NO). Mycket i denna
sammanfattning baseras på rapporten om Kön och skolframgång (Björnsson, 2005),
vilken utarbetades på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling, och Britt Lindahls
doktorsavhandling med namnet Lust att lära naturvetenskap och teknik? (2003). I
Lindahls longitudinella studie om vägen till gymnasiet, finner man en gedigen
genomgång av aktuella studier, litteratur och statistik som knyter an till frågeställningen
varför elever – och speciellt flickor – tappar lusten för de naturvetenskapliga ämnena på
vägen till gymnasiet.

1.2.1 Betygen och rekrytering

Traditionellt har de naturvetenskapliga ämnena, och speciellt fysiken, setts som
pojkämnen, medan språken uppfattats som flickämnen (Björnsson, 2005). Lika
självklart var det att pojkarna hade bättre prov- och betygsresultat i NO och matematik i
jämförelse med flickornas resultat, men den här trenden är nu borta i många länder. I
Björnssons rapport kan man läsa att ”Sverige hörde 2003 till den minoritet av länder
där det inte fanns någon säkerställd könsskillnad” längre (2005:13). Överhuvudtaget
har flickorna tagit in det försprång som pojkarna i många decennier har haft i olika
skolämnen: ”Könsskillnader i betygen i de olika ämnena visar en viss variation, men
flickorna har bättre betyg i samtliga ämnen (inkl. ämnen som matematik, fysik och
teknik) med ett undantag: idrott och hälsa” (2005:10).

Det traditionella mönstret med flickors bättre resultat i biologirelaterade och sämre i
fysikrelaterade uppgifter har också suddats ut, enligt Björnssons redovisning. Flickorna
visar dessutom ett markant bättre resultat under problemlösningsproven i Sverige än
sina manliga medelever. Förändringarna i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet
(Lpo94), nya kursplaner och progressivare pedagogik verkar ha förvandlat undervisnin-
gen i många ämnen i en mer flickvänlig riktning menar Björnsson. Lärarna intar allt
oftare en handledande roll, där de förväntar sig ett mera självständigt ansvar för
skolarbetet, vilket har haft en positiv effekt på flickornas inlärning. Björnsson skriver att
pojkarnas dominans dock förblir tydligt, när innehållet i undervisningen är av
faktarelaterad karaktär.

Trots denna positiva utveckling på betygsområdet, förblir emellertid flickornas intresse
för de naturvetenskapliga ämnena (bortsett från biologi) betydligt lägre än pojkarnas.
Britt Lindahl skriver: “ […] trots att flickorna numera presterar bättre i science än
pojkarna är andelen flickor som väljer att fortsätta med fysik och teknik ganska låg”
(2003:37). Rekryteringen till Naturvetarprogrammet (NV-programmet) ligger år 2001
vid ungefär en femtedel av alla ungdomar som fortsätter till gymnasiet. I denna grupp
finns dessutom en tydlig och ojämn könsfördelning, där pojkarna utgör ca 60% och
flickorna 40% av eleverna. NV-programmet tillhör därmed de sex mansdominerade
programmen av de totalt 17 nationella program i Sverige (SCB: siffror för läsåret
2000/01, refererad i Lindahl, 2003).
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1.2.2 Motivation

Motivationen till vissa ämnesstudier är kopplad till den drivkraft som eleven upplever
när den tänker på det specifika ämnet. Drivkraften inkluderar bland annat nyfikenheten,
glädjen, energin och förståelsen som gör det rimligt att satsa på en fortsatt
lärandeprocess, menar Håkan Jenner (2004). Jenner skiljer mellan motivationen som
kan komma utifrån – genom höga betyg, beröm eller “status” eller inifrån – genom
glädje, stolthet och en känsla av självförverkligande.

Britt Lindahl påpekar att det har kommit många rapporter om flickornas bristande
intresse och motivation för de naturvetenskapliga utbildningarna. Ämnesinnehållet är en
viktig faktor för rekryteringen till gymnasiet och innehållet i fysikundervisningen verkar
inte ta hänsyn till flickornas intressen. Författaren till boken Naturvetenskap som
allmänbildning (Sjøberg, 2000) påpekar att ämnesinnehållet i fysikundervisningen
oftast utgår ifrån manliga intresseområden. Sjøberg presenterar två olika listor, där
antingen flickor eller pojkar framlägger önskade temaområden för ämnet fysik. Dagens
fysikundervisning kopplar i mycket högre grad till pojkarnas passioner än flickornas
konstaterar Sjøberg – ett faktum som kan förklara flickornas bristande motivation för
detta ämne. Gardner (refererad i Lindahl, 2003) menar dock att man kan öka elevernas
motivation i allmänhet om man låter dem laborera, undersöka och diskutera mycket
med varandra. Enligt Gardner kan alltså undervisningsmetoden bidra till en
motivationsökning, något som kanske är lättare att ändra på, än ämnesinnehållet.

En annan faktor som är viktigt för motivationen i ämnet fysik, är graden av förståelse
som läraren åstadkommer med sin undervisning. Flickor ställer mycket högre krav på
förståelse än pojkarna, menar Staberg (refererad i Lindahl, 2003) och intresset dalar inte
sällan när detta behov inte tillfredställs tillräckligt mycket. Bristande förståelse leder
hos flickor snabbare till en känsla av kontrollförlust och oro, något som ofta mynnar ut i
ett avståndstagande från och rädsla för fysiken.

1.2.3 Flickornas och forskarnas intryck av NO-undervisningen

Resultat från attitydenkäten i SISS-studien visar att NO-ämnena alltjämt präglas av
katederundervisning och detaljstyrda laborationer, med en didaktik anpassad till pojkar-
nas behov (Lindahl, 2003). Björnsson (2005) beskriver några forskares observationer,
som fann att fysiklärarna har mer kommunikation med pojkarna än med flickorna.
Pojkarna styr diskussionerna lätt mot sina intressen samtidigt som de andra i klassen
tystnar. Fortfarande dominerar de ”rätta svaren” och den naturvetenskapliga
färdigheten. I boken Teknik på kvinnors vis (Aurell, 2000) menar författaren att
kvinnors och flickors skicklighet i att kunna göra avancerade beräkningar under fysik-
och tekniklektionerna är knappast tillräckligt för att kunna hävda sig mot pojkarnas
förkunskaper och färdigheter på det praktiska planet.

Många ungdomar är enligt Osborne, Drive & Simon (refererad i Lindahl, 2003)
intresserade av naturvetenskap samtidigt som de är kritiska mot dagens NO-
undervisning. Trots en dramatisk utveckling i flera andra ämnen verkar bakelitstaven,
kattskinnet och 60-tals filmer fortfarande skapa elevernas bestående intryck av fysiken.
De erfarenheter som eleverna samlar från fysiken är, att det är ett svårt och otillgängligt
ämne och forskarna befarar att dessa negativa känslor stannar mycket längre i minnet än
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t.ex. Newtons lagar. ”Den som väljer fysik är antingen ett geni eller något knäpp”
(Lindahl, 2003:42). Även fysiklärarna lämnar ett visst intryck efter sig, som framförallt
flickorna reagerar negativt på, därför att uppträdandet inte överensstämmer med deras
krav på en social kompetent lärare: ”[…] en fysiker uppfattas som mer sluten, tråkig,
egoistisk, auktoritär och hänsynslös” (Lindahl, 2003:41). De olika utvärderingarna visar
att flickorna vill ha mer förändringar av undervisningen än pojkarna och att de är
missnöjda med undervisningsmetoderna och läromedlen, eftersom de upplevs som
otidsenliga.

1.2.4 Fysikundervisningens bristande koppling till vardagslivet

Många problem i skolan uppstår enligt Håkan Jenner (2004) därför att lärarna inte ser
sina elever i sitt sammanhang, dvs. i den vardagliga kontexten de lever i. Den viktigaste
uppgiften för pedagogen är att byta perspektiv och vilja se världen med elevens ögon.
Det gäller att möta den andre utifrån dennes livssituation och upplevelse av världen för
att skapa en meningsfull undervisningssituation, tycker Jenner. Det kan inte uppstå en
djupgående förståelse av nytt stoff, om inte eleven kan koppla nya begrepp till sina
förkunskaper och vardagsföreställningar. Fysiksalen verkar ibland uppfattas som en
isolerad ö, där vissa fenomen beter sig helt annorlunda än i hemmet. Hemma syns det
exempelvis bara en sladd mellan strömkällan och lampan, och i lampan sägs strömmen
förbrukas. I fysiksalen däremot förbrukas inte strömmen utan elektronerna utför ett
arbete i lampan under tiden som strömmen fortsätter sin väg genom en annan sladd
tillbaka till strömkällan (Andersson, 2001). Aurell (2000) skriver att all förståelse måste
hänga ihop och vara en konsekvens av det man har mött, sett och förstått tidigare i livet.
Och då är det viktigt för läraren att betänka att kvinnliga och manliga elever ”utnyttjar
sin fritid olika, umgås med olika kamrater kring olika intressen, skolas in i olika roller,
läser olika böcker och tidskrifter och därmed skaffar sig olika erfarenheter och
kunskaper” (Aurell, 2000:11). Aurells erfarenhet visar att de kvinnliga elevernas lust att
förstå och utforska ökar, när det finns egna kunskaper, på vilka de kan ”hänga upp” det
nya stoffet på.

I en studie, som har fått det talande namnet Mer formler än verklighet (Skolverket &
Verket för högskoleservice, 1994) konstaterar man att undervisningen i naturvetenskap
anknyter alldeles för lite till elevernas referensramar och intressen. Många ungdomar
uttrycker önskan att få veta lite mer om hur ”vardagssaker” fungerar, istället för att lära
sig om sånt som inte berör deras liv. Utbildningen är fortfarande inriktad på att
frambringa specialister istället för att väcka majoritetens intresse. Lindahl själv uttalar
följande åsikt:

”Ur mitt perspektiv som NO-lärare är det angeläget att skolans NO-undervisning
stimulerar ungdomarnas intresse, inte i första hand för industrins skull utan mer
för deras egen skull. Att de, precis som jag, ska få känna glädjen och fascinationen
av att uppleva och förstå fenomen i omvärlden.” (2003:34)

Författarna av dagens läroplaner menar att en god naturvetenskaplig allmänbildning är
nödvändigt för att praktiskt klara vardagslivet i ett modernt samhälle. Detta argument
stämmer dock inte överens med ungdomarnas upplevelser skriver Lindahl. Ungdomarna
tycker att de inte behöver förstå den nya tekniken för att kunna bemästra den. De anser
att de klarar sig mycket bra även utan denna förståelse.
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1.2.5 Elevernas självkänsla

Ur motivationssynpunkt är det av stor betydelse hur eleven själv ser på sina möjligheter
och förmågor och hur hon/han tolkar framgångar och misslyckanden i undervisnings-
sammanhang, skriver Jenner (2004). Individen formar sitt liv och träffar sina val utifrån
vad individen tror att hon/han klarar av. Kvinnor tenderar att bedöma sin självförmåga
lägre när det gäller naturvetenskapliga ämnen än män, menar Bandura (refererad i
Lindahl, 2003). Lindahl anser att det finns ett samband mellan hur intresserade eleverna
är och hur duktiga de känner sig. I de allra flesta ämnen visar pojkarna ett högre intresse
än flickorna samtidigt som de känner sig duktigare. En talande sammanfattning om
elevernas självkänsla hittar man i Björnssons rapport om Kön och skolframgång (2005),
som skall återges i sin helhet:

Pojkars starka självtillit – eller flickornas svaga
Att pojkar uttrycker ett större självförtroende allmänt och gentemot skolans krav
jämfört med flickor är ett sedan länge observerat mönster (se t.ex. UGU-data,
Göteborgs universitet). Det finns i och för sig klara skillnader mellan ämnen:
flickors självförtroende och självbild när det gäller t.ex. matematik är påfallande
negativ medan den är bättre i ämnen som bild och svenska. Men som helhet
betraktat så uttrycker pojkar en större självtillit än flickor. […] Svenska pojkar
ligger nämligen markant över det internationella genomsnittet när det gäller
tilliten till den egna förmågan till inlärning. Flickor i Sverige har däremot den näst
sämsta självtilliten av de i Skolverkets studie undersökta länderna.
(Björnsson, 2005:37)

1.2.6 Attityder

”Vissa av de kvinnliga studenterna nästan skröt med att de inte kunde något i fysik,
kemi och teknik och ansåg inte heller att de behövde kunna något. Andra ville
gärna lära sig mer men vågade inte fråga.” (Lindahl, 2003:16)

Är detta den attityden som genomsyrar hela skolsystemet, kan man fråga sig? Helt så
dystert ser det dock inte ut. Enligt SISS-studien tycker både flickor och pojkar i åk 3
och 4 att NO är intressant och roligt. På högstadiet anser pojkarna att det fortfarande är
ganska intressant men inte lika roligt längre. Flickorna däremot tycker att NO definitivt
inte längre är lika roligt och intressant på högstadiet, som det var på mellanstadiet. I
slutet av högstadietiden börjar dock flickornas attitydmönster likna pojkarnas igen, se
tabell 1. Forskarna antar att flickorna då har vant sig till en NO-undervisning som är
anpassad till pojkarna.

Tabell 1. Resultat från attitydenkäten i SISS-studien. Eleverna fick tre svarsalternativ som kodas:
Stämmer = 100, Vet ej = = och Stämmer inte = -100.
(refererad i Lindahl, 2003:30)
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Det kanske inte är särskild lyckat att man först i åk 7 på allvar börjar med de naturveten-
skapliga ämnena, eftersom den tidiga puberteten är en känslig period.  Aurell skriver:

”En undersökning från Stanforduniversitetet (1994) visar hur flickor och pojkar i
förpuberteten ömsesidigt skapar en motsättning mellan kvinnlighet å ena sidan och
naturvetenskap, matematik, aggressivitet, mekanik, fysisk styrka och tävlingsidrott
å den andra.” (2000:30)

Många kvinnor har berättat för Aurell, hur de snabbt föstes in i ”pojkflickefacket” om
de höll på med pojktekniska saker under högstadiet. När de förstod att det man gör blir
synonymt med vad man är, gällde det att skaffa sig rätt intressen och sysselsättningar
för att få både manlig och kvinnlig uppskattning i klassen. Tabellen kan alltså också
läsas från en annan synvinkel. Nämligen att flickorna i slutet av högstadiet återigen
vågar visa sina naturvetenskapliga intressen trots attributstrycket från gruppen.
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1.3 Syftet med tvärstudien

I den nyaste statistiken som myndigheten för skolutveckling har gett ut (Björnsson,
2005), framgår att de traditionella könsskillnaderna i betygen för de naturvetenskapliga
ämnena har försvunnit. Flickor har alltså inte längre sämre resultat i framförallt fysik,
matematik och teknik, som så många fortfarande tror.

Trots att flickorna numera har bättre betygsresultat i nästan samtliga skolämnen, så är
dock deras inställning till ämnena fysik, kemi och teknik lika negativt som förut. Studier
som bland annat Britt Lindahls (2003) visar att både flickor och pojkar på grundskolans
tidigare år har en mycket positiv attityd till NO-ämnena. Elevernas intresse dalar dock
synnerligen under högstadietiden – framför allt flickornas positiva inställning ebbar av
markant.

NO-undervisningen på högstadiet skapar ett bestående negativt intryck på flickor, vilket
är särskilt allvarligt, eftersom detta intryck präglar deras framtida attityder till
naturvetenskap och påverkar gymnasievalet i hög grad, menar Lindahl. Den nuvarande
undervisningen verkar inte uppfylla skolverkets krav på att ”skolan skall sträva efter att
varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära” (Skolverket, 1998) och inte heller
kursplanens intention att naturvetenskapliga studier skall stimulera människors
fascination för och nyfikenhet på naturen och göra denna begriplig (kursplanen för de
naturorienterade ämnena, Skolverket, 2000).

Man kan inte utan vidare sätta fingret på en enda orsak till flickornas bristande intresse
för NO-ämnena (och framförallt fysiken), utan det finns som inledningen visade en rad
faktorer som påverkar flickornas upplevelse och inställning:

Flickor
–  utvecklar under sin uppväxt andra attityder till naturvetenskapen för att

passar in i den kvinnliga rollen
– påverkas av andra förväntningar från samhället, föräldrarna och kompisar än

pojkarna
– bedömer sin självförmåga sämre än pojkarna, trots bättre studieresultat
– ställer högre krav på förståelse
– verkar föredra andra undervisningsformer än de, som aktuellt praktiseras
– har högre förväntningar på lärarens sociala kompetens

Syftet med detta forskningsarbete är att undersöka en av de ovan nämnda faktorerna
mera ingående, så att man kan se hur just denna faktor kan förändras och förbättras i
avsikt att befrämja flickornas inställning till fysikundervisningen. Eftersom
utformningen av undervisningen är det element som jag som lärare har största och mest
direkta inverkan på, väljer jag att belysa flickors förväntningar på en god undervisnings-
metodik i ämnet fysik. Jag inskränker mig till ämnet fysik för att detta ämne enligt
Lindahls studier verkar ha sämst ”rykte” bland flickorna och för att göra mängden
empiri mera hanterbart.
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2 Undervisningsmetodik

2.1 Undervisningsmetodikens historia

”Varje undervisningsmetod tar sin utgångspunkt i någon typ av
 människo- och samhällssyn.”               (Svedberg & Zaar, 1998:44)

Nutidens svenska skola står på två historiska ben med motsägelsefulla pedagogiska
system. I läroplanen Lpo94 (Skolverket, 1998) träffar man både på ett separerande
perspektiv, som hittar sina rötter i en mer än 2000 år gammal tradition och ett
integrerande perspektiv, vars progressiva pedagogik formulerades för första gången
1762 i Jean Jacques Rousseaus uppfostringsroman Émile (Svedberg & Zaar, 1998).

Till att börja med ska det separerande perspektivets historia belysas mera ingående.
Här får vi går tillbaka till antiken och det gamla Grekland. Själva ordet skola kommer
från grekiskans skholé, vilket betyder fritid från kroppsarbete och underhållning i
andliga sysselsättningar. Utbildningens huvudsakliga uppgift var att ”förädla männ-
iskan, att sörja för förnuftets utveckling och begärens tyglande ” (Svedberg & Zaar,
1998:22). I Grekland utvecklades ett skolsystem vars grundläggande strukturering
fortfarande finns i nutidens skolsystem. Man hittar en elementarutbildning, en därpå
uppbyggande grammatikskola (gymnasium) och slutligen även en högskola. Allt
eftersom det romerska riket expanderade, införlivades Grekland med hela sin kultur,
språk och utbildning. Skolorna förändrades under det romerska riket och blev mera
verklighetsfrämmande i och med att retorikskolningen togs bort till förmån av enbart
grammatikstudiet. Även det romerska riket gick under och med det också dess
skolväsende. Något övervintrade dock av den klassiska skolgången inom kyrkans
väggar och återupplivades i medeltidens Europa. Liksom grekerna och romerna använde
sig kyrkan av den så kallade mönsterpedagogiken. Mönsterpedagogiken präglades av
en imiterande arbetsmetod i klassrummet med stora inslag av mekanisk innötning utan
tonvikt på förståelse. Dessutom var läraren övertygad om kunskapernas oklanderliga
och icke ifrågasättbara objektivitet (Svedberg & Zaar, 1998).

Vårt svenska skolsystem har drag från detta beskrivna system. Hela organisationen, med
ämnesindelning och ämnesexperter som lärare, hittar vi fortfarande i grundskolans
senare år. Även betygssystemet, som avgör vilka elever som tillåts gå vidare till högre
studier, finner vi fortfarande i dagens skola. Malin Beeck (2001) beskriver hur främst
medelklasselever och flickor har kunnat anpassa sig efter mönsterpedagogikens
strukturer. De har tidigt socialiserats in att kunna skjuta upp önskningar och behov,
planerar på lång sikt och är tränade på att tänka abstrakt med en god repro-
duktionsförmåga under provtillfällen.  Medeltidens främsta undervisningsmetod har
alltså fortfarande stort inflytande över vem som får fortsätta till högre studier eller inte.

Precis som läroverket under 1600-talet, så vill även skolverket förvalta och förmedla ett
kulturarv till dagens elever, vilket betyder att man vill bevara de värden som fanns i det
förflutna – en tillbakablickande verksamhet. De ämnen som härstammar från antikens
tid bär med sig en tradition av verbal kunskapsförmedling med stark abstrakt och
teoretiskt inriktning utan syfte till praktiskt vardagstillämpning, menar Svedberg och
Zaar. Det är de ämnen, som ingår i grundskolans nationella prov: språken – svenskan
och engelskan och därutöver matematiken.
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I dessa av staten prioriterade ämnen, finner vi alltså fortfarande mönsterpedagogiken,
som ”med sitt imitativa och programmerande sätt antas leda till passivitet,
osjälvständighet och ensidigt reproduktivt tänkande” (Svedberg & Zaar, 1998:51). Vårt
moderna samhälle kräver dock självständiga medborgare med utvecklad förmåga att
kritiskt kunna granska fakta och som kan orientera och anpassa sig till ett samhälle med
snabb förändringstakt (Skolverket, 1998). Även i de naturvetenskapliga ämnena
återfinner vi mönsterpedagogiken, vilket visar sig i den nationella utvärderingen 1992
för åk 9 (Skolverket, 1993). Elevbeskrivningarna uppenbarar att de vanligaste
aktiviteterna under NO-lektionerna är att lyssna, skriva av från tavlan och genomföra
detaljstyrda laborationer.

Dagens skola står dock inte enbart på medeltidens och antikens ståndben utan också på
en helt motsatt strömning - progressivistisk pedagogik. Svedberg och Zaar skriver att
även om Platon och Aristoteles redan hade sina idéer om en undervisning i dialogform,
så dröjde utvecklingen av den nya pedagogiken fram till 1800-talet, där J. J. Rousseaus
idéer började tillämpas i praktiken. Rousseaus lärare anknöt ständigt till elevens
erfarenheter och vidgade dessa genom kontakt med samhälleliga och naturliga fenomen.
I Rousseaus pedagogik tränade man elevens förmåga till iakttagelse, det uppmuntrades
till egna slutsatser och man experimenterade flitigt. Lärarens uppdrag var att väcka
intresse, inspirera och försöka knyta an till elevens naturliga behov. Rousseaus
utbildningssyfte var ”att frambringa samvetsgranna samhällsmedborgare i stånd att
förnuftigt förutse effekterna av allmänviljans beslut” (Svedberg & Zaar, 1998:48). Detta
syfte överensstämmer synnerligen med nutidens strävansmål i våra läroplaner.

En annan förespråkare av den progressivistiska metoden och ett integrerande perspektiv
var Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Pestalozzi ansåg att alla studier måste börja i det
konkreta. På grund av detta synsätt var det ett naturligt inslag och förutsättning för hela
lärandeprocessen att man studerade konkreta föremål, närmiljön och autentiska
situationer. Läraren skulle hjälpa eleven till noggrann observation, så att distinkta idéer
kunde skapas. Pestalozzi var den första stora pedagogen som visade på det nödvändiga
sambandet mellan teori och praxis (Svedberg & Zaar, 1998).

Vid samma tid levde J. F. Herbart, som lade stor vikt vid helhetssynen. Herbart menade
att nytt stoff måste associeras till något redan känt för att bli meningsfullt.
Meningsfullheten var viktig, eftersom den skapade intresse och motivation hos eleven,
vilket enligt Herbats övertygelse var utgångspunkten för all inlärning. Att koppla ny
kunskap till redan befintliga förkunskaper var även grundpelarn i filosofen och
psykologen Jean Piagets teorier om inlärningsprocessen. Under hela 1900-talet var det
tveklöst Piaget som har haft störst inflytande på skolans naturvetenskapliga
undervisning (Andersson, 2001). Hans syn på lärande brukar kallas konstruktivistisk
och innebär att alla former av kognitiv aktivitet leder till en konstruktion av något nytt –
antingen föreställningar, begrepp, minnen eller tankestrukturer (Dimenäs & Haraldsson,
1996). Piaget menade att människans intelligens har en inbyggd känslighet för bristande
överensstämmelser (mellan förväntan och iakttagelse) och en tendens att reducera dessa
genom självreglering. Nya tankestrukturer uppstår inte ur ingenting, utan byggs på
redan befintliga (additivt lärande) eller genom att riva gamla strukturer för att från
grunden bygga upp nya tankemodeller – med andra ord: det finns alltid ett utgångsläge.
Andersson (2001) menar att med denna insikt om förkunskapernas betydelse, fick
många inom undervisningssektorn upp ögonen för det vi idag kallar för ”elevens
perspektiv”.
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I reformpedagogernas medvetna pedagogiska filosofi visade läraren en djup respekt för
barnets rättigheter och potentialer. Allt lärande skulle ta sin utgångspunkt i barnens
erfarenheter, tankar, teorier och förkunskaperna. Man vände sig bort från övertygelsen
om absoluta sanningar (oklanderliga mönster) mot en pedagogisk praktik som byggde
på reflektion, dialog, delaktighet, lärande samtal och ett undersökande arbetssätt
(Svedberg & Zaar, 1998). Den nya pedagogiska strömmen byggde på en vision om att
barn kunde tänka och handla själva som ett alternativ till den traditionella pedagogiken.

Utveckling och framtidsorientering är nyckelorden för den progressivistiska
undervisningen. Sammanfattningsvis kan man säga att en stor del av den nya läroplanen
Lpo94 (Skolverket, 1998) går tillbaka till de ovan nämnda pedagogers ideal.
Skolkunskaper ska vara livskunskaper, där alla mänskliga aspekter skall inkluderas: de
emotionella, de kognitiva, de estetiska och moraliska. Eleverna ses som aktiva sökare
efter kunskap och skolan skall vara vägledande i detta kunskapssökande. Eleven ska
lära sig att samarbeta och fungera i en grupp, vilket är mycket viktigt för sitt framtida
agerande som samhällsmedborgare (Dyste, 1996).

2.2 Frihet kontra gränssättning  
Kategorisering och definition av tre stycken utvalda didaktiska teorier
och tillhörande undervisningsmetodik

För mitt forskningsarbete är det mycket viktigt att kunna tillordna elevsvaren till ett
begränsat antal pedagogiska strömmar, som fungerar som överordnade principer inom
den metodiska världen. Utan en klar kategorisering och definition av specifika
didaktiska undervisningsmetoder är en senare analys och resultatbeskrivning inte
möjlig. En genomsyn av litteraturen kring temat undervisningsmetodik förmedlar
intrycket av att det inte finns någon enhetlig kategorisering inom ämnesområdet.
Litteraturen presenterar en uppsjö av möjliga arbetsmetoder inom undervisnings-
väsendet, men det verkar mycket svårt att sålla fram några övergripande
klassifikationer. Knut Illeris beskriver i sin bok Lärande i mötet mellan Piaget, Freud
och Marx (2001) tre grundläggande inriktningar inom pedagogiken, vilka jag använder
mig av i detta arbete för att kategorisera olika lärares didaktiska metoder. Jag åtskiljer
den behavioristiska, kognitiva och den sociokulturella inlärningsteorin, vilka ligger
till grund för att undervisningen gestaltas på olika sätt.  Även Andersson, Bach,
Hagman, Svensson, Vedin, West och Zetterqvist (2005) beskriver i den nya
handlingsplanen för en bättre undervisning i naturvetenskap och teknik, med namnet
Notlyftet, en liknande indelning av möjliga undervisningsmetoder. Forskarna kallar
dessa för ”utifrån-och-in-modellen – läraren den aktive”, ”Individuell konstruktivism –
eleven den aktive” och slutligen ” Socialkonstruktivismen – både lärare och elev
aktiva”(Andersson et al., 2005:27).

Frasen ”pedagogiska metoder” är ett vitt begrepp som kräver en klargörande
definiering. Rent allmänt står uttrycket ”pedagogiska metoder” för ett målinriktat och
planmässigt arbetssätt i klassrummet, som en lärare brukar använda för att förmedla
lärostoffet och för att skapa en miljö där kunskapsutveckling är möjlig (Svenska
Akademins ordbok på nätet, 2005). Britt Lindahl (2003) ger oss en mycket enklare
definition av begreppet metodik. Hon kallar det för HUR-frågan, dvs. hur gestaltar
läraren undervisningen så att den främjar elevernas förståelse, lärande och motivation?
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Det förra avsnittet beskrev hur dagens skolsystem är präglat av två mycket konträra
pedagogiska strömmar. Tittar vi på den ena sidan, finner vi det separerande
perspektivet, som bygger på uppfattningen att kunskap är objektiv och kvantitativ och
att den finns utanför eleven – som ofta betraktas som ett oskrivet blad – på andra sidan
den progressivistiska pedagogiken, där man vänder sig bort från övertygelsen om
absoluta sanningar mot en pedagogisk praktik som bygger på reflektion, dialog och
samarbete mellan läraren och det ”kompetenta” barnet. Jag tillordnar den behavioris-
tiska metodiken till det separerande och gränssättande perspektivet och den kognitiva
respektive sociokulturella metodiken till den integrerande och progressivistiska
pedagogiken.

2.2.1 Behavioristisk syn och dess metodik

Reformpedagogen Loris Malaguzzi brukade ta upp synen på barn och kunskap genom
att presentera tre enkla metaforer av ett barn och ställa dem mot varandra. Det första
synsättet han beskrev kallade han för ”det sovande och fattiga barnet – en tom
container” (Svedberg & Zaar, 1998:189). Han menade att den behavioristiska inlär-
ningsteorin med sina arbetsmetoder betraktar barnet som en klump lera som skall
formas; eller en container som läraren ska fylla på med ett kunskapsinnehåll. Barnet lär
sig genom att minnas det, som läraren har sagt och sedan reproducera sin kunskap.
Barnet är fattigt och passivt och något man inte lyssnar på eller för en dialog med. ”Den
objektiva kunskapen kan i princip sprutas in i den sovande av den vuxne som kan och
vet” (Svedberg & Zaar, 1998:190).

I den behavioristiska metoden menar Illeris (2001) ligger allt ansvar på läraren, som är
den som har kontroll över samtliga steg av kunskapsprocessen. Läraren sätter gränser
för elevernas egna engagemang och läggningar och stakar ut både målen och vägen dit.
Läraren tänker åt eleven, som inte behöver ta något större ansvar. Bengt Grandelin
(2000) tycker att det finns en trygghet i att det finns mycket fasta ramar och en tydlig
gränssättning med en struktur, som inte kan misstolkas av någon i klassrummet – en
trygghet som vissa barn och föräldrar saknar när de riktar sin blick mot de andra två
inlärningsmetoderna. Att sätta gränser är som att möblera ett livsrum, anser Grandelin –
och utan gränser och regler blir det tomt. Enligt Dystes (1996) definition bygger den
behavioristiska inlärningsteorin på uppfattningen att kunskap är objektiv och kvantitativ
och att den finns utanför eleven. Läraren är bäraren av helheten, som hon/han delar upp
i små korta steg för att maximera läranderesultatet. Lärandet ses som en progression
från faktainlärning över förståelse till en senare liggande analys.

Med hjälp av genomgången av Illeris, Dystes och Svedberg & Zaars böcker var det
möjligt att härleda typiska kännetecken av den behavioristiska metodiken, vilka jag
presenterar i det följande. Även de i punkform framställda grunddragen i den kognitiva
och sociokulturella metodiken (under punkt 2.2.2 och 2.2.3) baserar på tolkningar av
dem i detta avsnitt nämnda författarnas skrifter.

Typiska kännetecken på behavioristisk metodik:

–  Undervisningen kännetecknas av ett monologiskt arbetssätt, något som kallas för
katederundervisning. Det finns föga möjligheter till dialog eller debatt. Läraren
förväntar sig inte att eleverna ifrågasätter undervisningens innehåll, eftersom
kunskaperna är objektiva och beprövade.
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– Läraren behöver inte ha större kännedom om elevernas förkunskaper för att utforma
sin undervisning. En individuell anpassning av undervisningen sker i bara liten
utsträckning.

– Samma kunskapssekvens utlärs vid samma tidpunkt till alla elever i klassen. Läraren
förutsätter en gemensam mognadsgrad kopplad till en viss ålder. Stark
pensumstyrning.

– Helheter uppdelas i kunskapsbitar vilka eleverna förväntas ackumulera utan större
inslag av reflektion.

–  Efter varje kunskapssekvens lägger läraren ett test för att garantera viss eller full
behärskning innan man går vidare till nästa sekvens. Tester används som medel för
bedömning och sortering av eleverna.

–  Motivationen anses ligga i det yttre och grundar sig på positiva förstärkningar av
många små steg. Genom att göra varje steg så kort som möjligt, kan förstärkningen
ske maximalt ofta medan de negativa konsekvenserna av att göra fel reduceras till
ett minimum.

– Elevernas arbetsinsatser är av repeterande nivå. Varje elev arbetar enskilt med sina
beting. Arbete över gränserna tolkas oftast som fusk.

2.2.2 Kognitiv syn och dess metodik

I den kognitiva inlärningsteorin, som i synnerhet är inspirerad av Piaget, anses allt
lärande vara en aktiv konstruktionsprocess som försiggår inne i elevens huvud. Eleven
tar emot information, tolkar den, knyter ihop den med sina förkunskaper och
omorganiserar de mentala strukturerna för att den nya förståelsen skall kunna passa in
(Dyste, 1996). Kunskapsinhämtningen sker i de situationer, där den lärande själv är
aktiv och prövar sig fram snarare än att passivt absorbera vad läraren säger. Under de
tidigare åren uppritas grova, övergripande helheter som under årens gång kommer att
differentieras och finslipas. Lärandet liknar då mer en bild som gradvis blir skarpare allt
efter eleven ser fler samband och förbindelser mellan olika idéer (Illeris, 2001).

Malaguzzi menar att de kognitiva arbetsmetoderna riktar in sig på att lära barnet genom
att låta den unga människan förstå. Genom ett kreativt arbete leder den välmenande
pedagogen barnet mot de förutbestämda målen. ”Barnet är vaken men fattigt – och styrs
utifrån” (Svedberg & Zaar, 1998:190). Barnet har resurser, men det gäller för den vuxne
att stimulera barnet så att det får möjlighet att växa. Barnets frihet ligger i att skapa nya
tankestrukturer efter att har genomgått en aktiv, kreativ och individuell
förståelseprocess. Undervisningens ramar är mycket friare än vad den behavioristiska
pedagogiken tillåter. Kognitiva metoder stimulerar till aktivitet, nyfikenhet och egen
forskning på ett individuellt plan, menar Illeris. Ändå är det den vuxna som styr, sätter
gränserna och bär på den slutgiltiga sanningen. Elevens frihet ligger inom ett väl
avgränsat område.

Typiska kännetecken på kognitiv metodik:

– Undervisningen kännetecknas av en dialog mellan läraren och eleven.
– Läraren är mera tillbakadragen och fungerar som en handledare. Läraren lär inte ut,

utan skapar situationer där eleven själv konstruerar förståelse.
– Läraren förväntar sig ett aktivt engagemang i ämnesmässiga problem.
–  Läraren inriktar sig på att skapa förståelse för allmänna principer, vilka kan vara

mångsidiga och ämnesövergripande, istället för att träna på mekaniska förfaranden
eller faktareproducerande uppgifter.
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– Läraren är intresserad av elevernas förkunskaper, dels för att kunna individanpassa
undervisningen, dels för att göra eleven själv medveten om sina tankestrukturer.
Konstruktivismen kräver elevens medvetenhet om egna tankemodeller, eftersom
man antingen behöver lägga till nya intryck till sina förkunskaper (additivt lärande)
eller riva ner gamla strukturer för att från grunden bygga upp nya tankemodeller
(ackommodativt lärande).

–  För att skapa ackommodativa processer leder läraren eleven in mot kognitiva
konflikter. Läraren låter eleven uppleva företeelser eller situationer, som inte
stämmer överens med dess vardagsföreställningar eller förväntningar. Pedagogen
stör elevens jämvikt, vilken hon/han genom tänkande och skapande vill återställa.

– Undervisningen individanpassas för att de nya intrycken skall kunna interagera med
det, som den lärande redan vet. Läraren är mån om alla elevers framgång och
självförtroende.

–  Eleven stimuleras till aktivitet, nyfikenhet och egen forskning på ett individuellt
plan. Eget arbete och egen forskning utgör en stor del av lektionerna.

– Undervisningen genomsyras av problemlösning och ett undersökande arbetssätt.
– Läraren tränar eleven till metakognition, dvs. förmågan att reflektera över sitt eget

tänkande, sin förståelse och sitt lärande. Eleven skall bli medveten om hur man lär
sig bäst. Som medel används till exempel loggbokskrivning, reflektionsanteckningar
och självvärdering.

2.2.3 Sociokulturell syn och dess metodik

Den sociokulturella inlärningsteorin fokuserar på lärande som en kollektiv deltagande
process med tyngdpunkten på kontext och interaktion. Utifrån denna förståelse är det
omöjligt att föreställa sig en ”autonom lärande person” (Dyste, 1996:52). Individens
identitet som lärande person är alltid en funktion av en större gemenskap, och den som
lär, behöver alltid använda sig av kulturella redskap. Malaguzzi ser barnet som en
person som vill växa, lära och veta. Ett barn som skapar sin egen kunskap; ”ett rikt barn
– med både kraft och resurser i sig självt” (Svedberg & Zaar, 1998:190). Världen och
kunskaperna är inga färdiga och objektiva produkter, som går att överföra från
generation till generation utan den vuxna konstruerar världen tillsammans med barnet
under en ständig pågående utvecklingsgång. Barnet är en kompetent motpart, som tillåts
utmana pedagogen och dess föreställningar och kunskaper. ”Barnet behöver en vuxen
att föra dialog med, en vuxen som kan utmana tankarna och som man kan överskrida
gränserna med” (Svedberg & Zaar, 1998:190). I denna pedagogik, präglad av frihet och
förväntningar på barnet, ligger det stora ansvaret på eleven själv menar Grandelin
(2000). Drivs barnet av en inre motivation, som pedagogerna förväntar sig finnas i varje
barn, så kan denna pedagogik upplevas som den mest fria och kreativa av de tre
beskrivna undervisningsmetoderna. Saknas dock denna inre motivation, så upplever
barnet denna frihet inte längre som inspirerande, utan som ett landskap av gräns- och
strukturlöshet, vilket leder till förvirring och desorientering. Grandelin tycker att
problemet med total frihet är, att man inte kan orientera sig.

Typiska kännetecken på sociokulturell metodik:

– Undervisningen kännetecknas av en dialog mellan läraren och eleven och eleverna
sinsemellan

– Läraren skapar autentiska aktiviteter som skall ligga så nära elevens vardagsliv som
möjligt
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–  Läraren uppmuntrar eleven att delta i klassrummets praktiska sociala situationer
eftersom mening, kunskap och förståelse skapas genom interaktion

–  Läraren fungerar huvudsakligen som handledare och stöd vid behov av hjälp och
låter eleverna samarbeta i grupper. I grupper sker en sorts ”multidialog” som är
positiv för elevernas kunskapsutveckling och socialisation. I ”multidialogen” sker
en kunskapsdistribuering eleverna emellan, vilken bidrar till att eleverna lär sig av
varandra.

– Läraren kräver personligt ansvarstagande av eleverna och ett målinriktat arbetande
– Diskussioner, reflekterande och ställningstagande från elevernas sida uppskattas och

eftersträvas
–  Läraren uppmuntrar till varierande språkliga uttryck och bruket av flera sorters

”kommunikationsartefakter”, såsom teckningar, loggböcker, elevproducerade
läroböcker,  bild- och filmteknik, sång, teater, m.fl.

– Läraren använder den nya mediepedagogiken i sin undervisning (datorer, internet,
digital portfolio) med avsikt att inkludera den aktuella omvärlden i lärandeprocessen

– Grupparbeten är ett mycket typiskt inslag i den sociokulturella undervisningen

2.3 Ställningstaganden till NO-undervisning

På uppdrag av skolverkets forskningsenhet har professor Andersson sammanställt en
mycket omfattande studie om Elevers tänkande och skolans naturvetenskap (2001). I
studien kommer han till slutsatsen, att det finns en speciell metodikform som påtagligt
kunde främja de flesta elevers lärandeprocess inom NO-ämnena.

Anderssons teori är, att den bästa undervisningsformen inom naturvetenskapen skulle
vara en blandning av den individuellt konstruerade (kognitiva) och den sociokulturella
pedagogiken. Denna växelverkande metod kallar han för ”socialkonstruktivistisk”,
vilket innebär att kunnande bör ses som individuellt konstruerat men socialt förmedlad.

Andersson vidgar Piagets perspektiv med hjälp av Lev Vygotskys teorier om
lärandeprocessen. Enligt Vygotsky sker individens mentala utveckling huvudsakligen
genom ett samspel med den sociala omgivningen – familj, lärare, kamrater mm.
Naturvetenskapens huvudsakliga kunskapsobjekt utgörs av socialt konstruerade begrepp
som till exempel atom, molekyl, fält, mm. Dessa begrepp kan den enskilde individen
inte upptäcka på egen hand genom observationer eller laborationer. Eleven måste vara
tillsammans med andra människor så att man gemensamt kan berätta, förklara och
diskutera dessa abstrakta idéer. Andersson tycker att social och individuell konstruktion
av kunskap är komplementära processer, som båda är nödvändiga för det natur-
vetenskapliga lärandet. I Notlyftet (2005) ifrågasätter Andersson et al. föreställningen
om den nästan autonoma eleven som informationssökare och läraren som den
tillbakadragne handledaren. Forskarnas åsikt är att det behövs en genomtänkt social
förmedling av naturvetenskapliga begrepp. Lärarna bör förstå sin avgörande betydelse
för elevernas naturvetenskapliga kunskapsutveckling när de väljer undervisningsmetod.
Projektgruppen som står bakom Notlyftet menar dessutom, att ett visst inslag av
”katederundervisning” inte bör ses som något negativt eftersom det är lärarens
kulturuppdrag att förklara vetenskapliga begrepp och teorier och vidga elevernas
förståelse för något, som de själv inte kan forska fram på egen hand.
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Till liknade slutsatser kommer även Miller och Sjøberg, som Britt Lindahl refererar till i
sin avhandling (2003). Dessa forskare anser att NO-undervisningen borde formas på ett
sådant sätt, att den bemöter majoriteten av elevernas behov. Miller och Sjøberg vill se
en undervisning, som inte bara betonar faktainlärning, utan även efterfrågar mer träning
av de naturvetenskapliga metoderna och fler diskussioner kring naturvetenskapens roll i
samhället – dvs. en undervisning som inkluderar alla tre inlärningsmetoder.

Andersson et al. (2005) påpekar, att undervisningsmetodiken på lärarutbildningen har
fått träda tillbaka för teoretisk skolning. De nyutbildade lärarna är dåligt förberedda att
undervisa på ett sådant sätt att undervisningsmålen för NO-ämnena kan uppnås. Lärarna
för de tidigare skolåren har oftast sin bästa kompetens inom det humanistiska och
samhällsvetenskapliga området och tenderar därför att lägga mindre vikt vid NO-
ämnena. Särskilt kemi- och fysikundervisningen försummas mycket under de tidiga
skolåren. Även studien Mer formler än verklighet (Skolverket & Verket för
högskoleservice, 1994) visar att NO-undervisningen i de tidigare skolåren är eftersatt i
Sverige. Grundskoleelever i åk 9 och gymnasieelever i åk 3 från fem olika län ingick i
denna studie och majoriteten av ungdomarna menade, att det bedrivs alldeles för lite
NO-undervisning på låg- och mellanstadiet. Undersökningsgruppen kommer med en rad
förbättringsförslag på hur man kunde stimulera ungdomarnas intresse för
naturvetenskap. Bland dessa förslag finns krav på en tidigare introduktion av NO-
ämnena, bättre utbildade lärare, en modernisering av undervisningssättet, en levande
undervisning med fler laborationsövningar, mindre katederundervisning och en
förbättrad anknytning av ämnesinnehållet till vardagslivet. Undersökningsgruppen visar
på så sätt sitt missnöje med undervisningsmetodiken och påpekar att även didaktikens
NÄR-fråga är av stor betydelse för formningen av intresset och förståelsen inom
naturvetenskapen.

2.3.1 Vilken metodik används i skolorna?

Lindahl (2003) redogör för en undersökning, som skolverket gjorde år 1998, i vilken
gymnasieelever hävdar, att man behöver ”plugga” mycket för att vara duktig i
naturvetenskap och att man bör vara beredd att lära sig boken utantill. Vidare skriver
hon, att undervisningen anknyter för lite till elevernas egna referensramar och att många
upplever undervisningsmetoderna som otidsenliga och föråldrade. De vanligaste
aktiviteterna är att lyssna på läraren, skriva av från tavlan och genomföra laborationer.
NO-undervisningen har inte ändrat sin akademiska prägel, där man betonar de rätta
svaren och den vetenskapliga metoden.

Undervisningen och läromedlen verkar vara anpassade främst för pojkar, skriver Britt
Lindahl. Det är oftast pojkarna som dominerar undervisningen, som styr diskussionerna
mot sina intressen i klassrummen och manliga fysiklärare som gärna bemöter pojkarnas
intressen.
Kajsa Ohrlander på Centrum för Genus- och Utbildningsvetenskap på lärarhögskolan i
Stockholm skriver i en artikel: ”[…] tjejer är bra på samarbete och de gillar dialog.
Killar styrs fortfarande av maktprinciper som tävling, hierarkier och individuella
prestationer […]” (Halldestam, Internet 2005). Allt eftersom de manliga principerna
dominerar i fysikundervisningen, så överskuggar också de individuella och tävlande
momenten lektionerna. Laborationer tillhör dessa tävlande moment, där pojkarna gärna
tar över, markerar sina praktiska förkunskaper och känner sig inspirerade. Pojkarna
däremot visar inte så mycket intresse för diskussionerna kring de observerade
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företeelserna, utan rusar gärna vidare från experiment till experiment utan att lägga
särskilt stor vikt på förståelsen.

Newton och Osborne (refererad i Lindahl, 2003) finner att lärarna ger sina elever få
möjligheter att i grupp eller helklass diskutera sina tolkningar av företeelser och
experiment. Om lärarna gör det, så saknar de ofta pedagogisk kompetens och praktisk
erfarenhet för att leda dessa diskussioner på ett effektivt sätt. Litteraturgenomgången
visar att dagens fysiklektioner präglas mycket av den behavioristiska och kognitiva
undervisningsmetoden. Verkligheten verkar vara långt ifrån Anderssons ideal om en
socialkonstruktivistisk metodik. Woolnough (refererad i Lindahl, 2003) påpekar att
olika elever behöver olika sätt att lära – en del vill ha frihet och ansvar och andra vill ha
en fastare struktur. Olika tävlingsmoment gagnar pojkarnas inlärning men kan vara
negativt för flickornas, medan samarbete kan vara positivt för flickorna och negativt för
pojkarna. Kruse (refererad i Lindahl, 2003) tror att dessa könsskillnader kan vara så
påtagliga, att man skulle vinna på en särundervisning inom fysikundervisningen.
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3 Frågeställningar

Som teoridelen visade kan det grundläggande problemområdet sammanfattas på
följande sätt: nuförtiden uppvisar flickor lika goda studieresultat som pojkarna, men
deras intresse för de naturvetenskapliga ämnena är trots allt mycket mindre än i den
manliga elevgruppen. Inom fysikundervisningen verkar den monologiska och
repeterande mönsterpedagogiken dominera, vilket gynnar flickornas chanser till goda
betyg samtidigt som den leder till sämre förståelse och mindre intresse.
Forskningsresultaten betonar att flickorna bättre trivs med en undervisning grundad på
dialog, grupparbeten och eget ansvarstagande.

Professor Björn Andersson (2001 & 2005), som för närvarande är mest insatt i svensk
forskning om de naturvetenskapliga ämnenas didaktik, kräver en förändring av
undervisningsmetodiken. Han vill se en socialkonstruktivistisk undervisning i
fysiksalarna för att uppnå bättre förståelse, mer intresse och större tilltro till den egna
kompetensen bland eleverna.

Utifrån den givna teoretiska bakgrunden vill jag jämföra forskarnas resultat av den
nuvarande situationen och deras förslag till förbättring av fysikundervisningen med
elevernas egna upplevelser och åsikter kring metodikfrågor. Jag inskränker mig som
tidigare sagt på flickornas ställningstaganden, eftersom det är den gruppen elever som
tydligast tar avstånd från detta naturvetenskapliga ämne.

Jag har formulerat följande forskningsfrågor till denna studie:

1. Vilken undervisningsmetodik möter elever på grundskolans senare år (i fysiksalen)
och vilken effekt tycks den beskrivna metodiken ha på flickors förståelse och intresse
för fysik?

ÿ Bekräftar min undervisningsgrupp den i litteraturen framställda bilden av
svensk fysikundervisning som ensidig behavioristisk betonad?

2. Vilken av de tre framställda didaktiska metoderna anser flickor som mest befräm-
jande i meningen av - förståelse och lärande i fysikundervisningen?

- motivation till fortsatta fysikstudier?

ÿ I vilken omfattning styrker eller motsäger min undersökningsgrupp
Anderssons teori om socialkonstruktivism som främsta undervisningsmetod
inom naturvetenskapen?
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4 Metod

4.1 Undersökningsmetod

Strukturen i detta forskningsarbete är deduktivt, vilket innebär att jag utgår från en
given teori om god undervisningsmetodik, vilken jag därefter underkastar en empirisk
granskning. Bryman (2002) skriver att vi uppfattar teorier som informativa och
upplysande, men att de måste prövas innan de kan betraktas som hållbara eller
användbara. Vidare vill jag belysa om målgruppens upplevelser av dagens fysikunder-
visning och deras egna hypoteser om inspirerande metodik överensstämmer med
forskarnas åsikter och undersökningsresultat, vilka jag presenterade i kapitel ett och två.

Eftersom jag sätter fokus på individen (eleven), så framstår den kvalitativa undersök-
ningsmetoden som det bästa tillvägagångssättet för att få fram relevant empiri. Bryman
menar att den kvalitativa forskningsmetoden lämnar plats för hur individerna uppfattar
och tolkar sin sociala verklighet. Hur flickor bemöts och handleds i fysiksalen är i
högsta grad en social verklighet, som långsiktigt präglar deras inställning till ämnet.
Min avsikt är att förstå världen ur den intervjuades eget perspektiv. För att fånga in
stämningar, känslor, personliga erfarenheter och tankar kring konstruktiva
lärandesituationer, har jag därför djupintervjuat ett antal flickor med hjälp av en
noggrann genomtänkt intervjuguide (se bilaga 1). Den kvalitativa forskningsintervjun är
varken ett öppet samtal eller ett strängt formulerat frågeformulär, utan det är en
halvstrukturerad metod med öppna frågor, som ger den intervjuade personen ett stort
svarsutrymme. Den halvstrukturerade intervjuformen lämnar dessutom möjligheten att
varierar frågornas ordningsföljd, att ställa uppföljningsfrågor eller nya, preciserande
frågor, som spontant anses viktiga under frågesituationen förklarar Bryman.
Intervjuguiden verkade som ett riktsnöre som hjälpte mig att arbeta nära mina
undersökningsfrågor samtidigt som den skapade samtalsområden, som i den senare
analysen var lättare att utvärdera och kategorisera.

4.2 Undersökningsgruppen

Datainsamlingen är gjord på en högstadieskola i en liten landsbygdskommun i södra
Sverige, hösten 2005. Skolan har ett relativt stort upptagningsområde eftersom den är
den enda i denna kommun på ca 9000 invånare. Skolan är nyrenoverad och fysiksalarna
välutrustade.  Jag utsåg just den här skolan för min undersökning, eftersom jag hade lite
inblick i dess verksamhet och visste att man i en av klasserna precis hade bytt
fysiklärare.  I undersökningen ingick fyra flickor ur två olika klasser i årskurs nio. Tre
av flickorna kom från den ovan nämnda klassen som nyligen hade bytt lärare, den fjärde
eleven gick i en parallellklass med en annan, tredje fysiklärare. Årskurs nio var relevant
för min granskning, eftersom eleverna då hade skaffat sig en tydlig bild av fysikämnet
och dessutom befann sig i skedet där de skulle välja gymnasieprogram. Dagarna före
intervjun hade de besökt olika gymnasieskolor, informerat sig om de olika programmen
och diskuterat yrkesvalet med sina föräldrar. Intervjuerna togs enskilt med en elev åt
gången och vi satt ostört i tekniksalen, som var ledig de dagarna jag kom till skolan.
Varje intervju tog ca 45-50 minuter i anspråk.
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Vid studiens början hade jag bett klasslärarna att informera eleverna om min
undersökning och bjuda in flickorna till intervjuerna. Jag lade stor vikt på elevernas
egenmotivation och ett frivilligt deltagande, med förhoppningen att på så vis träffa på
öppna och pratglada personer. Intresset var glädjande stort, vilket gav mig chansen att
välja ut två flickor som beskrevs som positivt inställda till fysikämnet och två med låg
motivation. Detta var mycket viktigt, eftersom jag ville belysa huruvida undervisnings-
metodiken utövade ett inflytande på intresset för ämnet fysik. I övrigt skedde urvalet
helt slumpmässigt, eftersom jag varken tittade på elevernas etniska, sociala eller
ekonomiska bakgrund. Jag visste ingenting om deras studieresultat eller om de fick
hjälp med studierna hemifrån. Fyra elever med erfarenhet av tre olika fysiklärare och en
stor spridning i motivationen ansåg jag kunde återge bästa möjliga tvärsnitt av kvinnliga
elever på just den betraktade skolan.

4.3 Reliabilitet och validitet

En kvalitativ och individanpassad frågesituation betraktar jag som mest lämpligt när
man forskar om barn och ungdomars egna hypoteser och inställningar. Genom en
personlig intervju kan jag individanpassa frågorna tills jag är övertygad om att eleven
verkligen har förstått mig, och jag själv kan sammanfatta min tolkning av svaren för att
förvissa mig om jag har uppfattat allting rätt. Svaren får då en högre tillförlitlighet,
eftersom jag har minskat risken för misstolkningar från båda hållen. Hade jag använt
mig av enkäter i min undersökning, så hade beskrivningen av de tre olika
undervisningsmetoderna tagit mycket textutrymme. Risken hade varit stor, att eleverna
bara hade skummat igenom de öppna frågorna och i och med det inte förstått hela
innebörden. Öppna frågor i ett frågeformulär kräver dessutom en större skrivinsats av
den intervjuade, vilket inte alltid är populärt bland ungdomar. Ett begränsat antal
kvalitativa intervjuer med omfattande innehåll ansåg jag ge mer användbar och
tillförlitlig information till min studie, än ett större antal kvalitativa befrågningar av
mindre kvalité.

För att höja reliabiliteten ytterligare, har jag ”lagrat verkligheten” genom att spela in
intervjutillfällena på band. Detta gav mig möjligheten att senare ordagrant skriva ner
alla dialoger utan att blanda in min egen tolkning vid detta första skede av arbetet.
Davidsson och Patel skriver följande om bandning av intervjuer:

” I och med att verkligheten är lagrad kan vi också ta den i repris så många gånger
vi behöver för att försäkra oss om att vi har uppfattat allt korrekt. Vi kan givetvis
också använda den lagrade verkligheten för att kontrollera interbedömarrelia-
biliteten.” (1994:87)

De intervjuade kände inte till mig sedan innan, de erbjöd sitt deltagande på frivillig
basis och själva intervjutillfällena gav dem varken för- eller nackdelar ur ett
skolperspektiv. Intervjuerna togs individuellt i enrum, under antingen mentorstid eller
håltimmar.

Trots min argumentation för en god reliabilitet vill jag dock uppmärksamma läsaren på
att denna lilla tvärsnittsstudie inte kan leverera allmängiltiga och statistisk säkerställda
resultat. Studiens syfte är att få inblick i en liten grupps uppfattning om deras
studiesituation. Eftersom alla fyra intervjupersoner kommer från samma skola, vilken
präglas av en viss undervisningsmiljö och eleverna är uppvuxna i liknade sociokulturell
uppväxtmiljö, är resultaten lokalt bundna och inte representativa för gruppen
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högstadieelever i allmänhet. Jag har försökt att motverka den lokala begränsningen
genom att välja elever som undervisas av olika fysiklärare eller sådana som precis har
bytt sin ämneslärare. Den externa validiteten är trots allt begränsad, vilket är nackdelen
med alla kvalitativa studier.

Studien kan ändå bidra med att granska teorierna om undervisningsmetodiken, samtidigt
som den ger inblick i några flickors inställning till sin undervisningsmiljö och deras
högst personliga tankar kring den. Varje människa är en individ, som betraktar sin
omvärld genom ytterst individuella glasögon och varje person har sin särart – något som
ska påminna oss om att allmänna och gruppkoncentrerade teorier bör betraktas med
försiktighet.

4.4 Etiskt beaktande

Att genomföra en undersökning kräver stor medvetenhet om de etiska reglerna, vilka
gäller för all vetenskaplig forskning. Alla intervjuade personer i denna undersökning är
anonyma och för enkelhetens skull har jag valt att kalla dem för fiktiva namn. De två
eleverna med hög motivation för ämnet fysik har fått namn som börjar på bokstaven H:
Hanna och Hilma och de två flickor med låg motivation fick namn med begynnelse-
bokstaven L: Louise och Lena. Läraren som hade gett mig en översikt över elevernas
motivation, hade gått i pension när jag genomförde intervjuerna. Han vet därför inte,
vilka flickor jag valde ut att ingå i undersökningen – en åtgärd som är till för att skydda
intervjupersonernas integritet. Precis som eleverna, så har även fysiklärarna fått fiktiva
namn. Läraren som nyligen hade gått i pension heter i studien Lennart, den nya yngre
ersättaren Markus och läraren i parallellklassen kallar jag för Gunnar.

Eftersom barn och ungdomar under 15 år enligt reglerna och riktlinjerna för forskning
(Codex, Internet) inte själva får avgöra om de vill ingå i en undersökning eller inte,
behövdes föräldrarnas samtycke. Därför skickade jag hem ett brev till de berörda
föräldrarna, där jag kort beskrev mina intentioner med undersökningen, dess innehåll
och en förfrågan om deras samtycke till intervjuerna (se bilaga 2).

Före varje intervju försäkrade jag flickorna fullständig anonymitet och beskrev för dem
hur jag skulle avidentifiera deras uttalanden inför läsarna. Dessutom bad jag dem om
sitt personliga samtycke till bandinspelningen. Ingen av eleverna kände sig besvärad av
ljudupptagningen och alla gav sitt godkännande.  På de bandade dialogerna uttalar jag
inte flickornas namn, vilket gör det möjligt att granska inspelningarna senare utan att
avslöja elevernas identitet.



24

5 Resultat och analys

I detta kapitel kommer jag att sammanställa resultaten av de kvalitativa intervjuerna
samtidigt som jag analyserar innehållet mot tidigare forskningsresultat och teorier, som
presenterades under kapitel ett och två. Davidsson och Patel (1994) beskriver en
sammanvävning av resultat och tolkning som ett vedertaget arbetssätt vid kvalitativt
inriktade undersökningar. För att läsaren ska få del av elevernas egna ord, återge jag en
del av intervjumaterialet i form av citat. Ofta skildrar jag mina egna intervjufrågor bara
en gång och sammanställer därefter flera eller samtliga svar som jag fick på den nämnda
frågan. Detta kan ge intrycket av att jag genomförde gruppintervjuer, vilket dock inte
var fallet. Jag redovisar på det här komprimerade sättet för att inte uttråka läsaren med
upprepade frågeställningar.

Inledningsvis en kort beskrivning av intervjupersonerna:

Hanna: Högmotiverad fysikelev. Hon har sin framtida yrkesroll klart och tydligt för
sig: hon vill bli veterinär. Hanna har bestämt sig för att gå NV-programmet,
både för att hon tycker att de naturvetenskapliga ämnena är roliga och för att
NV-programmet bereder vägen för det framtida yrket.

Hilma: Motiverad fysikelev. Även hon vet exakt vad hon vill bli: polis. Hilmas
programval ligger i syokonsulentens händer. Som framtida polisstudent fick
hon rådet att gå omvårdnadsprogrammet med samhällsinriktning. Hade
konsulenten rekommenderat NV-programmet, så skulle Hilma inte tveka att
välja detta program.

Lena: Lågmotiverad fysikelev. Yrkesplanerna är inte klara än. Hon vill gå
mediaprogrammet, eftersom hon tycker om fotografering. Biologin är det
enda naturvetenskapiga ämne hon tycker om. Hon är intresserad av djur,
dock inte i så stor utsträckning att det har ett inflytande på hennes
yrkesplaner.  Om det hade funnits ett genuint djurintresse, kunde hon tänka
sig att välja NV-programmet för biologins skull.

Louise: Lågmotiverad fysikelev. Louise har ännu inte bestämt sig för ett yrke, men
inriktningen är tydlig. Hon gillar design och inredningsfrågor och hon
känner sig inspirerad av sin mor som är glaskonstnär. Louise vill söka in till
en designskola. NV-programmet är ingenting som lockar.

Hanna, Lena och Louise har mött två fysiklärare under sin högstadietid: Lennart och
Markus. Lennart har nyligen gått i pension och beskrivs av flickorna som rutinerad,
hänsynsfull och lyhörd, med stort sinne för humor. Lennart brukade enligt deras utsagor
förklara företeelserna flera gånger om och utvecklade teorierna mera ingående – något
som de uppskattade. Markus beskrivs som yngre och mera osäker. Han förklarar bara en
gång ”och så tar han det för självklart vad man ska kunna efter att han har berättat
det”, säger Lena. Louise längtar tillbaka efter Lennart, som enligt hennes åsikt var
mycket lättare att förstå. ”Så nu, så frågar jag i så fall mina kompisar, så förklarar de”.

Hilma har bara mött en fysiklärare under sina 2,5 år på högstadiet: Gunnar. Enligt
hennes beskrivning verkar han vara rutinerad med en mycket god förmåga att förklara.
Hilma är nöjd med sin fysiklärare. ”Han är bra som han är”, menar hon.
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5.1 Den aktuella undervisningsmetodiken

En genomgång av intervjusvaren ger en tydlig bild. Flickornas fysiklektioner är inte alls
ensidigt behavioristiskt betonade så som det påstås i den nationella utvärderingen 1992
för åk 9 (Skolverket, 1993). Flickornas beskrivning visar att lärarna utövar en god
blandning av alla tre metodikformer i fysiksalen. Jag citerar Hilmas sammanfattning av
Gunnars lektionsupplägg, som i det mesta stämmer överens med de andra tre
intervjupersonernas lektionsbeskrivningar:

”Då brukar han först läsa högt och sen brukar vi kanske göra några uppgifter,
sådana frågor till texten som han hade precis läst. När vi är klara med det så tar
han fram några labbsaker, så vi laborerar. Så får vi upptäcker själva och fixa. Om
vi behöver hjälp så frågar vi men det brukar inte vara några problem. Sen plockar
vi i ordning och pratar om det vi har laborerat om.”

Vi ser alltså att Gunnar börjar med ett monologiskt och teoretiskt arbetssätt, där samma
kunskapssekvens utlärs vid samma tidpunkt till alla i klassen och där ett visst pensum
förväntas bearbetas under dagen. Karakteristiska drag inom den behavioristiska stilen.
Enligt flickornas utsagor börjar alla tre lärare med en traditionell katederundervisning,
men Gunnar och Lennart fortsätter därefter lektionerna med en dialogisk fas. I denna får
eleverna ställa frågor, komma med egna tankar och reflektioner och där även
ifrågasättande åsikter tillåts framföras. Detta inslag är nära kopplad till den
sociokulturella metodiken, som kännetecknas av en dialog läraren och eleverna emellan.
Lena berättar att den nya läraren hoppar över detta moment och beger sig direkt in till
nästa sekvens, laborationerna. Hon säger att Markus tar det för självklart att alla ska
kunna det nya, efter att han har berättat om det i inledningen.

Intervjusvaren visar att laborationerna är en central del av lektionen hos alla tre lärare.
Precis som Hilma beskrev, ska eleverna organisera sitt lärande och upptäcka
grundprinciperna på egen hand. Under laborationerna är läraren mera tillbakadragen och
fungerar som handledare; han lär inte ut utan skapar situationer där eleven själv
konstruerar förståelse (Dyste, 1996). Laborationerna är utan minsta tvekan kognitiva
undervisningsenheter, helt i linje med Piagets kognitiva inlärningsteori. Eleven
stimuleras till aktivitet, nyfikenhet och forskning. Flickorna berättar att de använder sig
av fysikbokens detaljerade laborationsbeskrivningar under de praktiska momenten och
att de följer instruktionerna noggrant när de experimenterar. Laborationerna är alltså
verkligen så detaljstyrda som Skolverket (1993) hävdade. Under intervjuerna är det
däremot ingen som upplever detta faktum som negativt. Inte någon av flickorna känner
sin forskarglädje beskuren på grund av detaljstyrningen.

Lärarna på den betraktade skolan organiserar laborationerna inte på ett individuellt plan,
vilket den renodlade kognitiva undervisningsmetoden skulle förespråka, utan låter
eleverna laborera gruppvis. Alla personer i min undersökningsgrupp beskriver att de får
arbeta i grupper om 2-4 elever, och att valet av samarbetspartner är fritt. En
sociokulturell komponent, som flickorna uppskattar mycket, eftersom den ger dem
trygghet och bättre förståelse. Lena säger till exempel att det är väldigt roligt att vara
med i en grupp med duktiga elever, eftersom de andra brukar förklara allt en gång till
och på ett sätt som är mera förståeligt.
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Efter laborationerna följer hos Lennart och Gunnar en ny kognitiv fas, vilken verkar
återställa balansen i elevernas tankestrukturer. Antingen har eleverna redan lagt till de
nya kunskaperna till sina förkunskaper under laborationen eller så behöver de hjälp med
de nya tankemodellerna för att det ackommodativa lärande skall kunna ske. Gunnar och
Lennart distribuerar detta viktiga moment genom en öppen diskussion i klassrummet.
Här ser vi alltså ett exempel på Anderssons efterfrågade socialkonstruktivistiska
metodik. Hilma berättar om detta moment som följande: ” Vi pratar om det som har
hänt och varför det hände så. Sen kommer det frågor och sånt.” När jag frågar Louise,
om det i klassen samtalas om funderingar, som har dykt upp under laborationen, så
svarar hon: ” Vår första lärare gjorde så, han gick igenom det många gånger så, så att
vi kom ihåg det så. Han gick igenom allt som vi har pratat om. Den nya läraren gör inte
riktigt likadant.” Den nya läraren tar dessa diskussioner endast individuellt med dem
som räcker upp handen. Den sammanlänkande informationen når alltså inte ut till alla
elever i klassen, vilket missgynnar förståelsen och intresset; något jag kommer att
beskriva mera ingående i nästa kapitel.

Lärarna avslutar sina lektioner genom att återgå till detaljstyrd, individuellt arbete.
Hanna, Hilma, Lena och Louise berättar, att sista delen av lektionen brukar användas för
att lösa uppgifter i fysikboken. Varje elev sitter då med lärobokens studieuppgifter och
läraren går runt till dem, som kallar på hjälp. Lena:

”[…] sen så brukar han gå igenom lite grann om det man ska jobba, sen får vi
några labbar, sen försöker vi göra dem och sen får vi studieuppgifter som man
jobbar med. Och det brukar mest vara att han går runt till dem som ropar på
hjälp.”

5.2 Hur påverkar den betraktade metodiken flickornas förståelse?

”Det som man inte förstår är inte kul!”  (Lena)

Det som flickorna finner mest intressant med fysikundervisningen är laborationerna
– ett resultat som inte överensstämmer med Kajsa Ohrlanders antaganden om kvinnligt
favoriserade lektionsinslag (Halldestam, Internet 2005). Det som Ohrlander menade var
att flickor inte trivs med den vanlig förekommande individuella tävlingen under
praktiska lektionsmoment. Det är dock viktigt att beakta att de intervjuade flickorna får
arbeta ihop med andra kvinnliga elever under laborationerna och att de därför inte möter
sådana tävlande moment, vilka antagligen förekommer i könsblandade grupper. Hilma
berättar, att hon tycker mest om laborationerna för att hon med egna ögon vill se vad
som händer. Hon litar inte riktigt på det som står i böckerna, utan föredrar verkliga
experiment. Hanna säger, att hon tycker bäst om att själv ta reda på svar och detta gärna
med hjälp av laborationer.  I de praktiska inslagen ser hon allting tydligt och har lättare
att förstå varför somliga företeelser blir på ett visst sätt. Hon finner, att det är enklare att
förstå det man ser, i jämförelse med det någon annan förklarar.

Trots att laborationerna är de mest intressanta inslagen i fysikundervisningen, så leder
de inte nödvändigtvis till förståelse för alla elever. Lena och Louise anser att
experimenten enbart i begränsad utsträckning bidrar till förståelse. Detta kan förklaras
med att Markus inte fullföljer den kognitiva metodens konstruktivistiska arbetsgång
hela vägen ut. Den ackommodativa fasen, där eleverna med lärarens hjälp konstruerar
ny kunskap och förståelse kan inte ske, om Markus hoppar över det sammanlänkande
och förklarande momentet efter laborationerna. Eleverna överges just i det skedet, där
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den känsliga balansen är rubbad och då de behöver lärarens stöd som mest. Detta skapar
osäkerhet och rädsla, vilket för med sig att Lena och Louise efterfrågar mer kontroll i
form av katederundervisning. Jag vill visa Lenas resonemang genom ett lite längre
avsnitt ur intervjun:

Sabine: ”Kan du berätta om en lektion, där du lärde dig något nytt och på ett sätt som
du  tyckte om och där du förstod som bäst?”

Lena: ”När läraren själv gjorde laborationen och man själv fick se på först vad han
gjorde. Och sen fick man göra det själv i gruppen.”

Sabine: ”Om läraren bara skulle stå vid tavlan och förklarar allting och kanske
berättar, kanske visar experimentet framme och alla tittar på och han
förklarade allting utan att ni fick fråga mycket eller diskutera med varandra.
Skulle du uppskatta det?”

Lena: ”Ja, det skulle jag.”
Sabine: ”Och varför tycker du att du förstår bättre när läraren berättar allt?”
Lena: ”Man ser i alla fall att det blir rätt, när han gör det.”
Sabine: ”Är du lite oroligt för att göra fel när du laborerar på egen hand?”
Lena: ”Ja, det är jag.”
Sabine: ”Upptäcker du det sen, om någonting gick fel eller du skrev upp något felaktigt

svar när ni laborerade?”
Lena: ”Ibland. Vi hinner inte alltid.”
Sabine: ”Och sen förblir det fel i dina anteckningar?”
Lena: ”Ja, och rättar aldrig han det och så blir det fel på proven och så här!”

Intervjuavsnittet styrker Anderssons (2001) antagande att fysikens socialt konstruerade
begrepp inte kan upptäckas av den enskilde på egen hand genom laborationer och
observationer. Lena behöver mycket mera vägledning och hon är beredd att avstå från
de mera fria undervisningsmetoderna allt för att få fysikens begrepp noggrant
förklarade. Det är precis som Grandelin (2000) förutspår: blir metoden för fri (vilken
den kognitiva kan bli, om inte läraren medverkar under ackommodationsfasen) så
upplever barnet denna frihet inte längre som inspirerande, utan som ett landskap av
gräns- och strukturlöshet, vilket leder till förvirring och desorientering. Det man inte
förstår, är inte längre kul och intressant, som Lena så träffande formulerade i kapitlets
inledande citat.

För Hanna och Hilma är laborationerna i grupparbete den absolut främsta metoden för
att uppnå förståelse inom fysikämnet. Dock även dessa flickor betonar, att de inte kan
avstå från den mönsterpedagogiska inledningen och den avslutande lärarledda
sammanfattningen.

Hanna: ”Han brukar berätta lite innan. Och sen… man förstår mer så när man labbar.
Det är då man förstår lite mer om det. På den senaste NO-lektionen skulle vi
lära oss nåt om kondensatorer. Det var ju genom att labba och sånt vi lärde oss
det. Det var kul”

Sabine: ”Förstår du bäst genom att prata med kompisen om den där saken eller genom
att observera det som händer?”

Hanna: ”Genom att diskutera om det. Först labbar man och sen efter så diskuterar man
lite vad det var som hände och så. Det är väl det, som man lär sig mest genom.”

Sabine: ”Vad var det som gjorde att du lärde dig?”
Hilma: ”Jag tror nog att det är laborationerna, eftersom man själv ser. Därför om det

bara står i böcker och sen så … det visar ju inte någonting sånt hur det är på
riktigt. De kan ju bara skriva ”lampan släcks” – men gör det verkligen det?
Eller lyser den lite svagare? Det är sånt man själv vill upptäcka, liksom.”

Sabine: ”Känner du att en av de lektionerna jag beskrev är bättre än de andra?”
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Hilma: ”Jag tycker läraren borde förklara lite vad han pratar om. Så att man i alla fall
vet lite om att. Om man sitter i en grupp så kanske någon snappade upp det där
och då blir det liksom som en helhet på något sätt – att vi lär av varandra
också. Så det första lät bra. Att det ska upp på tavlan med, det är också väldigt
bra. Sen frågar man läraren när han väl skriver: Det där förstår jag inte, kan
du förklara?”

Om den konstruktivistiska undervisningsmetoden utförs på det sättet, som Piaget tänkte
sig och när den kompletteras med grupp- och klassrumsdiskussioner, så är det den bästa
metoden för att skapa förståelse. Det är så jag tolkar flickornas beskrivning av Lennarts
och Gunnars undervisning. En god lärandesituation inkluderar dessutom genomgångar-
na vid tavlan, enligt flickornas utsagor. Louise, som framhåller att hon lär sig bäst när
läraren skriver på tavlan och pratar, kommer dock liksom sina kamrater fram till att en
ren behavioristisk undervisning inte heller kunde bota alla problem. Hon resonerar att
hon inte kunde hålla koncentrationen uppe vid för långa monologiska föredrag. När det
gäller förståelse så bekräftar följaktligen mina intervjupersoner den teori, som
Andersson (2001) och projektguppen till skriften Notlyftet (Andersson et al., 2005) har
formulerat, nämligen att en socialkonstruktivistisk undervisningsform med måttliga
inslag av katederundervisning främjar lärande- och förståelseprocessen inom
naturvetenskapen. Frågan, som ställer sig nu, är om den beskrivna metodiken även
främjar intresset för ämnet fysik i allmänhet?

5.3 Sambandet mellan metodik, intresset och motivation till fortsatta
fysikstudier

Analysen av intervjuerna visar att det finns ett samband mellan förståelse och intresset
för ämnet fysik. Är förståelsen liten så dalar intresset:

Sabine: ”Vilken inställning har dina tjejkompisar till detta ämne?”
Lena: ”De tycker nog att det är ganska tråkigt.”
Sabine: ”Varför är det så?”
Lena: ”För att de inte förstår!”

Är eleverna med om en socialkonstruktivistisk undervisningsform, som det förekom hos
Lennart och Gunnar, så ökar förståelsen och det tidigare existerande förintresset för
ämnet hålls vid livet. Lindahl (2003) påpekar i sin avhandling, att elevernas intresse för
de naturvetenskapliga ämnena är mycket högre innan de börjar högstadiet än vid slutet
av högstadietiden. En god ämnesmetodik kan alltså bidra till att bromsa den utbredda
negativa trenden genom att skapa bättre förståelse.

Hilma visar, att Gunnars undervisningsmetod leder till att fysiken får ett betydligt bättre
anseende bland flickorna i hennes klass, än den har i Markus klass.

Sabine: ”Vilket anseende har fysikundervisningen i din klass?”
Hilma: ”Ganska bra, tycker jag. Fysik är ju precis som att göra matte och sånt.”
Sabine: ”Vilken inställning har dina tjejkompisar till detta ämne?”
Hilma: ”Bra tror jag. Vi brukar inte prata om det. Vi tycker inte illa om det eller sånt.

 Det är som en vanlig lektion.”

Alla flickor i undersökningsgruppen är eniga om att laborationerna utgör det mest
intressanta och roliga inslaget inom fysiken. Här bekräftas Illeris (2001) utsaga, som
menar att kognitiva metoder stimulerar till aktivitet och nyfikenhet. Utan dessa
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kognitivt praktiska inslag skulle intresset troligtvis avta avsevärt. Detta är dessutom helt
i linje med Gardners åsikt (refererad i Lindahl, 2003), som menar att motivationen till
NO-undervisningen ökar när eleverna får laborera, undersöka och diskutera sina resultat
med varandra.

Fastän det finns en koppling mellan didaktikens HUR-fråga (metodiken) och graden av
intresset, så är dock VAD-frågan mycket mera betydelsefullt i detta sammanhang.
Flickorna ger om och om exempel på att själva ämnesinnehållet är den avsevärd
viktigaste faktorn för att skapa intresse för fysik. Som Håkan Jenner (2004) beskrev, så
kommer den inre motivationen för ämnet genom en känsla av glädje, stolthet och
självförverkligande.  De temaområden, som man bearbetar i fysiksalen tangerar i hög
grad pojkarnas intresseområden, dock inte flickornas. Några exempel ur intervjuerna:

Sabine: ”Kan du tänka dig några fördelar med att killar och tjejer undervisas var för
sig i fysik? Tror du att det skulle bli en bättre undervisning?”

Hanna: ”Ja, det skulle det nog bli. För killar är ju mera intresserade av ström och sånt.
Men tjejer kanske vill veta lite mera om annat.”

Sabine: ”Vad kan det vara för nåt?”
Hanna: ”Sånt där… de kanske vill veta mer om typ stjärnor och sånt där. De vill kanske

inte hålla på med el hela tiden, utan med annat.”

Sabine: ”Tycker du att temaområdena i fysik är viktiga?”
Hilma: ”Vissa är intressanta och andra är ’snark’ - de är helt konstiga”

Sabine: ”Vad skulle man ändra i fysikundervisningen så att det blir mer attraktivt för
tjejer?”

Lena: ”Det där med fysik handlar ju ganska mycket om elektronik och bilar och så
- saker som killar mest gör. Man skulle hitta någonting som är mera för tjejer.”

Sabine: ”Är det så med fysik att det ni gör har någonting med ditt liv att göra?”
Louise: ”Nej!”

Exemplen bekräftar Britt Lindahls (2003) utsaga, att ämnesinnehållet är en mycket
viktig faktor för flickornas attityd till ämnet och innehållet i fysikundervisningen verkar
inte ta hänsyn till flickornas intressen. Fysiken har inte bara en bristande koppling till
vardagslivet i allmänhet, utan även en mycket dålig anknytning till flickornas
specialintressen, något som även Svein Sjøberg (2000) redogör för i boken
Naturvetenskap som allmänbildning. Som jag beskrev i inledningen presenterar Sjøberg
en lista med kvinnliga temaförslag, som kunde öka flickornas lust för fysikämnet. De
manliga fysiklärarna tar antagligen inte hänsyn till att flickorna utnyttjar sin fritid på
annat sätt, att de har annorlunda intressen och att de skolas in i andra könsroller än
pojkarna (Aurell, 2000). I studiens inledning beskrev jag att innehållet i skolans fysik
ofta går stick i stäv med den kvinnliga rollen och skapandet av en kvinnlig identitet
under puberteten. Även min undersökningsgrupp är tvungen att anpassa sig efter
manliga ideal:

Hanna: ”Vi har ju bara killar som lärare. Då blir det väl mer att det passar för killarna
än för tjejerna. Så, vi får väl anpassas lite mer efter läraren och liksom förstår
hur det går.”

Analysen av intervjumaterialet uppenbarar att i jämförelse med den inre motivationen
till fysikämnet och dess innehåll, så är metodikens yttre påverkan mindre betydelsefull
för skapandet av intresse. Detta gäller framförallt de beslutsamma eleverna. Hannas och
Hilmas val till gymnasiet är tydligt kopplad till personliga intressen och yrkesvalet.
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Båda är motiverade fysikelever, som inte knyter programvalet ihop med den rätta
fysikmetodiken. Hanna, som vill bli veterinär, har inte tappat intresset och motivationen
till NV-programmet bara för att den nya läraren utövar en ”sämre” metodik. Därtill
Hilma, som inte tänker gå NV-programmet trots att hon har goda förutsättningar och har
upplevt den enligt Andersson ”rätta” metodiken.  Den inre motivationen i syfte att själv-
förverkliga sig i livet är den mest avgörande faktorn för deras val av gymnasieprogram.

För de mera obeslutsamma flickorna, Lena och Louise, är en god metodik av större
betydelse. De vet än så länge inte riktigt vad de vill bli. Möjligheten för valet av NV-
programmet hade funnits, om de naturvetenskapliga ämnens utformning och metodik
hade lett till mer förståelse och mindre rädsla.

Sabine: ”Om du visste att dina framtida lärare i fysik skulle undervisa dig på det sättet
som du beskrev som allra bäst och roligast för dig, skulle du vilja fortsätta med
fysik då?”

Lena: ”Ja, det skulle jag.”

Louise: ”Ja, det tror jag.”

Till motsats den beslutsamma eleven:
Hilma: ”Nej, det tror jag inte. Det är bara intressen och sånt. Egentligen är jag inte

intresserad av det.”

En optimal metodik kunde alltså öka chanserna att rekrytera fler av de obeslutsamma
eleverna till de naturorienterade gymnasieprogrammen. En sådan metodik skulle dock
samtidigt behöva ta hänsyn till flickornas dåliga tilltro till den egna kompetensen, vad
gäller fysiken. Lena och Louises utsagor bekräftar nämligen Baduras kartläggning
(refererad i Lindahl, 2003) att kvinnor tenderar att bedöma sin självförmåga lägre när
det gäller naturvetenskapliga ämnen, än män.

Sabine: ”Har killar och tjejer lika lätt för fysik, vad tror du?”
Louise: ”Nej, jag tror att killar har lättare. Det är bara killar som kan det med fysik.

Det är väl kanske för att deras pappor kan mer sånt och då lär sig de av dem.”

Lena: ”Nej, det tror jag inte. Jag tror att tjejer har svårare.”

Sabine: ”Vi tjejer använder oss ju också av elektronik: mobilen, mp3-spelaren mm. Men
du menar att vi aldrig öppnar dem och lagar dem? Varför gör vi inte det?”

Lena: ”Jag vet inte… kanske för att vi är lata eller vi tror att vi inte kan.”

HUR-frågan får med detta en ytterligare dimension. Hur bemöter fysikläraren flickorna
för att stärka deras självförtroende? Den sociokulturella undervisningsmetoden ger goda
förutsättningar att diskutera könsrollerna, fördomarna och rädslor i klassrummet. Ingen
av flickorna har dock gett mig underlag för att tro, att sådana diskussioner förekommer
på deras skola. Vet fysiklärarna någonting om svenska flickors mycket dåliga självtillit
(Björnsson, 2005)? Tror fysiklärarna själva att flickorna har samma goda förutsättnin-
gar för fysikämnet, som pojkarna? Om inte, så hade detta förödande följder menar
Håkan Jenner (2004), eftersom pedagogens förväntningar har en avgörande betydelse
när det gäller att skapa och vidmakthålla elevens motivation. Trots en god metodik kan
nämligen lärarens förväntningar påverka en annan människas beteende och därigenom
få karaktär av självuppfyllande profetia (Pygmalioneffekten). Följer pedagogerna
däremot de progressivistiska pedagogikens ideal, så ses alla elever (oavsett kön) som
kompetenta individer med både kraft och resurser att lyckas i alla ämnen – bara de leds
på rätt sätt (Malaguzzi, refererad i Svedberg & Zaar, 1998).
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5.4 Vilken metodik främjar bäst lärandeprocessen?

Efter att jag hade pratat med flickorna en del om olika metodikformer, så bad jag dem
att peka ut den metoden, som de ansåg befrämjade deras lärande inom fysiken som bäst.
Deras svar visar tydligt, att de inte har någon favoriserade metod, som isolerat ansvarar
för en god lärandeprocess. Några exempel:

Sabine: ”Hur vill du att en fysiklektion ska läggas upp, så att du lär dig som allra
bäst?”

Louise: ”Att man delar upp det som man gör. Lite av allt. Att han berättar och att man
skriver lite och labbar lite och gör några uppgifter.”

Lena: ”Först ska han gå igenom om… nånting, vad man har saken till, vad den
används till exempel och sen tycker jag att vi kan ha någon form av labb; och
sen går man igenom det. Och kanske sen gör man uppgifterna, när man har lärt
sig hur man skall göra.”

Hilma: ”Jag tycker att jag ska ha den så som den är hos oss med laboreringar och så.
[…] Man fixar och grejar lite själv. Ta ansvar för sakerna så att man lär sig
mycket av det man gör. För det man kommer ihåg på proven, är det som hände
på laborationerna. Omväxling, lite film då och då – fast filmerna brukar man
inte förstå så mycket av. Så det är bäst att laborera. De använder sådana ord
som man inte fattar”

Sabine: ”Finns det fördelar med en blandning av de tre metoderna? Vad skulle man
vinna?”

Hilma: ”Uppmärksamhet! De lyssnar liksom… Om det är samma sätt hela tiden då blir
det tråkigt och då orkar man inte med det mer.”

Även Hanna vill ha en blandning av alla tre undervisningsformer och ger nästan samma
beskrivning som Lena. Behavioristisk, kognitiv och sociokulturell inlärning ska enligt
dessa elever gå hand i hand. Men ändå ser man, att den kognitiva fasen är själva
stommen i lärandeprocessen. Hilma beskriver mycket bra att det som hon gjorde
ansvarsfullt och på egen hand, nämligen laborationerna, är det som fastnar i minnet.
Detta stämmer överens med Piagets teori om att kunskapsinhämtningen sker i de
situationer, där den lärande själv är aktiv och prövar sig fram, snarare än att passivt
absorbera vad läraren säger. Men eftersom fysikens temaområden ligger så långt ifrån
elevernas vardagskunskaper, så kräver flickorna en traditionell och inledande
genomgång vid tavlan, för att överhuvudtaget finna sig till rätta i fysikens främmande
landskap. Efter laborationerna begär intervjupersonerna en ytterligare genomgång, men
den här gången i dialogform, där alla får ställa sina frågor och där läraren hjälper till att
bringa klarhet i alla funderingar som dyker upp under det praktiska arbetet. Flickorna
fordrar, precis som Andersson påstår, en social distribuerat förklaring av fysikens
socialt konstruerade begrepp. Eleverna lär sig inte bara genom lärarens förklaringar,
utan även genom den så kallade sociokulturella multidialogen i klassrummet. Genom att
de hör de andras frågor och får objektet förklarad på flera sätt, så skapas en mera
mångfasetterad lärdom än den, som kan uppnås under monologisk kunskapsdistribution.
Det är som Louise beskrev i början: Lennart gick igenom samma begrepp många gångar
om, vilket ledde till att hon kunde förstå och minnas bättre. När begreppen är
klargjorda, så efterfrågar flickorna på eget initiativ en individuell, tyst och repeterande
fas. De vill helt enkelt arbeta i sina fysikböcker och lösa uppgifterna på egen hand. Så
länge det finns prov i traditionell behavioristisk anda, där eleverna förväntas återge
fakta, lösa uträkningar och bevisa sina kunskaper individuellt, så länge ser eleverna
också den sist beskrivna repeterade fasen, som bästa förberedelseform.
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Hilma önskar sig, att undervisningen berikas med ett av den sociokulturella metodens
mediepedagogiska inslag: filmer. Men som vi kan se i hennes svar, så är språket i
filmerna inte anpassat till elevernas begreppsförråd. Antingen har läraren valt fel
kunskapsnivå när han beställde filmerna eller så är filmernas kvalitet ett bevis på de i
inledningen omtalade föråldrade läromedlen (Lindahl, 2003).

5.5 Grupparbetets betydelse

Sabine: ”Gillar tjejer mest katederundervisning, individuellt arbete eller grupparbeten
inom fysiken?”

Hilma: ”Grupparbetet – eftersom vi tjejer pratar ganska mycket. Tjejer är ju mera såna
bara. Killar kan vara för sig själva ibland.”

Hanna: ”De flesta gillar grupparbeten för då känner man sig stöttat av sin kompis så.
Man behöver inte göra precis allt själv och man glömmer inte lika lätt
någonting.”

Louise: ”… jag tycker det är bra att jobba i grupp lite så. Så man diskuterar om det
eller så.”

Sabine: ”Gör du laborationerna själv eller tillsammans med andra i en grupp?”
Hilma: ”Man får välja. Man sitter så fyra vid ett bord. Och sen får man välja om man

vill jobba två och två som sitter vid samma bord eller alla fyra. Fast vi brukar
alltid jobba alla tillsammans och det är lättare att förstå och förklara för
varandra. Man kan ju jobba individuellt, men man lär sig mer av varandra.”

Flickornas utsagor är talande. De betecknar sig själva som det “pratsamma könet”, som
söker stöd och trygghet i gruppen. Mina intervjuer visar, att flickorna endast grupperar
sig ihop med andra flickor för att de då kan diskutera med varandra på sina egna villkor.
På så sätt kommer de ifrån tävlingsmomenten och får möjligheten till den uppskattade
multidialogen. Kajsa Ohrlander (Halldestam, Internet 2005) är övertygad om att flickor
gillar dialog och är bra på samarbete. Något som även Kruse (refererad i Lindahl, 2003)
tycker, då han skriver att mera samarbete gagnar flickornas inlärning samtidigt som det
kan vara negativt för pojkarna, som främjas av tävlingsmoment och individuellt arbete.
Vi hittar alltså en överensstämmelse mellan tidigare forskning och intervjugruppens
kommentarer. Man behöver dock inte gå så långt som Kruse, som menar att man skulle
vinna på en särundervisning inom fysikundervisningen. Varken Hilma, Lena eller
Louise ser några fördelar med en särundervisning så länge de känner sig trygga i
klassen, vilket de gör. Dessa tre är inte rädda för att ställa ”dumma” frågor inför
helgrupp och ingen är rädd för att prata inför pojkar. Endast Hanna känner sig obekväm
med pojkarnas närvaro, men det faktum att hon samundervisas har varken reducerat
hennes entusiasm eller motivation för fysikämnet. Min analys visar att köns-
differentierat grupparbete räcker gott och väl för att tillgodose flickornas behov av
sociokulturella inlärningsfaser.

Framförallt Dyste (1996) tror att individens identitet som lärande person alltid är en
funktion av en större gemenskap. Flickorna i studien är tydliga med att de uppskattar
diskussioner och att grupparbetet ger de mer trygghet och större utbyte under den
kognitiva processen. Men resultaten i de tidigare avsnitten uppenbarar att den
sociokulturella metoden inte isolerat kan vara det mest befrämjande förfaringssättet
inom fysikundervisningen.  Det finns ingen metod, som alltid och för alla är den mest
gynnsamma. Det är som Woolnough (refererad i Lindahl, 2003) säger: olika elever
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behöver olika sätt att lära – en del vill ha frihet och ansvar och andra vill ha en fastare
struktur. I den renodlade sociokulturella metoden, som är präglad av frihet och
förväntningar på barnet, ligger det stora ansvaret på eleven själv (Grandelin, 2000).
Eftersom jag visade, att den inre motivationen för fysiken är påtagligt liten bland
flickor, så leder en för stor frihet till mer förvirring och oförståelse, än den ger glädje.
Andersson (2001) kan inte föreställa sig eleverna som autonomt lärande personer. Även
Hilma skulle inte trivas med en tillbakadragen handledare, som förväntade sig att
eleverna med hjälp av dialog och samarbete listade ut det mesta på egen hand – det som
Malaguzzi kallade för det rika barnet med både kraft och resurser till egen
kunskapsinhämtning.

Hilma: ”… det sista (jag hade sist beskrivit de sociokulturella metodens kännetecken) –
det var inte bra – när man ska fixa allt själv. Läraren ska förklara vad han
menar.”

5.6 Övriga kommentarer

Under intervjuerna har jag samlat in en del empiri, som inte direkt knyter an till mina
frågeställningar, men vilken jag ändå vill presentera under en egen rubrik eftersom
informationen är både intressant och av stor betydelse för fysikundervisningen i
allmänhet. Redovisningen belyser vad mina intervjupersoner har berättat om sina
förkunskaper från låg- och mellanstadiet, deras åsikt beträffande särundervisning och
slutligen temaområdenas betydelse för flickornas inställning till ämnet fysik.

I samband med mina frågor om fysikens vardagsanknytning och elevernas förkun-
skaper, så kan denna studie bara bekräfta Andersons et al. (2005) och Skolverkets &
Verket för högskoleservice (1994) utsagor, att det bedrivs alldeles för lite NO-
undervisning på låg- och mellanstadienivå. Ingen av mina intervjupersoner, vilka hade
gått på fyra olika F-6 skolor, kunde minnas mer än biologiämnet från den tiden. Det,
som de kallade för förkunskaper var det som hade undervisats om på högstadiet.

Sabine: ”Har du haft någon fysikundervisning på låg- och mellanstadiet?”
Hanna: ”Nej, ingen överhuvudtaget. Vi har bara haft biologi, men vi har inte haft fysik

eller kemi. Det hade varit bättre om man hade haft det. För då hade man
förstått lite mer… så då kanske det hade varit lättare precis i början, för då är
det som svårast. Så, om man hade lärt sig lite på lågstadiet och mellanstadiet så
hade det varit mycket bättre.”

De progressivistiska undervisningsmetoderna utgår ifrån att eleverna har förkunskaper,
vilka hjälper dem i sin konstruktion av nya begrepp och lärdomar. En nyutbildad lärare,
som förlitar sig på att F-6 skolorna uppfyller sina kursuppdrag i fysik, löper kanske
större risk att missbedöma elevernas förkunskaper. Faran med att ge eleverna för
mycket egenansvar och frihet är given. De intervjuade flickorna påpekade tydligt, att de
behöver den tryggheten, som de behavioristiska lektionsinslagen ger. Troligen vet äldre
lärare mer om skolsystemets brister, vilket ger dem rätten att bemöta nya elever som
mer eller mindre “tomma containrar” (Malaguzzi), vilka först måste fyllas på med ett
visst startkapital, så att de kan lyckas i detta vardagsfrämmande ämne.

Granskningen av intervjumaterialet visar slutligen, att pojkarna på den betraktade
skolan uppträder schysst och positivt när flickorna lyckas inom fysikämnet. Ingen
intervjuperson har upplevt ett negativt grupptryck, vilket kunde har ledd till minskat
motivation för ämnet.
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Hanna: ”Om man gör bra ifrån sig på proven och så, så brukar man få ganska snälla
kommentarer. De säger: ’Oh, vad duktigt, vad bra. Du kan hjälpa mig förklara
det här.’ Just på den här skolan är det inte så mycket med plugghäst och sånt,
att det är nåt dåligt så. Det är inget sånt. Man får mera sådana uppskattande
kommentarer.”

Könsskillnaderna och tävlingsmomenten på denna skola är inte så påtagliga att de skulle
rättfärdiga en särundervisning i fysikämnet, något som Kruse (refererad i Lindahl, 2003)
anser skulle gynna flickornas inställning. Den sociokulturella metodens idé är, att
skolklasserna bör återspegla samhällets naturliga sammansättning. Samtal över klass-,
köns- och kulturgränserna ska berika alla deltagande och leder till ömsesidig förståelse
och respekt. Majoriteten av min undersökningsgrupp vill inte ha någon särundervisning,
utan de vill att undervisningen ska kompletteras och berikas med kvinnliga
temaområden – något som de tror skulle stärka deras intresse och minska upplevelsen
av ett manlig dominerat ämne. För att nå en jämställd undervisning och för att arbeta
mot att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära (Skolverket, 1998) så är en
reformering av fysikundervisningens VAD-frågor nog lika viktigt som en förbättring av
HUR-frågorna.
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6 Slutsatser och Diskussion

6.1 Slutsatser

Intervjuanalysen visar, att fysikundervisningens utformning på den betraktade skolan
inte alls är så ensidig behavioristiskt betonad, som skolverkets undersökning från 1998
(Lindahl, 2003) förespår. Tvärtom upplever flickorna sin undervisning som en
mångsidig blandning av alla tre pedagogiska metoderna. Speciellt de äldre och mera
rutinerade lärarna praktiserar den av Andersson (2001) och Notlyftets projektgrupp
(2005) rekommenderade socialkonstruktivistiska metodiken med måttliga inslag av
behavioristisk katederundervisning. Däremot tillämpar den yngre läraren den
sociokulturella metoden i mycket mindre omfattning, än sina äldre kollegor. En
omständighet, som bekräftar Newtons och Osbornes (refererad i Lindahl, 2003) utsagor
som menar att en del lärare ger sina elever för få möjligheter att i helklass diskutera sina
tolkningar av företeelser och experiment. Flickornas beskrivningar kan vara överras-
kande, eftersom man gärna tillskriver äldre lärare en traditionell behavioristisk ledarstil
och de yngre pedagogerna en mera progressivare inriktning. Frågan, som ställer sig är
om dessa tre lärare överhuvudtaget har någon kännedom om Anderssons ganska unga
teori om socialkonstruktivismens positiva effekter på naturvetenskaplig undervisning.
Kanske har ett långt yrkesliv fört till en beprövad erfarenhet, som styrker Anderssons
antaganden – ett faktum som kunde bidra till verifieringen av hans teori. Frågan vore
värd en uppföljning, där man tar reda på lärarnas egna åsikter och hypoteser.

Hos alla tre lärarna står laborationerna i centrum av fysikundervisningen.
Laborationerna organiseras i grupparbeten och leder både till ett bibehållet intresse för
ämnet och till en god förståelse – om de uppföljs av lärarledda diskussioner och
fördjupade genomgångar. Flickornas utsagor bekräftar helt och hållet Anderssons
påstående, att en socialt förmedlad konstruktion av förståelse leder till ett bättre lärande.
Flickorna upplever den detaljerade styrningen under laborationerna inte som något
negativt. Intervjupersonerna bekräftar därmed inte Skolverkets (1993) tro, att
detaljstyrning medför minskad forskarglädje. Jag anser att detaljstyrningen under
laborationerna är precis det, som flickorna behöver och mår bra av. Mina
intervjupersoner har ingen tidigare praktisk/fysikalisk erfarenhet, vare sig från de
tidigare skolåren eller hemifrån och deras självförtroende är precis så nedslående som
Björnsson (2005) beskriver. De behöver tydliga gränser och instruktioner för att kunna
lyckas och för att känna sig trygga. En för tidig frihet skulle endast leda till mer
osäkerhet och rädsla inför fysikämnet. Även i detta fall har Andersson rätt, som
ifrågasätter föreställningen om den nästan autonoma eleven, som på egen hand söker
efter information och läraren som en tillbakadragen handledare. I ett ämne, som har så
lite anknytning till elevers vardag och vars innehåll är så nytt för de flesta
högstadieelever, är en tydlig ledning med traditionella behavioristiska genomgångar inte
fel. Denna slutsats vederlägger Björnssons generaliserade påstående, att en modern
pedagogik med handledande lärare och högre krav på självständigt ansvar generellt
gynnar flickornas inlärning.

Det går inte att peka ut en enda inlärningsmetod som den enskilt bästa och mest
främjande inom fysikämnet. Utan det är den av Andersson beskrivna metodblandnin-
gen, som framförs av mina intervjupersoner som mest fördelaktigt in meningen av
förståelse, lärande och intresse.
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Analysen uppenbarar att en god undervisningsmetodik kan bromsa den negativa
attityden, som flickor vanligtvis brukar utveckla i samband med högstadiets
fysikundervisning (se tabell 1, sid. 8). Eventuellt kunde man vinna den ena eller andra
obeslutsamma flickan för NV-programmet, om förståelsen i ämnet prioriterades högre.
Under punkt 1.2.2 hänvisade jag till studier där man påpekade att bristande förståelse
leder till att flickor tar avstånd från de naturvetenskapliga ämnena. ”Det som man inte
förstår är inte kul” (Lena).  Min undersökning klarlägger, att en god metodik leder till
bättre förståelse och därmed även till upprätthållandet av intresset.

Däremot är en god naturvetenskaplig metodik bara av sekundär betydelse när det är
fråga om att skapa ytterligare intresse för fysikämnet och en större motivation till
fortsatta studier. Den primära faktorn ligger i valet av ämnesinnehåll. Min undersök-
ningsgrupp bekräftar, att undervisningen i naturvetenskap anknyter alldeles för lite till
deras referensramar och intressen (Skolverket & Verket för högskoleservice, 1994).
Flickorna tycker att de teman som fysikundervisningen handlar om, sällan knyter an vid
deras liv och vardag. De menar att lektionerna mera tillgodoser pojkarnas läggningar
och att det vore roligt att få lära sig mer om saker, som flickor tycker är spännande (som
till exempel temat stjärnor och universum, som Hanna föreslog). Sjøberg (2000) skriver
att flickor bland annat vill veta varför himlen är blå och regnbågen är så vacker. Ryms
dessa frågor inte i fysikens kursplan? Ämnet fysik är fortfarande präglat av mönsterpe-
dagogikens tidsanda, där specialist- och högskoleförberedande kunskaper har högre
status än allmänbildande lärdomar. Britt Lindahl (2003) eftertraktar en NO-undervis-
ning, som i första hand stimulerar ungdomarnas intresse – inte i första hand för
industrins skull, utan mer för deras egen skull. Mycket av det som lärs ut, vet barnen
inte vad de ska ha det till i sina dagliga liv. De ser inte någon mening med ett flertal av
fysikens temaområden. Inte heller kan man nödvändigtvis koppla utbildningens innehåll
till samhällets önskan att frambringa samvetsgranna medborgare, som bidrar till en
hållbar utveckling och en ansvarskänsla för naturen och människorna. Fler diskussioner
i fysiksalen om en utökad omsorg om naturen kunde troligen engagera ett större antal
flickor för detta ämne. Temat hållbar utveckling bör tas upp enligt de befintliga läro-
och kursplanerna och är därför lätt att integrera.  Om flickornas övriga intresseområden
kan rymmas i dagens fysikundervisning, utan att kursplanerna skrivs om och
reformeras, är en fråga som vore intressant att undersöka, om man vill öka andelen
kvinnliga elever till de naturvetenskapliga programmen. Sammanfattningsvis visar min
studie att valet av adekvat ämnesinnehåll är en viktigare faktor för ökningen av intresset
för fysik och rekryteringen till gymnasiet, än valet av lämplig metodik.

6.2 Diskussion

Min undersökning bekräftar i alla punkter Anderssons teori om socialkonstruktivistisk
metodik som ett framstående arbetssätt inom naturvetenskaplig undervisning. Denna
studie är naturligtvis för liten för att kunna verifiera hans teori som allmän hållbar, men
undersökningsgruppens fullständiga medhåll är ett indicium på riktigheten av hans
antagande. För den, som är intresserad av att utföra en större kvantitativ undersökning
kring Anderssons teori, rekommenderar jag att börja med några djupintervjuer för att se
hur elever tolkar de olika frågeställningarna. Vid mötet med ungdomarna märkte jag
nämligen, att de interpreterar vissa begrepp annorlunda än jag hade förväntat mig. De
tyckte till exempel, att det inte handlade om grupparbete när de satt i grupper om fyra
elever medan de laborerade. Jag misstänker att de förknippar ordet grupparbete mera
med det, som jag kallar för projektarbete. Sådana misstolkningar kan sänka reliabiliteten
i enkätundersökningar avsevärt.
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Jag finner att svaren, som jag presenterade under resultatdelen, är av hög tillförlitlighet
eftersom jag konfronterade flickorna med samma frågeställning flera gånger om, fast
ifrån olika synvinklar (se intervjuguiden, bilaga 1). På detta sätt försäkrade jag mig om
stringensen i deras utsagor samtidigt som jag fick en möjlighet att kontrollera min egen
förståelse och tolkning av intervjupersonernas uttalanden. Det beskrivna arbetssättet
ledde till en hög intern validitet för denna studie.

Tack vare den intensiva förberedelsen inför intervjuerna och en noggrann utarbetat
intervjuguide har jag erhållit rikligt med forskningsmateriel, som är av hög relevans för
mina frågeställningar. Utan problem har jag kunnat hitta och sammanställa svar på de
frågorna, som var av intresse och betydelse. Jag anser att jag har fångat in de variabler
och aspekter, som jag hade avsett att mäta och att innehållsvaliditeten är god. Den
externa validiteten i min undersökning är däremot mindre hög, eftersom jag bara
fokuserade intervjuerna på en enda skola. Mindre kvalitativa studier som denna, kan
inte alstra generaliserbara resultat. Kanske hade jag fått helt andra resultat, om jag hade
valt intervjupersoner från flera olika skolor. Man kan inte komma ifrån att slumpen har
större betydelse när det gäller en liten undersökning som denna, än när man samlar
empiri från ett större antal individer.

Jag måste erkänna att jag blev överraskad av flickornas enighet kring de metodiska
frågeställningarna och att jag egentligen hade förväntat mig en större åsiktsspridning.
Under mitt arbete i skolan har jag nämligen lagt märke till att de ”typiska” NO-eleverna
(de som gillar NO i hög grad) gärna arbetar individuellt. Oftast sitter de djupt
försjunkna i egna grubblerier och tankeånger medan de försöker klura ut hur saker och
ting hänger ihop. Jag har sett elever som vill sitta i lugn och ro medan de producerar
sina hypoteser eller när de integrerar nya tankegångar till redan befintliga förkunskaper.
Man får inte glömma, att sådana elever finns i varje klass och att de inte efterfrågar
gruppens stöd i samma utsträckning som mina intervjupersoner. Sådana elever trivs bäst
med att arbeta självständigt och lärarcentrerat. Det är kanske dessa elever, vilka i sitt
vuxna liv möjligtvis blir de av Lindahl (2003) skildrade tråkiga, slutna och egoistiska
fysiklärarna, som sällan visar intresse för diskussioner i helklass? Det är svårt att
spekulera om detta. Jag håller dock inte med om att dessa elever är tråkiga och
egoistiska, utan menar att de helt enkelt har sitt sätt att lära, som är lika värdefullt och
riktigt som de andras. Det vore fel och omdömeslöst att pressa in sådana elever i en
sociokulturellt betonad metodik, bara för att det är modernt och progressivt.

När man läser min studie, så kan man få intrycket av att alla kvinnliga elever trivs och
lär sig bäst med hjälp av grupporganiserade laborationer. Jag tror inte riktig på denna
omständighet, eftersom jag har egna erfarenheter, som låter mig se situationen ifrån en
mera differentierad synvinkel. Är man den ”duktiga” eleven i gruppen, så är man mest
upptagen med att förklara och repetera de begrepp, som läraren har berättat om under
introduktionen, men vilka de andra ännu inte har förstått. Att krypa in i lärarrollen
stärker otvetydigt självkänslan, men det tar också en hel del av den tiden i anspråk, som
egentligen är avsatt för att komma till nya insikter under laborationen. Den enskilde
individen måste anpassa sig till tempot i gruppen och det kan hända att man missar vissa
försöksstationer, eftersom man har fått ta för mycket hänsyn till de andra i gruppen,
vilka kanske hängde upp sig på vissa moment. Eller så får man inte fundera i lugn och
ro för att de andra rusar vidare till nästa station. Grupparbete kan till en början hjälpa de
osäkra flickorna att hitta en trygghet och en vana med att arbeta vetenskapligt.
Rollfördelningen i grupperna är dock för det mesta konstant, vilket innebär att de
”svaga” förblir svaga. De osäkra eleverna låter gärna de ”duktiga” utföra försöken
medan de själva tittar på. Intervjun med Louise styrker mitt antagande, att de svaga
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eleverna gärna överlåter det praktiska arbetet till de andra. Jag frågade Louise om hon
alltid släpper fram de duktiga under de praktiska momenten eller om hon går emellan
och säger att hon också vill testa. Hon svarade: ” Nej, jag låter väl dem göra det. Det är
tråkigt så. Lika väl de gör det”.  Man vet inte om hon verkligen menar att det praktiska
arbetet är tråkigt eller om det mera handlar om rädslor. Hon är osäker, vågar inte göra
fel och vill förmodligen inte göra bort sig inför de andra i gruppen. Att titta på, när en
annan experimenterar är inte samma sak som att utföra arbetet själv – enligt Piaget lär
man sig inte lika mycket när man passivt tittar på istället för att vara aktiv.

Jag tror att man kunde stärka flickornas självförtroende om man då och då organiserade
laborationerna enligt den individuella konstruktivistiska metoden. Man ”tvingar” dem
att tänka efter, klura ut, testa och göra både framsteg och misslyckanden på egen hand.
Att göra något fel, som ingen annan ser, är inte så farligt och att lyckas med en
laboration helt på egen hand stärker självförtroendet vill jag påstå. Att alltid arbeta
gruppvis – vilket flickor så gärna gör – kan däremot ge en falsk trygghet: en trygghet
som grundar sig i gruppen och inte på individen själv. Låter vi flickorna åtminstone i
fysiksalen träna på mycket praktiskt arbete, så kanske de övervinner sina rädslor för
detta område någon gång.

Jag håller med Woolnough (refererad i Lindahl, 2003), som menar att olika elever
behöver olika sätt att lära. Jag tror inte att en enda undervisningsmetodik kan tillgodose
alla elevers behov i lika hög grad. Med en bra metodikblandning och ett varierande
arbetssätt har vi nog störst chans att nå så många elever som möjligt; och då menar jag
både flickor och pojkar. Vi bör inte anpassa undervisningen för att ensidigt gynna
flickornas behov. När allt kommer omkring så ligger vårt uppdrag i att nå ut till alla
elever. ”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära”
(Skolverket, 1998). Pojkarnas behov är lika viktiga att ta hänsyn till, som flickornas.
Detta arbete har gjort mig nyfiken på pojkarnas inställning angående metodikfrågor.
Stämmer litteraturens påståenden att ”Killar styrs fortfarande av maktprinciper som
tävling, hierarkier och individuella prestationer” (Ohrlander, refererad i Hallenstam,
Internet 2005)? Nya intressanta frågor. Kanske värda att ägna en studie åt?
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Bilaga 1
Intervjuguide

– Vad är det första du tänker på när du hör ordet fysikundervisning?

– Har du haft en eller flera fysiklärare sedan du började högstadiet?

– Beskriv en vanlig fysiklektion.

– Berätta om en lektion, där du lärde dig något nytt på ett sätt som du tyckte om.

– Vad var det som gjorde att du lärde dig? Hur lade läraren upp lektionen, så att du
förstod?

– Det finns olika sätt att lära sig nya saker. Man kan lyssna på en lärare som berättar
om spännande företeelser under en längre stund. Man kan få uppgifter där man själv
sitter och letar efter ett svar. Man kan också sitta i en grupp där alla får bidra med
sina åsikter och synpunkter om något eller där ni gemensamt resonerar fram
lösningsförslag på givna problem.

ÿ Känner du att en av de lektionerna jag beskrev är bättre än de andra?

ÿ Varför tycker du så?

ÿ Vilket av dessa tre sätt föredrar du i andra ämnen, ex. SO, Matte, Svenska?

– Hur vill du att en fysiklektion ska läggas upp,

ÿ så att du förstår?

ÿ så att du lär dig som allra bäst?

ÿ för att vara intressant och roligt just för dig?

– Vilka gymnasieprogram kan du tänka dig att gå?

ÿ Vad motiverar dig till ett speciellt program (Tänker du på vilka ämnen

som är roligast, chanserna att få bra betyg i ämnen som du har lätt för,

vad dina föräldrar anser som är viktigast, hur arbetsmarknaden ser ut?)

ÿ Vet du att det finns en brist på folk i de naturvetenskapliga yrkena?

ÿ Vad kunde motivera dig för att gå NV-programmet?

ÿ Om du visste, att dina framtida lärare skulle undervisa dig i fysik på det

sättet som du beskrev som allra bäst för dig, skulle du vilja fortsätta med

fysik då?

ÿ Finns det något som skrämmer dig när du tänker på fortsatta

fysikstudier?



42

– Har killar och tjejer lika lätt för fysik? - Varför tror du så?

ÿ Finns det något speciellt med fysikundervisningen som gör det svårare

eller lättare för tjejerna än för killarna?

ÿ Kan du tänka dig några fördelar med att killarna och tjejerna undervisas

var för sig i fysik? (Skulle det bli lättare att ställa ”dumma” frågor eller

diskutera vissa problem inför hela klasen?)

ÿ Gillar tjejer mest katederundervisning, individuellt arbete eller

grupparbeten inom fysiken?

ÿ Finns det fördelar med en blandning av dessa tre metoder? Vad skulle

man vinna?

– Vilket anseende har fysikundervisningen?

ÿ Vilken inställning har dina tjejkompisar till detta ämne?

ÿ Om du trivs med ämnet, men dina kompisar vill gå samhällsprogrammet

– hur kommer du att välja? – vilken betydelse har kompisarnas val på ditt

personliga beslut?

ÿ Vilken status får man, när man gillar fysik som tjej? Får man höra

uppskattande kommentarer/beröm eller är man : - lite konstig, - en

plugghäst,  - killhaftig, - annat nedlåtande? Av vem hör man

kommentarerna?
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Bilaga 2

Hej föräldrar!

Mitt namn är Sabine Falk och jag läser till NO-lärare på Växjö universitet.

Under November/December 2005 skriver jag mitt examensarbete inom fysikdidaktiken
och behöver därför komma i kontakt med några elever på högstadiet (åk 9) med syfte att
djupintervjua dem.

Eftersom jag vill forska om flickornas inställning till fysikundervisningen och hur man
kan öka deras fortsatta intresse för ämnet, är det naturligtvis bara tjejer jag ska intervjua.

Intervjuerna kommer att äga rum under veckorna 46-47.
Varje intervju tar ca 45 minuter i anspråk och bandas för att jag senare kan skriva ner
dem.

Eleverna lovas fullkomlig anonymitet!
I mitt arbete kommer de att få fiktiva namn och skolan betecknas som en högstadieskola
i södra Sverige.

För att allt ska vara i sin ordning, bör ni föräldrar ge ert samtycke till intervjuerna.

Ni kan nå mig på telefonnummer ________ 1 eller mobilen ________ 1 om ni har fler
frågor beträffande intervjun. Om ni vill, kan ni få tillgång till frågorna innan ni
bestämmer er.

Med vänliga hälsningar

Sabine Falk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[    ] Ja, du har min tillåtelse till att intervjua mitt barn.
[    ] Nej, jag vill inte att mitt barn ingår i undersökningen.

                                                                                                                                   
Barnets namn     Förälders underskrift

                                                  
1 Av anonymitetsskäl har jag tagit bort mina telefonnummer i detta arbete
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