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Egna erfarenheter men också internationella undersökningar visar att intresset till fysikämnet 

minskar samtidigt som allt färre väljer att läsa vidare inom fysik. Eftersom fysik är ett ämne 

med många användningsområden kan okunskap leda till lägre allmänbildning samtidigt som 

samhället drabbas av brist på yrkeskunniga inom vissa områden. Syftet med studien är därmed 

att undersöka vilka attityder till fysik elever i grundskolans senare år har och se på detta i 

relation till hur elevernas lärare arbetar med att motivera till fysikinlärning. Studien är kvalitativ 

i sin helhet och bygger på en enkätundersökning gjord i två niondeklasser samt på intervjuer 

med klassernas respektive fysiklärare. Resultatet visar att lärarna i flera avseenden arbetar på ett 

motivationsfrämjande sätt, men trots det har bara hälften av eleverna en positiv inställning och 

motivation till ämnet. Det framträder dessutom en stor tveksamhet i elevsvaren om att fysik 

skulle vara ett nyttigt och användbart ämne att kunna.  
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1 Inledning 
Vid möten med olika människor har jag lagt märke till att många verkar ha en negativ 

inställning till ämnet fysik, bland dem även elever på de skolor där jag utfört min 

verksamhetsförlagda utbildning. Flera är de som säger att ämnet är tråkigt och att de inte 

förstår, någon har även uttryckt att ämnet är helt onödigt. Dessvärre är det inte bara jag som 

har lagt märke till ett svagt intresse.  

 

Svenska regeringen gav nämligen under en tioårsperiod Skolverket och Verket för 

högskoleservice uppdraget, det så kallade NOT-projektet, att öka ungdomars intresse för 

naturvetenskap och teknik. Orsaken var det minskade intresset hos elever att läsa program 

med dessa ämnesinriktningar. NOT-projektet pågick under åren 1993-2003 och riktade in sig 

på både intresse och attityder men även på utveckling av undervisning. Projektet upplevdes 

överlag positivt och genom det satsades det mycket på lärare och andra vuxna i barn och 

ungdomars närhet, i ett försök att via dem påverka intressen och attityder hos eleverna 

(Skolverket 2004).  

 

Dock visar forskning att det fortfarande pågår en minskning av intresset inom de 

naturvetenskapliga ämnena och att utbildningsplatserna på eftergymnasiala utbildningar blir 

allt svårare att fylla (Helldén et al 2005). Problemet som detta på sikt kan leda till är brist i 

samhället på utbildade personer inom naturvetenskap och teknik, men även bristande 

allmänbildning och således svårigheter till aktivt deltagande i samhällslivet (Skolverket 

2004). Skolan har därmed en stor roll när det gäller att förmedla den användbara och positiva 

bilden av fysiken som gör ämnet intressant och skapar motivation, så att det negativa inte 

förstärks. Skolan måste även motarbeta den negativa bild som medier ofta medför, då de har 

en förmåga att lyfta fram naturvetenskap och teknik som orsak till problem och katastrofer i 

världen. Medierna har nämligen visat sig vara en avgörande faktor när det gäller att påverka 

människors intressen och attityder, enligt professorn Svein Sjøberg (2005). 

 

Alla dessa negativa åsikter och trender har bidragit till att jag börjat fundera över ifall den 

enskilde individen egentligen förstår nyttan av att ha fysikkunskaper i vardagen. Jag läser till 

fysiklärare och ser examensarbetet som en möjlighet att undersöka vad elever egentligen har 

för åsikt kring fysikämnet. Jag är dessutom intresserad av att få insikt i lärarnas arbete, det vill 

säga hur de arbetar för att skapa intresse och motivation bland eleverna. Det kan ge mig en 
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vägledning inför min framtida yrkesroll om hur det kan vara lämpligt att arbeta med 

undervisningen och hur elevernas inställning till ämnet kan göras positiv. 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att kartlägga attityder till fysikämnet hos elever i grundskolans senare år 

samt att se på de framkomna attityderna i relation till hur elevernas lärare anser sig arbeta för 

att skapa och kvarhålla intresse och motivation till ämnet.  

 

För att konkretisera syftet har följande frågeställningar ställts upp:  

• Vad har eleverna för inställning till ämnet fysik? 

• Vad anser eleverna om nyttan av att läsa fysik i skolan? 

• Hur arbetar lärarna för att motivera eleverna till att lära om fysik? 

• Hur fungerar lärarnas motivationsarbete i jämförelse med elevernas motivation?   

 

3 Bakgrund 
Kapitlet ger en sammanfattande bild av fysikämnet, vad det är och hur det ska tas upp enligt 

de kurs- och läroplaner som finns för grundskolan. Här ges även en insyn i andra 

undersökningar som gjorts i syfte att få veta elevers inställning och motivation till ämnet.  

3.1 Fysikämnet 
Fysik är ett naturvetenskapligt ämne och definieras av universitetslektorn Kjell Prytz (2003) 

som ett ”studium av naturens grundläggande dynamik” (s. 73) och handlar således främst om 

den energi och de krafter som finns i naturen. Enligt Svenska Akademien (2008) är fysik 

”läran om naturen”, vars mål är att beskriva och förklara den verklighet vi lever i. Livsfrågor 

ska därmed inte bara tas upp inom religionsämnet, utan i allra högst grad också belysas ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv. Det uppmanas lärare till av Börje Ekstig (1990), som är lektor 

och verksam inom lärarutbildning, eftersom det framkommit att elever hyser stort intresse för 

existentiella frågor. Att skaffa sig kunskap i fysik bidrar således till ökad förståelse om livet 

och omgivningen, vilket ger den enskilde individen bredare allmänbildning (Sjøberg 2005).  

3.2 Fysik enligt kurs och läroplaner  
Fysikämnet introduceras i grundskolans år fem och är därefter obligatoriskt fram till och med 

år nio. Enligt kursplanen för grundskolan är ämnets syfte att ”beskriva och förklara naturen ur 
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ett naturvetenskapligt perspektiv” (Skolverket 2008a), där eleverna ska få förståelse för 

naturens och människans relation till varandra och samtidigt hur människan kan använda sig 

av naturens fenomen. Ämnet består av flera olika delar, såsom mekanik, värme, atom- och 

kärnfysik med flera, vilka bidrar till förståelse för jordens och livets uppkomst men även ger 

förklaring på naturfenomen och tekniska tillämpningar som möter vardagen (Skolverket 

2008a). Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet säger att ”Skolan skall ansvara för att 

eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 

samhällsmedlem” (Skolverket 1994, s. 41), där också elevernas lust och nyfikenhet ska 

väckas för att lära mer om sådant som de har användning för (ibid.). ”Studierna i fysik kan ta 

sin utgångspunkt i vardagen” (Skolverket 2008a) och genom en varierande undervisning bidra 

med begrepp och förklaringar som eleverna ska sträva efter att lära sig. Fysikämnet ska 

dessutom utgöra en grund för ställningstagande i olika värdegrunds och etiska frågor, så att 

eleverna efter avslutad kurs har möjlighet att bland annat delta i debatter (ibid.).   

3.3 Internationella undersökningar  
I Sverige, men också i andra länder, genomförs regelbundet olika studier om elever och deras 

skolgång. Nedan presenteras tre studier som genomförts internationellt och som valt att 

undersöka elevers fysikkunskaper men även deras intresse, attityder och motivation till ämnet.  

 

3.3.1 TIMSS 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) är en studie som bland annat 

undersöker elevers kunskaper och attityder i år fyra och åtta inom ämnena matematik och 

naturvetenskap. Ett femtiotal länder deltar i studien, som genomförs av den internationella 

organisationen IEA (The International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement) vart fjärde år, med syfte att jämföra elevers kunskaper mot olika skolsystem 

men även för att se på förändringar över tid inom varje enskilt land. Undersökningen består av 

flera delar, där en av dem är helt inriktad till eleverna. Den består dels av en enkät med frågor 

som behandlar undervisning och attityder samt dels ett prov där deras ämneskunskaper testas. 

Senaste undersökningen genomfördes 2007 och rapporten meddelar att inom de flesta länder 

tycks goda resultat vara relaterade till positiva ämnesattityder men också att det finns ett 

samband mellan bra självförtroende och goda resultat. Vad gäller svenska elever, 

framkommer att andelen med positiv inställning till det naturvetenskapliga ämnet fysik har 

minskat och att kunskapsresultaten har blivit sämre. Resultaten i rapporten jämförs med 

undersökningarna som gjordes 1995 och 2003. (Skolverket 2008b) 
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3.3.2 PISA 

Den internationella studien Programme For International Student Assessment utförs vart 

tredje år av organisationen OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development). Studien vänder sig till elever i femtonårsåldern och undersöker deras förmågor 

och attityder till naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Syftet med undersökningen är 

att fokusera på det livslånga lärandet, där eleverna ska inse betydelsen av och vilja fortsätta 

lära under hela livet. Studien ämnar därför mäta kunskaper som relaterar till vardagslivet, men 

också öka förståelsen för att upptäckta skillnader i förmåga.  Senaste undersökningen gjordes 

2006 där totalt 57 länder deltog. Den visar att svenska elevers intresse attityder och 

motivation för naturkunskapen är starkt kopplat till deras prestationsnivå. Ur ett nationellt 

perspektiv är dock intresset till ämnet svagt hos de svenska eleverna. Utifrån medelvärdet 

ligger Sveriges resultat knappt över OECD-ländernas genomsnittliga poäng och där de 

svenska elevernas resultat, jämfört med studierna 2000 och 2003, visar en vag bild av 

försämring samtidigt som andra länder visar en förbättring (Skolverket 2007).  

 

3.3.3 ROSE 

The Relevance of Science Education (ROSE) är ett internationellt projekt, vars syfte är att 

lyfta fram teoretiska perspektiv på hur den naturvetenskapliga och tekniska utbildningen i 

skolorna kan göras mer relevant och meningsfull. Idag samarbetar omkring 40 länder med 

projektet, som tar sin grund utifrån enkätundersökningar som görs bland femtonåriga elever, 

där frågor ställs kring deras tankar och åsikter till ämnena naturvetenskap och teknik (ROSE 

u.å.). Eleverna får svara på frågor som rör attityder, framtidsplaner, uppfattningar och 

erfarenheter av de naturvetenskapliga och tekniska ämnena (Sjøberg 2005). Senaste 

undersökningen i Sverige genomfördes 2003 (ROSE u.å.) och det har framkommit att 

naturvetenskapliga ämnen inte tillhör de populära ämnena i skolan, vilket är gemensamt för 

de nordiska länderna (Sjøberg 2005). Anders Jidesjö är doktorand vid Linköpings Universitet 

och arbetar med den svenska delen av projektet ROSE. Han berättar i ett reportage att svenska 

elever inte har alltför positiv inställning till de naturvetenskapliga och tekniska ämnena, vilket 

till stor del beror på att de upplevs som faktaämnen, där egna tankar och värderingar inte är ett 

naturligt inslag. Detta medför att eleverna upplever ämnena meningslösa och ointressanta, 

vilket han menar på sikt kan leda till segregering i samhället där en stor grupp människor inte 

har kunskap om relevanta frågor (Skolverket 2008c).  
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Utifrån de svar som samlas in funderar forskarna på vad naturvetenskaplig undervisning ska 

innehålla för att intresse och motivation ska skapas hos eleverna. Bland annat har det 

framkommit att eleverna vill lära sig hur kunskaperna kan användas och hur de knyter an till 

samhället. Samtidigt avstår de gärna från de abstrakta och teoretiska delarna. Eleverna är 

dessutom mer intresserade av att lära sig om mer okänd områden, till exempel universum, än 

om vanliga företeelser i vardagen, såsom optik (Sjøberg 2005).  

 

4 Teoretiska utgångspunkter 
Det här kapitlet beskriver olika faktorer som kan påverka den enskilde elevens intresse, 

motivation och inställning till fysikämnet. Här beskrivs även vad lärare kan göra och bör 

tänka på i sin undervisning i mötet med eleverna för att uppnå positiva och lärorika möten i 

ämnet fysik. 

4.1 Motivation och motivationsarbete 

Ordet motivation härstammar från det latinska ordet movere som betyder att röra sig. 

Professorn Håkan Jenner (2003) skriver att motivation således inte är någon personlig 

egenskap utan snarare ett sätt att vara till följd av det bemötande man får och de erfarenheter 

man har med sig. För att uppnå motivation behövs tre komponenter, nämligen drivkraft, 

målsträvan samt en växelverkan mellan drivkraft och mål. Drivkraften beskrivs som det som 

sätter igång handlandet eller beteendet för att nå något mål, vilket innebär att det måste finnas 

något att mål att sträva mot för att drivkraften över huvudtaget ska existera. Växelverkan i sin 

tur hänger samman med individens självförtroende och möjligheten att uppnå de mål som 

satts upp (ibid.).   

 

Psykologen Per Revstedt (2002) definierar motivation som ”en strävan hos människan att 

leva ett så meningsfullt och självförverkligat liv som möjligt…” (s. 39). Även han lyfter 

omgivningen som en central roll då den måste visa tilltro och hoppfullhet över den enskildes 

prestationer. För att motivationen inte ska avta är det dessutom viktigt att det finns något att 

sträva efter, ett mål som uppfyller en mening med situationen och tillvaron. Vad som anses 

meningsfullt är emellertid individuellt, vilket ställer krav på att omgivningen och 

motivationsarbetaren ser varje individ och dess intresse (ibid.).  
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4.1.1 Motivationsarbetare 
Lärarna i skolan kan sägas vara så kallade motivationsarbetare, som ska arbeta för att 

motivera eleverna till inlärning. Motivationsarbetets resultat kommer att vara beroende av hur 

eleven ser på sina egna möjligheter att lyckas (Jenner 2004), men också påverkas av lärarens 

syn och inställning till eleven. Om läraren från början har en positiv inställning till sina elever, 

kommer det att påverka elevernas allmänna inställning till skolan och till ämnet (Revstedt 

2002). Det råder idag enighet om att de förväntningar som läraren har på sina elever inverkar 

på hur eleverna kommer att bete sig och hur deras motivation kommer att vara, vilket 

benämns pygmalioneffekten (Jenner 2004). Däremot bidrar inte positiva förväntningar alltid 

till goda resultat, men det finns en övertygelse om att negativa förväntningar sällan gör det. 

Det ställer emellertid krav på läraren att själv vara motiverad och i sitt arbete ta ansvaret för 

att positiva förväntningar finns. Dessutom är det viktigt att läraren ser på sina elever som 

medmänniskor, där alla har lika rättigheter och skyldigheter (ibid.).  

4.1.2 Motivation och självförtroende 
Elevens framgångar och motivation till ämnet kommer också att utgöras av elevens eget 

självförtroende och möjligheter till att klara av ämnet. Elever som har bra självförtroende och 

tror på sin förmåga, kommer att kunna ta ett misslyckande utan att tvivla på sin egen 

kompetens. Mer ansträngning leder till ett lyckande nästa gång, kommer de eleverna att tänka. 

Däremot kommer elever med dåligt självförtroende att ta ett misslyckande som en bekräftelse 

på sin okunnighet och ett lyckande kommer enbart ses som tillfällig tur. Motivation beror 

således inte bara på vilja utan är också beroende av elevens möjligheter att få uppleva 

framgångar och känslan av att lyckas i sitt presterande (Jenner 2004). Läraren måste dock 

vara uppmärksam på att en elev med gott självförtroende till slut kan utveckla en negativ 

självbild ifall förståelsen och prestationerna sjunker. Professorn Tom Tiller och skolforskaren 

Rita Tiller (2003) skriver i sin gemensamma bok att detta orsakas av att eleven anser sig dålig 

i förhållande till de krav som skolan ställer. Följden av detta kan bli att eleven är inte är 

fokuserad på undervisningen eller helt håller sig borta från lektionerna och således undviker 

att möta den kunskap som för eleven representerar ett nederlag. Enligt Jenner (2004) behöver 

läraren därmed känna till vad dålig självkänsla är och vad upprepade misslyckanden kan 

betyda för individen i motivationsarbetet. Läraren måste även kunna ge eleven den trygghet 

och stöd som behövs för att eleven åter ska försöka ta till sig ämnet (ibid.).  
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4.1.3 Målsträvan 
Som skrivits tidigare påverkas motivationen av om det finns något mål och om det finns 

någon orsak till att försöka nå målet. De olika varianterna av mål, som kan påverka den 

enskilde elevens motivation, delas in i kategorierna yttre och inre mål. De yttre målen kan ses 

som belöningar i form av bra betyg eller materiella ting. De inre målen däremot handlar mer 

om den individuella utvecklingen till följd av kunskap, där kunskapen alltså bidrar till ökad 

självkännedom och förståelse för den egna omgivningen. Det framhålls att lärare bör fokusera 

på de inre målen, vilket görs genom meningsfulla undervisningssituationer där eleverna 

känner sig delaktiga. Men många elever ifrågasätter att de måste lära sig om sådant de inte 

kan se någon nytta utav. Detta medför att läraren måste hjälpa eleverna finna svaret på frågan 

varför för att eleverna ska känna tillfredsställelse. Detta är en del av motivationsarbetet, där 

läraren alltså gör undervisningen utifrån elevernas perspektiv och försäkrar sig om utmanande 

och intressanta uppgifter som stärker elevernas möjligheter till kunskapsutveckling (Jenner 

2004).  

 

Ibland kan dock förekomma att målen ligger för långt fram, vilket kan bidra till att de upplevs 

svåra att nå. Det är då viktigt att läraren är med och sätter upp nåbara delmål för att behålla 

motivationen, ty ”Hellre räkna framstegen än ständigt mäta sträckan till målet” (Jenner 2004, 

s.46). Det är även viktigt att målen är tydliga och att eleverna är medvetna om vad de försöker 

nå, eftersom opreciserade mål riskerar att medföra vaga insatser. Att göra eleverna delaktiga i 

arbetet med målen och att tillsammans med dem bestämma vad som är viktigt att lära är något 

som visat sig vara positivt ur ett motivationsperspektiv. Detta skriver författaren Jan-Anders 

Hedenquist och universitetslektorn Jan Håkansson (2008) i sin gemensamma bok och menar 

att elever som är delaktiga i formulerandet av delmål dessutom har möjlighet att bli mer 

insatta i sitt eget lärande och sin kunskapsutveckling, vilket medför en säkrare självkännedom 

och därmed också bättre prestationsresultat.  

4.2 Mötet mellan lärare och elev 
I klassrummet möts lärare och elever i en situation som till följd av lärarens maktposition inte 

är jämbördig. Det blir därmed lärarens ansvar att se till att dennes position inte förstärks utan 

ska istället försöka skapa goda relationer till varje enskild elev, eftersom ett positivt möte är 

grunden i motivationsarbetet (Jenner 2004). För att läraren ska kunna skapa en god och ärlig 

relation till sina elever är det viktigt att kunna vara sig själv. Att vara öppen och ärlig bidrar 

till att eleverna lär känna sin lärare och förhoppningsvis också kan vara ärliga. Det är 
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dessutom viktigt att läraren ser sina elever utan förutfattade meningar och utgår från nuet, ty 

det är elevernas nuvarande ämneskunskaper, motivation och attityder som läraren ska arbeta 

utifrån. Ifall det även byggs upp en känslomässig relation kommer detta att bidra till att 

läraren har ännu större möjligheter att möta och hjälpa den enskilde eleven (Revstedt 2002). 

Goda möten påverkas även av den tillit läraren har till sina elever. Professorn Tom Tiller 

(1999) påpekar att en lärare som använder sina elever som en resurs och gör dem delaktiga i 

lärandeprocessen, kommer att märka positiva attityder bland eleverna men också att 

inlärningen kommer att förbättras.  

 

Det är viktigt att läraren själv funderar över sin människosyn och blir medveten om sina egna 

tankar och värderingar. Det är då lättare att kunna respektera andra människor och se en 

möjlighet hos alla elever, samtidigt som risken för att kränka eller såra någon minskar. I mötet 

kommer nämligen olika kulturer och samhälleliga värderingar att mötas och påverka. Läraren 

och den enskilde eleven kommer inte alltid att helt förstå varandra, men läraren har ansvaret 

att försöka förstå och sätta sig in i elevens situation. Det handlar nämligen om att se alla 

elever som individer, vilka kan ha problem, men samtidigt komma ihåg att det inte är eleverna 

som är problemet (Jenner 2004). 

4.3 Att skapa och bevara intresset för fysik 
Prytz (2003) talar i sin artikel om att intresset och motivationen till ämnet fysik för många 

elever falnar på grund av oklarhet kring vad ämnet fysik egentligen är. Ämnet anses ofta 

alltför abstrakt och tråkigt samtidigt som förståelsen av natur och omgivning går förlorad. 

Den undervisande läraren måste därmed från början beskriva ämnet och dess innebörd tydligt 

och undvika att använda många främmande ord som kan bidra till oförståelse (ibid.). 

Fysikämnet måste även från början göras mindre abstrakt och det är därför väsentligt att välja 

den enklaste förklaringen vid beskrivning av fenomen, för att minska risken att tappa 

elevernas intresse (Sjøberg 2005). Först när det finns en förståelse för fenomenet kan nya 

termer introduceras och användas. Även då finns förhoppningsvis lust och möjlighet hos 

eleverna att ta del av mer abstrakta begrepp och förklaringar. Det är dock viktigt att läraren 

klargör skillnaden mellan det konkreta och det abstrakta för att inte skapa förvirring. Att tänka 

abstrakt är dessutom mycket svårt och bör därmed införas försiktigt bland eleverna (Prytz 

2003).  
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Tiller (2003) skriver att många elever upplever att kunskaperna från skolan inte knyts samman 

tillräckligt med de erfarenheter de har från vardagslivet, vilket bidrar till att kunskaperna från 

de olika miljöerna inte har möjligheten att förstärka varandra. Skolan upplevs vara en 

verksamhet som inte tar hänsyn till hur verkligheten ser ut och fungerar, vilket också är en 

faktor som kan påverka elevernas intresse till ämnet (ibid.). Elever har före 

undervisningstillfällena ofta en föreställning om hur olika fenomen inom fysiken fungerar. 

Deras tankar kring fenomenen kan både vara korrekta och inkorrekta, men professorn Björn 

Andersson (2001) skriver att oavsett är det lärarens uppgift att ge alla elever möjlighet att 

vidga sin vardagsföreställning till en vetenskaplig förståelse. Tiller (1999) menar att om 

eleverna ska ha intresset och motivationen till att skapa sig en förståelse måste läraren ta 

hänsyn till de kunskaper och erfarenheter eleverna har sen tidigare och bygga vidare på dem. 

Det är därmed viktigt att läraren vet vad eleverna är engagerade inom och hur det lokala 

samhället fungerar, eftersom den nya kunskapen måste vara relevant för eleverna, annars 

finns risk att de tappar intresset och motivationen sjunker (ibid.). Det läraren dock måste 

uppmärksamma är att eleverna idag har andra erfarenheter från sin vardag än vad läraren själv 

kanske hade i samma ålder. Detta är ett resultat av den samhällsutveckling som ägt rum och 

ställer krav på att läraren lyssnar på eleverna och utgår från dem när undervisningen ska gå 

från den konkreta verkligheten till de mer abstrakta förklaringarna (Sjøberg 2005). 

Utmaningen för läraren är att finna var eleverna är och undervisa dem på en lagom svår nivå, 

eftersom en alltför lätt eller svår nivå riskerar leda till att eleverna tappar intresset. En lärare 

som utgår från elevernas intresse och ständigt utmanar dem med lite nytt skapar möjligheter 

att bevara elevernas intresse för fysik (Andersson 2001).  

 

Det är viktigt att fysiken balanseras med både teoretiska och praktiska metoder, men borde 

också i större utsträckning upplevas och observeras ute i naturen där fenomenen existerar. 

Eftersom fysik bland elever ofta upplevs som ett tekniskt ämne, främst anpassat för killar, 

uppmanas lärare i större grad att lyfta fram det vackra i fysiken i förhoppningen att även nå 

fler tjejer. Det ska framkomma att fysik inte bara är matematik och mätutrustning utan även 

läran om livet och tillvaron, som dessutom kan observeras genom sinnena. Att under 

lektionstid tillåta diskussioner och spekulationer kring upplevelser av olika fenomen kan 

medföra att fler elever nås och de får insikt om att det är språket och inte matematiken som 

utgör grunden för förståelsen av fysik. Dessutom förknippas ofta ämnen, där mycket 

konversationer får äga rum, som mest givande och intressanta, varför det även borde tillämpas 

mer inom fysiken (Prytz 2003). 
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4.3.1 Ungdomars kognitiva utveckling 
Professorn Philip Hwang och universitetslektorn Björn Nilsson (2003) skriver att med 

kognition menas det som har att göra med människans kunskap, tänkande och lärande samt 

hur dessa processer utvecklas och är uppbyggda. Psykologen Jean Piaget ansåg att den 

kognitiva utvecklingen baseras på anpassning av det gamla tänkandet med ny kunskap och 

nya erfarenheter. Han ansåg också att den sker vid ungefär samma ålder för alla människor. 

Piaget indelade utvecklingen i fyra olika stadier, där det sista inträffar under den senare delen 

av grundskoletiden (tolv till arton års ålder). Han kallade det för det formellt operationella 

stadiet och innebär att tänkandet utvecklas från att endast kunna tänka på sådant som kan 

förknippas med konkreta saker till att även kunna tänka logiskt och abstrakt. Psykologen Lev 

Vygotskij menade dock att barn och ungdomars utveckling är beroende av sociala och 

kulturella faktorer, vilket till skillnad från Piaget inte är åldersbestämt. Vygotskij ansåg att 

den kognitiva utvecklingen är sammankopplad med utbildning, vilket innebär att det ställer 

stora krav på omgivningen såsom föräldrar och lärare. De kan ses som en byggnadsställning, 

vilka finns som stöd för barnet/ungdomen och på så sätt främjar inlärningen och utvecklingen 

av det abstrakta tänkandet. Läraren ska därmed inte ge de rätta svaren utan utmana och 

uppmuntra eleven att själv försöka (Hwang & Nilsson 2003). 

 

Inom fysikämnet innebär den kognitiva utvecklingens abstrakta mognande att ungdomarna 

kan göra sig oberoende av det bekanta och konkreta i sitt tänkande. Innan de erhållit det 

abstrakta tänkandet finns möjligheten att inom fysiken klassificera föremål och särskilja 

egenskaper såsom antal, volym och massa. Efter utvecklingen kommer ungdomarna att ha 

förmågan att ställa hypoteser och tänka systematiskt, vilket är exempel på moment inom 

ämnet som kräver abstrakt tänkande (Ekstig 1990). 
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5 Metod 
5.1 Forskningsansats 
Studien har genomförts med en induktiv forskningsansats, där resultaten kopplas till de teorier 

som finns upptagna i teoriavsnittet. Det har därmed inte ställts någon hypotes, utan istället har 

teorierna hjälpt till att tolka resultaten och bidra till slutsatser. Vidare har studiens 

frågeställningar besvarats utifrån två olika angreppssätt. En del har angripits med en 

positivistisk metod, där faktainsamlingen har bidragit med kunskap om elevernas uppfattning 

och attityder. Den andra delen har utgjorts av en hermeneutisk angreppsmetod, där lärarnas 

arbetssätt har tolkats och bidragit med förståelse för hur de arbetar med elevernas motivation. 

Forskningsstrategin utgörs således av både en kvantitativ och kvalitativ metod, men där det 

kvalitativa förfarandet genomsyrar studien i helhet (Allan Bryman 2009).  

 

Den kvantitativa forskningsstrategin har valts då den kan bidra med en uppfattning om den 

sociala verkligheten, vilket i den här studien utgörs av elevers attityder till fysikämnet. 

Metoden som har valts är enkätundersökning, då den ger möjlighet att relativt snabbt samla in 

många svar. Enkätundersökningen har därmed gjort det möjligt att ta del av fler elevers 

åsikter, än vad som skulle ha varit möjligt vid exempelvis intervjuer. Nackdelen är dock att 

det inte finns möjlighet att få svaren förtydligade eller vidareutvecklade, vilket intervjuer kan 

bidra med. Elevsvaren har dels klargjort elevernas attityder men också funnits som grund för 

tolkningen om lärarnas motivationsarbete fungerar. Därmed kommer de kvantitativa svaren 

att ha tolkats på ett kvalitativt sätt (ibid.). 

 

Den kvalitativa forskningsstrategin har valts som övergripande strategi eftersom den ger en 

bild av hur den sociala verkligheten uppfattas och påverkas av en grupp individer. Studien har 

som syfte att undersöka hur lärarna arbetar med motivation men också hur deras arbete 

påverkar eleverna, vilket en genomgående kvantitativ studie inte hade gett möjlighet till då 

tolkning blir ett redskap. I syftet att undersöka lärarnas motivationsarbete har enskilda 

semistrukturerade intervjuer valts som metod, då processen är flexibel samtidigt som den kan 

ge svar på specifika frågor (ibid.).  

5.2 Urval 
Studien har valts att utföras i grundskolan, vilket beror på att fysik där är obligatoriskt för alla 

elever. Den har utförts i två olika skolor på två olika orter, där en lärare och en 
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klassuppsättning elever från varje skola har deltagit. Totalt har således två lärare och 37 elever 

deltagit i studien. Skolorna och fysiklärarna har valts utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att de valdes eftersom de fanns tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen 

(Bryman 2009). Vidare har eleverna valts utifrån den fysiklärare de hade, eftersom det skulle 

vara samma lärare som blivit intervjuad. Anledningen till att elever från nionde året valdes 

beror på att de har några års erfarenhet av ämnet. 

5.3 Tillvägagångssätt 
Intervjuerna genomfördes före enkätundersökningen. Orsaken var att läraren inte skulle ha 

någon vetskap om hurdana frågor hans/hennes elever besvarade, och således påverkas av detta 

vid intervjun. Information om enkätfrågorna skulle lärarna kunna få genom sina elever. 

 

Lärarna tillfrågades vid ett tidigare tillfälle om möjlighet och vilja att delta i studien och fick 

då också information om syfte och tillvägagångssätt. Vid själva intervjutillfället fanns det 

möjlighet att sitta avskilt med gott om tid för att undvika stress. I syfte att skapa en 

avslappnad stämning började intervjuerna med allmänt prat och frågor kring lärarens 

arbetsuppgifter. Frågorna ställdes sedan utifrån det som sades samtidigt som hänsyn även togs 

till de frågor som finns i den upprättade intervjuguiden, vilken har använts som stöd vid 

samtalet för att kunna säkerställa att alla frågor ställs. Läraren hade under hela intervjun 

möjlighet att prata fritt och i egen takt. Svaren dokumenterades med stödord och citat för 

hand, då ljudinspelning till följd av tekniska omständigheter inte var möjlig.  

 

Eleverna blev vid undersökningstillfället informerade om studien och enkäten, vilket skedde 

muntligt. Därefter fyllde de, som valde att delta, enskilt i enkäten, vilket gjordes för hand. 

Enkäten består av tolv frågor, där tre av dem är öppna och resten är slutna. Eftersom öppna 

frågor kan upplevas tidsödande och mer krävande har de kompletterats med slutna frågor, 

vilka är lättare att besvara (Bryman 2009). Eleverna uppmanades att vid oklarheter kring 

frågorna eller svarsalternativens betydelse fråga för tydlighetens skull. Därefter lämnade de 

upp sina svar, vilka lades i en hög och inte betraktades förrän vid ett senare tillfälle. 

5.3.1 Bearbetning och analys 
Eftersom ingen ljudinspelning varit möjlig dokumenterades intervjusvaren och de egna 

intrycken direkt efter respektive intervjutillfälle, vilket gjordes utifrån minnet och de 

antecknade stödorden. I ett senare skede, då båda intervjuerna hade blivit gjorda, lästes de 

igenom, bröts ner och kodades med kategorier och begrepp. Intervjusvaren kategoriserades 
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som antingen arbetssätt eller uppfattning om eleverna och kodades därefter med olika begrepp 

som till exempel verklighetsförankring, intresse och ärlighet. Detta har gjorts i syfte att 

underlätta tolkningen av intervjuerna och för att lättare kunna jämföra dem med varandra.  

 

För att tydliggöra resultatet i enkätundersökningen har de slutna svaren kodats i efterhand i 

ordinalvariabler, där svarsalternativen alltså är rangordnade men avstånden mellan dem inte är 

lika stora (Bryman 2009). De öppna svarsalternativen har också kodats i efterhand, där olika 

teman i svaren utgjort kategorier. Resultaten från de två skolorna har sammanställts både skilt 

och tillsammans och det har även gjorts en åtskillnad mellan pojkars och flickors svar. 

Studien har dock inte avsett att undersöka eventuella könsskillnader, men 

enkätundersökningen ger ändå möjligheten att se ifall några sådana förekommer.  

 

Det material som framkommit vid enkätundersökningen, intervjuerna och vid bearbetningen 

kommer vid studiens färdigställande att förstöras och raderas. 

5.4 Etisk medvetenhet 
I samhället blir individer ofta delaktiga i forskning, som bedrivs i utvecklingssyfte. Det är 

viktigt att forskningen inriktar sig på väsentliga frågor och håller en hög kvalitet, samtidigt 

som individerna har rätt till ett integritetsskydd så att de inte riskerar utsättas för till exempel 

kränkning. Med anledning av detta har Vetenskapsrådet (2002) sammanställt fyra allmänna 

krav som skydd för individen, vilka ska beaktas vid forskning. 

 
Informationskravet 
Kravet innebär att forskaren ska informera deltagarna i undersökningen om vilka deras 

uppgifter är, syftet med undersökningen, om frivilligheten att delta och möjligheten att 

avbryta sitt deltagande (ibid.). Deltagarna har fått muntlig information innan undersökningens 

början om studiens syfte och innehåll, deras uppgift samt om möjligheten att inte behöva 

delta. De har även fått veta vad deras svar skall användas till och vilka som tar del av dem. 

 
Samtyckeskravet  
De som deltar i undersökningen har rätt att själva bestämma om de vill medverka. Ifall de 

medverkande är minderåriga krävs godkännande av skolledning och lärare, samt om de 

medverkande är under femton år krävs även vårdnadshavares tillstånd (ibid.). Eftersom 

eleverna som har deltagit var femton år eller äldre, har funnits både muntlig och skriftlig 



 17 

kontakt med lärare och rektor på de berörda skolorna, vilka har fått godkänna genomförandet 

av enkätundersökningen i niondeklassen på deras skola.     

 
Konfidentialitetskravet 
Kravet innebär att alla som medverkar i undersökningen ska ges största möjliga skydd, så att 

deras svar inte kan identifieras av utomstående (ibid.). De medverkande har fått information 

om att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras när de sammanställts. 

Eftersom enkätsvaren har fyllts i för hand och därmed kan kännas igen, har de medverkande 

fått information om vilka personer som kommer att ta del av de individuella svaren. 

 
Nyttjandekravet 
Kravet innebär att svaren som samlats in endast får användas till forskningsändamål och får 

därmed inte lånas ut och användas för andra syften (ibid.). Detta krav har tagits i beaktande. 

Enkät- och intervjusvaren kommer endast att användas i denna studie, där enbart behöriga 

kommer att få möjlighet att ta del av dem.  

5.5 Validitet 
Validitet är ett kriterium som används inom samhällsvetenskaplig forskning för att bedöma 

om undersökningen är sammanknuten till det som studien avser undersöka. Validiteten 

bestäms bland annat utifrån om det som undersöks överensstämmer med de begrepp som 

används. I den här studien definieras och förklaras de begrepp som är väsentliga, vilka också 

utgör grunden för intervjuerna och enkätundersökningen. Detta påverkar validiteten positivt 

eftersom undersökningarna då undersöker det som avsetts. Resultaten som har erhållits kan 

dock inte generaliseras till andra sociala miljöer, utan är endast giltiga för den undersökta 

kontexten, vilket beror på att deltagarna i undersökningarna valts utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Validiteten påverkas av detta negativt och är enligt Bryman (2009) ett 

vanligt problem i kvalitativa undersökningar. Validiteten i den här studien påverkas alltså 

både positivt och negativt av ovan nämnda faktorer och kan därmed sägas ligga på en 

medelhög nivå.   

5.6 Reliabilitet 
Reliabiliteten är också ett kriterium inom samhällsvetenskaplig forskning och bedömer hur 

trovärdiga resultaten från en genomförd undersökning är. Reliabiliteten i denna undersökning 

är hög och har inte påverkats i någon hög grad av tillfälliga förutsättningar. Denna slutsats 

kan dras eftersom undersökningen skulle ge liknande svar ifall den genomfördes vid ett annat 

tillfälle och av någon annan. Visserligen påverkas studien av den kontext den genomförs i, 
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men då både enkäten och intervjuguiden innehåller frågor som är knutna till 

frågeställningarna skulle ungefär samma resultat fås även om någon annan genomförde 

studien. Reliabiliteten påverkas dessutom positivt av att samma person har genomfört de två 

intervjuerna och enkätundersökningarna, vilket gör att deltagarna haft samma förutsättningar 

och risken för skillnader i genomförandet minskat. Reliabiliteten i den här studien kan 

sammanfattningsvis konstateras vara högre än vad validiteten är (Bryman 2009).  

5.7 Metodkritik 
Studien utgörs av både en kvantitativ och kvalitativ undersökning, även om den i sin helhet är 

kvalitativ. Detta har dessvärre lett till ett troligtvis svårare förfarande vid dokumentationen av 

resultaten, än vad som skulle ha varit ifall enbart kvalitativa undersökningsmetoder hade 

använts. Dock har den kvantitativa enkätundersökningen innehållit öppna frågor, vilka utgjort 

ett underlättande inslag i tolkningsarbetet.  

 

Användandet av enkäter i undersökningen av elevers attityder har bidragit med många svar. 

Dock representerar inte svaren en hel befolkning, utan endast de klasser de utförts i. En 

nackdel ytterligare är att enkäterna inte alltid gett den information som önskades, vilket främst 

gäller de öppna frågorna där eleverna fritt fått formulera sina svar. Fördelen är ändå att svaren 

representerar två hela klassers åsikter, som tillsammans med lärarintervjuerna kan bidra med 

svar på frågeställningarna.  

 

Intervjuerna hade troligtvis blivit bättre dokumenterade om de hade spelats in med hjälp av en 

bandspelare, vilket också hade bidragit till möjligheten att lyssna till lärarnas resonemang 

flera gånger. Dock fanns ingen att tillgå vid den första intervjun, vilket bidrog till beslutet att 

inte använda vid den andra heller. Det fanns däremot alltid tid att dokumentera och utveckla 

de stödord och meningar som skrivits ner direkt efter intervjuerna. Då endast två intervjuer 

genomförts har det dessutom funnits möjlighet att minnas de specifika tillfällena och inte 

blanda ihop dem, vilket säkerligen hade blivit ett större problem om fler lärare intervjuats.  
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6 Resultat 
Utifrån enkätundersökningen och intervjuerna som har gjorts har nedanstående resultat 

framkommit. Resultaten presenteras nedan skilt från varandra, för att särskilja elevernas svar 

från lärarnas. Hur de relateras till varandra tas sedan upp i analyskapitlet. 

6.1 Enkätundersökningen 
Totalt har trettiosju elever besvarat enkäten, varav arton är pojkar och nitton är flickor. 

Enkätsvaren har i efterhand kodats för att tydligare klargöra elevernas åsikter och för att se 

likheter och olikheter mellan elevernas svar. För att tydliggöra svaren i relation till 

frågeställningarna har flera underrubriker ställts upp, där olika områden lyfts fram. 

 

6.1.1 Vad fysik är   

Utifrån påståendet ”På fysiklektionerna lär jag mig om hur naturen fungerar” och frågan ”Vad 

handlar fysik om enligt Din uppfattning?” ges svar på vad eleverna upplever att fysik är. 

 

En majoritet av eleverna kan ge en tydlig förklaring på frågan vad de anser att fysik handlar 

om, där de använder sig av två olika metoder. Den ena är att fysikämnet förklaras utifrån 

exempel på områden som ämnet behandlar. Bland dessa elever är det mest återkommande 

exemplet atomen. Den andra metoden som används är att en mer övergripande och allmän 

förklaring ges 

typ vår omgivning och hur allt funkar 

 

Majoriteten av eleverna som brukar sig av den andra metoden använder formuleringarna hur 

saker funkar eller hur allt funkar.   

 

Det är ungefär en tredjedel av eleverna som inte kan ge något tydligt svar på vad fysikämnet 

handlar om. De använder sig av orden typ, kanske eller skriver att fysik handlar om en massa 

saker. Endast ett fåtal elever kan inte ge någon förklaring alls. Trots denna splittring av 

svarens osäkerhet är det en övergripande majoritet av eleverna som håller helt eller delvis 

med om att fysikämnet handlar om hur naturen fungerar 
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6.1.2 Förståelsen av fysik  
Utifrån enkätfrågorna ”Fysik är lätt att lära sig tycker jag”, ”Fysikämnet undervisas så jag 

förstår” och ”Hur förklarar Du Din inställning till fysikämnet med egna ord” ska kapitlet ge 

svar på elevernas åsikt kring förståelsen av fysikämnet. 

 

Enkätundersökningen visar att 

fysik är ett ämne som eleverna inte 

upplever alltför lätt att lära sig (se 

figur 6.1). Det bör nämnas att det 

framgår en tydlig skillnad mellan 

könen, där pojkarna upplever 

ämnet lättare att lära än vad 

flickorna gör. Även genom den 

öppna delen av enkäten 

framkommer det att fysik uppfattas 

som ett komplicerat ämne bland 

många elever, där de använder sig av begreppet svårt i sin förklaring. Trots svårigheten är det 

ändå relativt många elever som håller med om att ämnet undervisas så att de förstår (figur 

6.1).  

 

Svårigheten bidrar till att ämnet uppfattas som jobbigt, vilket flera elever påpekar, och leder 

till att intresset och inställningen sjunker. Det finns emellertid en grupp elever som uttrycker 

en positiv inställning fastän ämnet upplevs svårt, där de uppger att när det finns förståelse blir 

också ämnet intressant. 

fysik är svårt att förstå men när man gör det blir det roligare 

 

Många av eleverna förklarar ämnet med hjälp av uttrycket ibland svårt, vilket kan bero på 

olika delar av ämnet, intresset samt förståelsen. Det finns dock en elev som menar att 

svårigheten också beror på vilken nivå undervisningen/diskussionerna bedrivs på, där eleven 

upplever det svårt att vara aktiv på en högre nivå och hänvisar det till dåliga förkunskaper. 

Figur 6.1 Stapeldiagram med jämförelse av svaren från två 
påståenden i enkätundersökningen 
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6.1.3 Elevernas inställning  
Påståendena ”Fysikundervisningen är inspirerande” och ”Jag tycker det är roligt med 

fysiklektion”, samt frågan ”Hur förklarar du din inställning till fysik med egna ord?” ger svar 

på hurdan inställning eleverna har till fysikämnet.  

 

Genom enkätundersökningen bland 

eleverna framkommer att inställning till 

fysikämnet är väldigt varierad. Figur 6.2 

visar hur eleverna har svarat på de slutna 

frågorna, där vi kan se att en majoritet av 

eleverna har valt att besvara frågorna 

med de två tveksamma svarsalternativen. 

Även de öppna svaren visar, även om 

skillnaden är mycket liten, att det är fler 

elever som är negativa än positiva till ämnet. Alla frågor i relation till varandra ger däremot 

bilden av att det är relativt jämn fördelning bland de med positivt, negativt och blandad 

inställning, där det framkommer att intresset är en avgörande faktor.  

 

Återkommande uttryck hos eleverna med negativ inställning är ointressant och tråkigt. En 

elev ger en annan förklaring nämligen att fysik är ett overkligt ämne, som bara finns utan att 

man känner av det, där alltså inställningen är tydligt negativ. De elever som uttryckt en positiv 

inställning till fysikämnet beskriver det ofta med uttrycken bra eller att de tycker att det är 

intressant. De eleverna, som uppger sig ha en blandad inställning till ämnet, använder oftast 

ordet ibland och menar på att förståelsen inverkar på om ämnet upplevs intressant eller 

ointressant. Någon elev skriver att den bra eller dåliga inställningen också beror på vilket 

område inom fysiken som tas upp. Den eleven upplever att vardagsfysiken är självklar och 

därmed blir tråkig, att fysiken istället borde ta upp mer sådant det finns okunskap om som till 

exempel rymden.   

 

Även andra faktorer som påverkar attityderna till fysikämnet kommer fram. En elev anser att 

ämnet är kul, men att hungern har en negativ inverkan på inställningen, eftersom lektionen är 

precis före lunch. En annan skriver att det är svårt att koncentrera sig, vilket bidrar till att 

ämnet blir ointressant.  

 

Figur 6.2 Stapeldiagram som visar elevernas svar kring 
inställningen till fysik 
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Resultatet visar ett det existerar en stor skillnad mellan pojkars och flickors inställning till 

fysikämnet. En jämförelse visar att pojkarna överlag är mer positiva i sina svar än vad 

flickorna är, vilket framgår i var och en av de frågor och påståenden som här granskas.  

6.1.4 Elevernas motivation 
Utifrån påståendet ”Inför en lektion i fysik känner jag mig motiverad” och frågan ”Har din 

motivation för ämnet ändrats sen åk 7?” kommer elevernas motivation till fysikämnet fram. 

 

Undersökningen visar att en klar majoritet av eleverna anser att deras motivation till 

fysikämnet har förändrats under grundskolans senare år. Orsakerna anger de främst har med 

intresset till ämnet att göra. Eleverna nämner att större intresse, personlig utveckling såsom 

mognad och engagemang, bra undervisning och roligare avsnitt har påverkat förändringen. 

De som däremot anser att motivationen har sjunkit menar att orsakerna är att ämnet blivit 

tråkigare, ointressantare och svårare samt att det inte har motsvarat förväntningarna. Den 

resterande delen anser dock att motivationen inte har förändrats alls, där orsakerna uppges 

vara att ämnet alltid har varit roligt eller att det aldrig varit intressant. 

 

Motivationen bland eleverna kan sammanfattningsvis beskrivas varierande. Det finns ungefär 

lika många elever som är motiverade till fysikämnet och som inte är det. Däremot visar 

undersökningen att det inte är någon som anser sig vara helt motiverade inför en lektion i 

fysik. Så även om det är aningen fler elever som uppger att motivationsförändringen blivit till 

det bättre, finns det alltså något som bidrar till att deras motivation inte kan sägas vara den 

bästa möjliga.  

 

Med anledning av att det förekommer stora skillnader mellan könen tas det upp här. Det finns 

nämligen bland flickorna en betydligt lägre motivation än bland pojkarna. Bland flickorna 

anser fler att motivationen förändrats till det sämre, vilket förefaller vara helt tvärtom bland 

pojkarna.  

 

6.1.5 Åsikter kring behovet av fysik  

Påståendena ”Jag tycker att det är nödvändigt att lära om fysik”, ”Fysik anser jag är ett ämne 

som bör finnas i skolan” och ”Fysikkunskaperna har jag användning av även utanför skolan” 

samt de öppna svaren ger svar på hur eleverna upplever nyttan med fysik. 
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Undersökningen tyder på att det finns en osäkerhet kring fysikens nödvändighet och 

tillämpning utanför skolan. De elever som med egna ord uttryckt sin åsikt skriver att ämnet är 

nyttigt, bra eller säkert bra att kunna och någon skriver att det är användbart. En elev 

däremot kan inte se någon nytta alls med kunskaper i fysik, trots att läraren har sagt så. 

 

De flesta elever anser att fysik är ett ämne som bör finnas i skolan och därmed att det är 

viktigt att alla får undervisning i det. 

Däremot är det en något mindre 

andel elever som anser att det är 

nödvändigt att lära sig fysik (se figur 

6.3). Detta kan tyda på viss 

tveksamhet hos eleverna kring 

ämnets tillämpning och 

nödvändighet.  

 

En jämförelse mellan könen visar att 

pojkarna är mer övertygade i sina svar om användningen av fysikkunskaperna än flickorna, 

vilka är mer tveksamma. Pojkarna ser alltså större möjligheter till användning av kunskaperna 

utanför skolan än vad flickorna gör.  

6.2 Intervjuerna 
Intervjuerna har dokumenterats och därefter delats in i kategorier och begrepp för att komma 

åt lärarnas arbetsformer och tankar, men även för att se eventuella skillnader och likheter 

mellan dem. Nedan presenteras lärarnas svar från intervjuerna i underrubrikerna Lärarnas 

arbete och Lärarna om eleverna.  

6.2.1 Lärarnas arbete 
När fysikämnet ska introduceras använder sig de två lärarna av samma metod. De berättar om 

de olika delarna ämnet består av och att de skiljer sig mycket från varandra. Den ena läraren 

berättar att hon förklarar för eleverna att fysik är så stort att olika delar kan uppfattas olika 

mycket intressanta, vilket är individuellt. Samma lärare berättar också att hon är ärlig vid 

detta tillfälle inför eleverna och förklarar för dem att hon inte kan allt och att det kommer att 

finnas frågor som hon inte kan ge svar på. Hon påpekar att det är viktigt att läraren alltid kan 

vara sig själv inför eleverna. På frågan om det är något som brukar undvikas vid ett 

introduktionstillfälle säger hon att medvetet undviks ingenting, förutom att fysik är ett ämne 

Figur 6.3 Stapeldiagram som visar skillnaden i elevsvar för 
de två påståenden som handlar om behovet av fysik 
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som innehåller mycket formler, vilket medför mycket räknande. Den andra läraren brukar vid 

introduktionen ta exempel på fenomen eleverna borde känna till, och fråga dem om de kan 

förklara orsaken. Hon brukar även fråga eleverna om de känner till några kända fysiker, varpå 

namnet Einstein brukar nämnas. Inte heller denna lärare brukar undvika något, däremot 

berättar hon att astronomi är en del som hon valt att inte ta upp så mycket av, vilket dels beror 

på att det förekommer i de tidigare åren och dels för att det krävs större kunskaper hos läraren 

än de hon besitter.  

 

Den ena läraren berättar att förväntningarna hos eleverna i sjuan är stora. Eleverna är ivriga 

och tycker att fysik verkar vara jätte spännande. För att behålla deras intresse och att skapa ett 

hos dem som inte ännu har ett, arbetar lärarna med verklighetsförankring och utgår alltså från 

eleverna. När ett nytt avsnitt ska påbörjas berättar den ena läraren att hon frågar eleverna vad 

de kan inom området från tidigare. Lärarna är båda eniga om att det är viktigt att komma åt 

elevernas vardag, att det är viktigt att eleverna får berätta om sina upplevelser kring till 

exempel ett fenomen. En diskussion som utgår från något som eleverna upplevt kan bidra med 

begrepp, kunskap och orsakerna till det, menar de båda. Den ena läraren säger dock att vissa 

områden är svårare att verklighetsanknyta än vad andra är, men det är viktigt att som lärare 

alltid försöka. Hon berättar också att hon brukar dramatisera ämnet genom att ordna tävlingar 

och utmana eleverna. Hon påpekar att kunna skratta är viktigt.  

 

Fysikens begrepp är de båda lärarna överens om att eleverna småningom bör lära sig att 

använda, även om det viktigaste ändå är att de har förståelse. Båda arbetar med att begreppen 

ska förankras i elevernas vardag genom exempel och kunna relateras till något de känner till 

från tidigare. Den ena läraren berättar att hon brukar läsa högt ur texter och stanna upp vid de 

svårare orden. Med elevernas hjälp ersätts de svåra orden med lättare och på det viset skapas 

förhoppningsvis en större förståelse.   

6.2.2 Lärarna om eleverna 
De två lärarna har olika uppfattningar om hurdan inställning eleverna har till fysikämnet. Den 

ena upplever att många elever verkar vara intresserade av ämnet och således har en relativt 

bra inställning till ämnet, medan den andra läraren tror att många av eleverna tycker att fysik 

är svårt och tråkigt. Orsaken till det senare förklaras av läraren bero på att det arbetas alltför 

abstrakt för att vara på grundskolenivå. Läraren uppger att det idag fokuseras mycket på fakta, 

men att skolorna istället borde satsa på att eleverna lär sig sådant de har nytta utav. Hon 
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kommer även in på en önskan om ökat samarbete mellan ämnena, för att på det viset 

verklighetsanknyta kunskaperna ännu mer. 

 

De båda lärarna upplever att det finns förändringar i motivationen hos eleverna från år sju till 

år nio. Den ena läraren säger att vissa elever inser vad fysikämnet egentligen är och tycker att 

det blir roligare. Den andra läraren berättar att eleverna i sjuan är mer spontana och gärna 

experimenterar, medan de sedan i nian blivit mer lata och tycker det är lindrigare att läraren 

gör demonstrationer. Hon säger sig även uppleva att eleverna överlag är mer motiverade idag 

än vad de var för tio år sedan. Orsaken till detta tror hon beror på att eleverna tittar på tv-

kanalen Discovery Channel och programmet Mythbusters, som visas där.        

 

Lärarna upplever att eleverna har olika mål med undervisningen. Flera elever har betygen som 

orsak, där de antingen försöker nå höga betyg eller endast siktar på att nå godkänt. Andra 

elever ser en nytta av kunna fysik och därmed intresserade av att få en förståelse. Den ena 

läraren tycker dock att de svaga eleverna får mer uppmärksamhet än vad de duktiga får. Fokus 

blir att försöka få de svaga att nå godkända betyg, genom bland annat alternativa provformer, 

medan de duktiga eleverna nästintill blir bortglömda och inte blir bemötta på sin 

kunskapsnivå. Hon uttrycker en önskan om att få kunskapsgruppera eleverna, där även de 

duktiga kunde bli uppmuntrade och förhoppningsvis stimulerade att läsa mer fysik. 

 

I Intervjuerna framkommer även att lärarna upplever att det finns könsskillnader vad gäller 

elevernas intresse. Den ena läraren berättar att hon försöker ändra på det rykte som finns, att 

fysik enbart skulle vara för pojkar, genom att försöka lyfta sådant som inte bara uppfattas 

grabbigt. Den andra läraren säger att det antagligen är ett dolt budskap i samhället att fysik är 

ett pojkämne, vilket gör att eleverna också har den inställningen med sig. Hon upplever att 

pojkarna är mer intresserade av fysiken än vad flickorna är, men att det grundar hon på att 

pojkarna är mer framåt och intresserade på lektionerna. Fast hon avslutar med att flickorna ju 

trots allt oftast har bättre resultat än pojkarna på proven. 
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7 Analys 
Genom att utgå från resultaten och den teoretiska delen sker här en analys av enkät- och 

intervjusvaren.  

7.1 Elevernas inställning 
7.1.1 Intressets inverkan 

Eleverna uppger att det finns en varierad inställning till fysikämnet, som till största delen 

påverkas av intresset. En av lärarna säger i intervjun att det är vanligt att eleverna inte är lika 

mycket engagerade inom fysikämnets alla olika delar. Detta finner hon naturligt eftersom 

fysikämnet är stort och behandlar flera olika områden, vilka eleverna kan ha olika stort 

intresse utav. Prytz (2003) framhåller att det också kan bero på att det saknas tydlighet kring 

vad de olika områdena innefattar, vilket bidrar till att eleverna tappar intresset för vissa av 

dem. Lärarna säger dock att de inför varje nytt avsnitt går igenom dess innehåll. En av dem 

säger att hon dessutom frågar eleverna vad de kan från tidigare, för att låta deras kunskaper 

och erfarenheter utgöra grunden för det nya avsnittet. En annan orsak till elevernas minskade 

intresse, enligt en lärare, beror på att det i skolan fokuseras alldeles för mycket på fakta, vilket 

hon menar bidrar till att eleverna upplever ämnet tråkigt och svårt. Detta överensstämmer med 

vad som framkommit i senaste ROSE-undersökningen, att alltför mycket fakta bidrar till att 

elever upplever ämnet ointressant och meningslöst (Skolverket 2008c). Samma undersökning 

visar även att egna tankar och värderingar sällan förekommer, vilket också bidrar till minskat 

intresse (ibid.). Prytz (2003) skriver att det är viktigt att fysiken diskuteras, eftersom 

konversationer har visat sig vara ett positivt inslag i undervisningen. De intervjuade lärarna 

framhåller emellertid att de brukar låta eleverna berätta om sina erfarenheter kring fenomen 

med mera och utifrån dem låta kunskap, i form av förklaringar och nya begrepp, växa fram. 

Däremot ger inte intervjuerna svar på ifall lärarna brukar ha diskussioner med eleverna där till 

exempel personliga åsikter och värderingar har möjlighet att förekomma. 

 

Några av eleverna anser, liksom lärarna, att intresset kan variera för de olika delarna inom 

ämnet och en elev har i sitt svar uttryckt att till exempel kosmos är intressant och gärna vill 

lära sig mer om det. Resultatet visar ett samband med det Sjøberg (2005) och Ekstig (1990) 

tar upp, att elever är intresserade och hellre lär sig om det obekanta, där till exempel rymden 

och existensfrågor upplevs spännande. En av lärarna säger däremot i intervjun att astronomi 

och rymden nästan inte alls omnämns i grundskolans senare år, eftersom det tagits upp i de 

tidigare åren samt att lärarkunskaperna inom området inte är tillräckliga. Därmed finns det 
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åtminstone en elev som inte får lära sig om sådant som upplevs intressant och relevant, vilket 

kan bidra till att eleven tappar intresset för hela ämnet (Tiller 1999).  

 

7.1.2 Svårighetens inverkan 

Eleverna uppger också att inställningen till ämnet påverkas av den upplevda svårigheten, där 

ett ämne inte är roligt om förståelsen saknas. Det framkommer i undersökningen att ämnet 

upplevs svårt, men att undervisningen ändå är begriplig, vilket kan bero på att lärarna försöker 

ta upp fenomen och exempel som eleverna känner till och utifrån dem ge förklaringar. 

Sjøberg (2005) skriver att det är viktigt att lärarna förklarar på enklast möjliga vis och gör 

ämnet så konkret som möjligt. Han, liksom Prytz (2003), menar att finns det en förståelse så 

är möjligheten större att eleverna senare tar till sig nya begrepp och mer abstrakta 

förklaringar. Men även om lärarna i intervjuerna berättar att de försöker använda sig av ett 

sådant arbetssätt, påpekar en av dem att vissa av fysikens delar är svåra att ge en konkret 

förklaring till. Dessa delar blir istället väldigt abstrakta, vilket innebär att även om de 

förklaras med andra ord och på ett enkelt sätt, finns det elever som inte alltid förstår och 

därmed kan förlora intresset. Detta kan bero på att det abstrakta tänkandets förmåga inte finns 

hos människan från födseln, utan utvecklas under uppväxten, och innebär att alla elever inte 

säkert har utvecklat den förmågan helt eller alls ännu vid grundskolans senare år. För dessa 

elever blir det därför oförståeligt hur något kan existera och ske när det inte kan uppfattas 

konkret (Hwang & Nilsson 2003). Till exempel en elev uttrycker att hela fysikämnet känns 

overkligt, vilket dels kan bero på avsaknaden av intresse men också på att det abstrakta 

tänkandets förmåga ännu inte helt har utvecklats. Enligt Vygotskijs teori är det lärarnas 

uppgift att stötta och hjälpa denna elev till förståelse, medan Piagets teori säger att lärarna 

egentligen inte kan göra något förrän elevens abstrakta tänkande har utvecklats (ibid.).     

 

Fysikämnets svårighet gör att det av flera elever uppfattas jobbigt, vilket har en negativ 

inverkan på inställningen. Däremot framkommer det inte i undersökningen orsaken till att 

eleverna upplever det så. Det finns hos lärarna en medvetenhet om att eleverna tycker att 

ämnet är svårt, vilket de försöker arbeta med genom att bland annat använda sig av olika 

undervisningsmetoder. Studien har dessvärre inte undersökt vilka olika metoder lärarna 

använder sig utav, men i intervjuerna framkommer att den ena läraren brukar göra annorlunda 

inslag genom att läsa högt ur texter, medan den andra brukar ordna tävlingar. Enligt Prytz 

(2003) är det viktigt att läraren använder sig av flera olika undervisningsmetoder, eftersom det 

ökar möjligheten att se fysiken ur olika perspektiv och därmed förhoppningsvis nå fler elever.    
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7.1.3 Mer om lärarnas roll vid svårigheter 

Elever som upplever att ett ämne inte går att lära på grund av svårigheten med mera, kan 

enligt Jenner (2004) utveckla en dålig självbild, där upprepade misslyckande i till exempel 

prov blir en bekräftelse på detta. En av lärarna nämner dock att det i skolan satsas mycket på 

eleverna som har svårt. Där finns till exempel möjlighet att istället för skriftliga tentor ha 

muntliga, i syfte att eleverna ska få känna känslan av att lyckas. Hon beklagar istället att de 

duktiga eleverna inte alltid får möta den kunskapsnivå de skulle behöva för att kvarhålla sin 

kompetens och intresset. Andersson (2001) förklarar i sin text att intressets bevarande beror 

på vilken svårighetsnivå som undervisningen bedrivs på. Han menar att om undervisningen 

ligger på en för enkel eller svår nivå riskerar eleverna tappa intresset, istället ska de ständigt 

utmanas med lite ny kunskap som relateras till det de redan kan. Just detta upplever läraren är 

problemet, att för vissa elever blir undervisningen för svår och för andra alltför enkel. Jenner 

(2004) skriver att ifall de duktiga eleverna förlorar intresset och motivationen finns risk att de 

även presterar sämre i ämnet. Skillnaden mellan dem och de elever som har svårt är dock 

självförtroendet. De duktigas självförtroende riskerar nämligen inte att försämras, vilket det 

kan göra för de svaga. Orsaken är att de duktiga ändå anser sig ha möjligheten att lyckas i 

ämnet, bara de anstränger sig och finner motivation till att göra det (ibid.).  

7.2 Elevernas åsikt om nyttan av fysik i skolan 
De flesta elever är överens om att fysik är ett ämne som är nödvändigt att lära sig i skolan, 

men det är däremot inte lika många som anser att det är ett nödvändigt ämne att kunna. Bland 

eleverna finns en tveksamhet kring nyttan av att lära sig ämnet, där en elev skriver att trots att 

läraren pratar om hur bra det är med kunskaper i fysik så märks det inte. Prytz (2003) skriver 

att en orsak till att elever inte ser någon nytta med kunskaper i fysik kan vara att de inte 

förstår vad ämnet är och ska förmedla. Dock framgår det i enkätundersökningen att 

majoriteten av eleverna har insikt i vad ämnet handlar om. Även lärarna säger att de vid 

introduktionstillfället förklarar för eleverna vad fysikämnet innehåller. En annan orsak, som 

Tiller (2003) skriver, kan vara att många elever inte upplever att ämneskunskaperna de får i 

skolan knyts samman tillräckligt med vardagslivet. De kan därmed inte se någon mening med 

att läsa ämnet då de inte förstår hur och när kunskaperna ska användas.  

 

Jenner (2004) skriver i sin artikel att det viktigaste trots allt är att eleverna får svar på frågan 

varför de ska ha fysik i skolan, eftersom de då kan motivera sig till inlärning. Denna 
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medvetenhet hos eleverna, skriver Hedenquist & Håkansson (2008), kan skapas genom att 

göra dem delaktiga i arbetet med målen för de olika avsnitten. Eleverna får då en tydligare 

inblick i vad de förväntas kunna samt möjlighet att få svar på varför de olika delarna är 

viktiga (ibid.). Enligt lärarna i intervjun är eleverna med och väljer vad som ska tas upp i 

undervisningen i och med att eleverna utifrån sig själva väljer exempel och erfarenheter som 

ska diskuteras, men det framkommer dock inte i vilken mån de är delaktiga i planerandet av 

undervisningen och i uppsättningen av delmål. Lärarna säger att de fokuserar på frågan varför 

genom att försöka få eleverna att förstå användningen av kunskaperna utanför skolan. Den 

ena läraren säger dock att hon önskar undervisningen i grundskolan vore mer inriktad, än vad 

den är idag, på vilken nytta eleverna har av kunskaperna. Hon menar att det kunde göras 

bland annat genom större integrering mellan skolans ämnen, där kunskaperna skulle bli ett 

naturligt inslag och eleverna skulle få mer konkreta exempel på hur kunskaperna kan 

användas.  

7.3 Lärarnas motivationsarbete 
7.3.1 Motivationsarbetet 

De båda lärarna är eniga i sina svar om hur arbetet i skolan måste gå till för att göra eleverna 

intresserade och motiverade av fysikämnet. Undervisningen bör nämligen utgå från eleverna 

samtidigt som den förankras i deras vardag, vilket Tiller (1999) tar upp i sin bok. I 

intervjuerna säger lärarna att de låter eleverna berätta om till exempel olika fenomen de 

upplevt. Utifrån dessa berättelser kan undervisningen sedan byggas upp, där vetenskaplig 

kunskap och nya begrepp blir ett naturligt inslag. Detta är något både Sjøberg (2005) och 

Andersson (2001) skriver om och de menar att det är en del i arbetet för att kvarhålla 

elevernas intresse och motivation. De menar att vardagsföreställningen härmed får en 

vetenskaplig förklaring, men är ändå lättare att förstå och ta till sig då den bygger på den 

konkreta verkligheten. Läraren ska alltså bygga vidare på de kunskaper och erfarenheter som 

eleverna har, vilket ställer krav på att läraren är medveten om vad eleverna är engagerade 

inom samt hur det lokala samhället är uppbyggt (Tiller 1999). Ifall läraren bygger 

undervisningen på egna exempel och inte utgår från eleverna, finns det risk att eleverna inte 

känner till eller har erfarenhet av dem skriver Sjøberg (2005). Orsaken till detta är den 

samhällsutveckling som skett och som bidrar till att eleverna inte säkert har samma 

erfarenheter som läraren hade vid samma ålder, men eftersom de båda lärarna själva påpekar 

hur viktigt det är att eleverna är med och diskuterar och ger sin bild, lyfts troligtvis mest 

exempel som de har kännedom om (ibid.).    
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Lärarna gör alltså eleverna delaktiga i lärandeprocessen, på så sätt att de ges möjlighet att 

lyfta fram exempel på fenomen som de anser intressanta att diskutera. Tiller (1999) hävdar att 

detta är en viktig del i undervisningen, ty läraren visar tillit till sina elever genom att låta dem 

ha möjlighet att vara med och bestämma vad lektionerna och diskussionerna ska innehålla. 

Det kommer att påverka elevernas attityder och motivation, eftersom de känner att de blir 

delaktiga i sitt eget lärande (ibid.). Även om elevernas tankar och upplevelser av till exempel 

fenomen är inkorrekta är det ändå viktigt att de får lyftas fram och utgöra ett underlag för den 

korrekta bilden (Andersson 2001). Det är dock viktigt att läraren tänker på sitt uppträdande 

vid en sådan situation för att inte riskera att någon elev känner sig kränkt till följd av sin 

felaktiga förståelse (Jenner 2004). Läraren ska istället försöka sätta sig in i elevens 

tankeprocess kring fenomenet och försöka förstå varför eleven resonerar som den gör. Genom 

att läraren bland annat på det viset visar respekt till sina elever, och inte försöker förstärka sin 

egen maktposition i klassrummet, finns möjlighet till goda relationer mellan parterna (ibid.), 

där läraren har möjlighet att möta och hjälpa den enskilde eleven (Revstedt 2002). En lärare 

säger dessutom att hon brukar berätta för eleverna att hon inte kan allt och att det kommer att 

finnas frågor som hon inte kan svara på. På det viset arbetar hon också för en mer jämbördig 

relation (Jenner 2004). Läraren säger att hon tycker det är viktigt att vara ärlig och kunna 

skratta tillsammans med eleverna, det bidrar till en mer positiv anda i klassrummet. Bra 

relationer mellan lärare och elever är nämligen viktigt och något som bidrar till ett positivt 

inlärningsklimat, vilket vidare leder till att motivationen kan förbättras (ibid.). 

 
Lärarna arbetar med att eleverna ska få en förståelse för ämnet. De säger att även om eleverna 

med tiden ska lära sig använda nya begrepp, är ändå det viktigaste att de har förståelsen för 

dem. Enligt Jenner (2004) är detta en del i motivationsarbetet, där alltså eleverna har 

möjlighet att få uppleva framgång genom att ha förståelse för något trots att det med 

fysikaliska begrepp inte är korrekt. Detta kan således stärka elevernas självkänsla och ge dem 

viljan att lära mer senare, när de känner att det finns möjlighet att lyckas (ibid.).  

 

Både Jenner (2004) och Revstedt (2002) skriver att det är viktigt att det hos eleverna finns en 

ett mål, som får dem att kämpa. Lärarna säger i intervjun att bland eleverna förekommer det 

olika mål med fysikämnet. Betygen är ett exempel, där vissa elever har målet att få bra betyg 

och andra endast försöker nå godkänt. Det finns även elever som ser en nytta med 

undervisningen och egna tillämpningsmöjligheter av kunskaperna. De eleverna har därmed 



 31 

skapat ett intresse till ämnet som gör dem motiverade. Revstedt (2002) poängterar att det är 

viktigt att läraren ser till de individuella elevernas intressen och försöker hjälpa dem att nå 

sina mål oavsett hur de ser ut. Hedenquist & Håkansson (2008) anser även att läraren 

tillsammans med eleverna ska sätta upp realistiska delmål, där eleverna blir medvetna om hur 

de ska nå sitt individuella slutmål. Det arbetet är viktigt för att kvarhålla elevernas motivation 

och vilja att fortsätta kämpa, vilket även kommer att bidra till att de lär sig mer om sig själva 

och om ämnet (Sjøberg 2005). 

 
7.3.2 Lärarnas förväntningar på sina elever 

Revstedt (2002) skriver att lärare ska se på sina elever utan förutfattade meningar vad gäller 

bland annat åsikter och möjligheter. Hur lärarna upplever sina elevers inställning till 

fysikämnet har därmed inverkan på elevernas motivation. Den lärare som upplever att 

eleverna är intresserade av fysik, har en positiv inställning till dem, vilket har betydelse för 

den attityd eleverna kommer att ha (ibid.). Den andra läraren däremot tror att eleverna i 

allmänhet tycker ämnet är svårt och tråkigt, vilket är ett slag av negativ förväntan från läraren. 

Jenner (2004) menar att det kan vara svårt för läraren att kvarhålla de positiva förväntningarna 

gentemot eleverna på grund av att läraren själv inte är tillräckligt motiverad för ämnet. Dock 

kan orsaken till detta svar även bero att det finns en god och ärlig relation mellan läraren och 

eleverna, som bidragit till att eleverna framfört sina åsikter, vilket läraren i sin tur varit ärlig 

om vid intervjun.  

 

Lärarna gör, som sagt, eleverna delaktiga i undervisningen genom att de får vara med och 

lyfta fram exempel som kan diskuteras. Detta är också ett slag av optimistisk förväntan, där 

lärarna hyser hopp om att eleverna vågar och kan dela med sig av sina erfarenheter och 

upplevelser. Enligt Jenner (2004) har lärares positiva förväntan inverkan på hur eleven 

upplever ämnet och dess motivation har möjlighet att förbättras.  

 
7.3.3 Lärarnas motivationsarbete gentemot elevernas  motivation 

Enkätsvaren visar att många elevers motivation till fysikämnet har ändrats sedan år sju och 

även lärarna upplever att elevernas motivation och vilja att lära om ämnet har förändrats. Den 

ena läraren säger att flera elever har blivit mer positiva till följd av förståelse medan den andra 

läraren tycker att eleverna blivit latare med åren. Lärarna upplever dock eleverna olika, där en 

tror att eleverna anser fysik vara ett tråkigt ämne och den andra upplever att de flesta verkar 
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vara intresserade. Även om lärarna uppfattar elevernas motivation olika finns intrycket av att 

de ändå upplever eleverna överlag mer motiverade än vad enkätundersökningen visar.  

  

Den ena läraren säger att hon upplever att elevernas förväntningar inför fysikämnet är stora i 

sjuan, vilket hon försöker bevara genom att förankra undervisningen i deras vardag. Enligt 

Jenners artikel (2004) gör därmed läraren rätt i sitt motivationsarbete när hon utgår från 

elevernas perspektiv, men trots det är det flera elever som uppger att deras förväntningar av 

fysikämnet inte uppfyllts och att de har tappat motivationen till ämnet. Några elever skriver 

att de tycker lektionerna blivit tråkigare. Även om frågan inte direkt ställdes vid intervjuerna 

framgår det att lärarna använder sig av varierande metoder för att möta eleverna, vilket Prytz 

(2003) menar är viktigt för att nå fler och bevara deras intresse till ämnet. Det framkommer 

nämligen att intresset, för många elever, är en avgörande faktor till motivationen. Läraren ska 

därmed försäkra sig om intressanta och utmanande uppgifter samt förklara varför eleverna ska 

lära och få kunskap i ämnet, ty det ökar möjligheten att bättra deras motivation (Jenner 2004). 

Läraren ska alltså inte förvänta sig att vissa elever inte är intresserade eftersom negativa 

förväntningar sällan bidrar till positiva resultat och därmed minskar motivationen (ibid.). 

Läraren som säger att eleverna ibland kan vara lata och inte vill till exempel laborera, behöver 

utmana dem mer, vilket Andersson (2001) menar bevarar elevernas intresse för fysiken. 

Enligt läraren brukar eleverna utmanas genom bland annat olika tävlingar för att engagera 

dem och väcka intresse, men hon säger också att hon följer elevernas vilja vad gäller 

laborationer eftersom de ska ha möjlighet att påverka hur lektionen ska genomföras. För att 

lektionerna ska upplevas givande är det viktigt att alla inslag är anpassade på rätt nivå. Det 

menar Andersson (2008) väcker elevernas nyfikenhet och bidrar till att lektionerna inte 

upplevs meningslösa med negativ inverkan på intresset. 

 
Att motivationen förändras till det bättre förklarar en av lärarna kan bero på att eleverna insett 

vad ämnet innebär och att de ser vilken nytta de kan ha av kunskaperna. Detta stämmer med 

flera elevsvar, där det står att motivationsförändringen bland annat beror på större intresse och 

mognad. Förändringen kan också bero på det Hwang & Nilsson (2003) skriver om, att 

elevernas tankeförmåga har utvecklats och bidragit till att de kan tänka abstrakt, vilket 

underlättat förståelsen av fysiken. I intervjun framkommer också att TV-serien Mythbusters 

på Discovery Channel intresserar flera elever, vilket läraren upplever har en positiv 

motivationseffekt bland eleverna. Tack vare detta program upplever hon att elevernas intresse 
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för fysikämnet ökat under de senaste tio åren, vilket motsäger Sjøbergs (2005) text att 

medierna skulle ha en negativ inverkan på elevers naturvetenskapliga attityd.  

 

8 Diskussion 
Empiriinsamlingen och analysen av resultaten har bidragit till många tankar som jag nu 

kommer att ta upp till diskussion. Här presenteras även andra områden, som framkommit och 

kan utgöra grund för vidare forskning. 

 

Studien tog sin utgångspunkt i mina egna erfarenheter, eftersom jag upplevt att många elever 

ofta gett uttryck för negativa åsikter till fysikämnet. Jag hade också fått ta del av elevernas 

attityder genom bland annat ROSE’s senaste undersökning, som visar att svenska elever inte 

ser fysik som ett av de populära ämnena i skolan (Skolverket 2008b). Trots det hyste jag, vid 

studiens början, hopp om att elevers åsikter skulle vara annorlunda och mer positiva än de jag 

hade fått höra. Förutom att undersöka elevernas verkliga inställning hade jag även intresse av 

att få en bild av hur lärare arbetar med elevernas motivation och ställa detta i relation till hur 

eleverna verkligen upplever fysikämnet. Min tanke var att komma fram till resultat som jag 

kan ha nytta utav i min blivande lärarroll, där jag ska motivera elever till att lära fysikämnet, 

men också få dem att inse vilken nytta de kan ha av kunskaperna.  

 
Resultatet från enkätundersökningen visar att det bland eleverna existerar mycket varierade 

åsikter om fysikämnet. Vad gäller deras inställning visar den tolkning som jag har gjort att 

fördelningen mellan de elever som är positiva respektive negativa till ämnet är relativt jämn. 

Många elever upplever fysik som ett svårt ämne, vilket medför att det upplevs jobbigt. Detta 

påverkar elevernas inställning negativt, särskilt när det blir svårt med förståelsen. Genom 

intervjuerna har jag fått intrycket av att lärarna är medvetna om att fysik är ett svårt ämne, där 

till och med en av dem säger att fysik innehåller mer fakta än vad det borde göra på 

grundskolenivå. Jag har fått intrycket av att lärarna arbetar mycket med att låta enklare 

konkreta förklaringar utgöra grunden för det abstrakta, vilket enligt Prytz (2003) är ett 

arbetssätt som gör att ämnet kan upplevas lättare att förstå. Vidare framkommer det att 

eleverna upplever att den enskildes intresse är avgörande för vilken inställning som finns till 

ämnet, där också intresset för olika avsnitt kan variera. Enligt Tiller (2003) ska lärare arbeta 

med att fånga elevernas intresse genom att utgå från eleverna och deras vardag utanför skolan, 

vilket jag uppfattar att lärarna i undersökningen också gör. De försöker nämligen att utgå från 
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elevernas erfarenheter och berättelser i undervisningen när nya kunskaper och begrepp ska 

introduceras.  

 

Eftersom de olika avsnitten inom fysikämnet skiljer sig mycket från varandra inser jag 

betydelsen av att fundera över i vilken ordning de ska tas upp. Det kan vara fördelaktigt, med 

hänsyn till elevernas intresse, att inte lyfta flera avsnitt efter varandra som upplevs svåra och 

abstrakta. Istället bör en lärare fokusera på att det blir en variation i undervisningen, både vad 

gäller innehåll och arbetsformer, för att tydligare kunna påvisa ämnets syfte och därmed öka 

intresset. Fysiken ska, som Prytz (2003) skriver inte bara vara formler och teknik utan även 

läran om livet och tillvaron, där eleverna känner en mening med undervisningen och känner 

att de har möjlighet att delta.   

 
Enkätundersökningen visar också att majoriteten av eleverna är tveksamma till frågan om det 

är viktigt att ha kunskaper i fysik. Jag reagerar på att det är många elever som skriver att 

fysikämnet säkert är bra att kunna, vilket jag tolkar som att de ofta hör om fysikämnet som ett 

användbart ämne, men att de själva inte kan se på vilket sätt kunskaperna skulle kunna 

användas. Detta tycker jag är tragiskt då inte bara jag, utan även de intervjuade lärarna och 

läroplanen framhåller vikten av att undervisningen lyfter den nytta eleverna har av att lära sig 

ämnet (Skolverket 1994). Intervjuerna ger dessutom bilden av att lärarna arbetar med att 

förankra undervisningen i elevernas vardag, men tyvärr är det ändå många elever som 

upplever att fysik inte bidrar med kunskap som de har användning för. Lärare behöver därmed 

arbeta ännu tydligare med kunskapstillämpningen och jag håller därför med Jenner (2004), 

som skriver att det är viktigt att eleverna får veta varför de ska och behöver lära sig fysik, 

eftersom det är svårt att motivera eleverna till inlärning och deltagande i undervisningen ifall 

de varken ser någon nytta eller känner tillfredsställelse med kunskaperna som de får (ibid.).  

 

Jag är däremot förvånad över att nästan alla elever uppger att fysik är ett ämne som bör finnas 

i skolan, eftersom jag tycker att det motsäger deras svar om nyttan av kunskaperna. Kanske 

svarar de som de gör till följd av att ämnet idag är obligatoriskt, samtidigt som de känner till 

att fysik ska lära om hur naturen vi lever i fungerar. Till följd därav ser de att ämnet ska ge 

kunskaper om livet och därmed behöver läras ut i skolan, även om de själva inte kan se nyttan 

av att ha dessa kunskaper i vardagen utanför skolan.  
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Genom intervjuerna har jag fått veta att lärarna i sin undervisning arbetar mycket utifrån 

eleverna, eftersom de anser att det är viktigt att utgå från elevernas vardag och utgå från 

sådant som de har upplevt eller känner till. De arbetar alltså på ett sätt som rekommenderas 

starkt av bland annat Tiller (1999), eftersom det ökar möjligheten att få eleverna att känna sig 

delaktiga i undervisningen samtidigt som det har en positiv verkan på motivationen. Att 

lärarna utgår från eleverna tyder på att lärarna lyssnar till dem och ökar därmed möjligheten 

att skapa goda relationer, vilket är en fördel i motivationsarbetet eftersom det ger läraren 

möjlighet att få veta vilken nivå den enskilde eleven befinner sig på och kan arbeta utifrån den 

(Revstedt 2002). Arbetssättet visar även att lärarna har en positiv förväntan på sina elever, där 

de visar att de tror på att eleverna har erfarenhet och kunskap. Denna förväntan kommer att 

påverka elevernas egen syn på sig själv och sina möjligheter, vilket nämns pygmalioneffekten 

och har visat sig vara en viktig del i motivationsarbetet (Jenner 2004). I övrigt anser jag att det 

är viktigt för stämningen och välbefinnandet med goda relationer i klassrummet, vilket en av 

lärarna också tycker. Hon säger uttryckligen att hon vill vara ärlig gentemot eleverna och 

anser det viktigt att kunna skratta tillsammans med dem på lektionstid, vilket Jenner (2004) 

skriver, bidrar till att lärarens maktposition inte förstärks utan istället skapas möjlighet att lära 

känna varandra vilket bidrar till en mer positiv relation.  

 

Ett problem i motivationsarbetet som visar sig existera är svårigheten att anpassa 

undervisningen på en nivå som passar alla elever, vilket en av lärarna tar upp och som 

Andersson (2001) skriver är viktigt för att inte tappa elevernas intresse. Undervisningen bör 

alltså ligga på en lagom svår nivå, vilket är individuellt olika för elever och därmed svårt för 

läraren att anpassa. Detta kan alltså vara något som bidragit till att elevernas motivation har 

förändrats och som läraren behöver arbeta vidare med. Eftersom läraren är medveten om 

problemet måste hon försöka finna en lösning för att ytterligare öka chanserna att hålla kvar 

elevernas intresse och motivation till fysikämnet.  

 

Lärarnas arbete med kunskapsmål och elevernas individuella mål har denna studie inte 

undersökt, men Hedenquist & Håkansson (2008) menar att det är ett viktigt moment i 

motivationsarbetet och därför bör tillämpas i undervisningen. Lärarna säger i intervjuerna att 

det bland eleverna förekommer både inre och yttre mål, men inte hur arbetet med dessa mål 

fungerar. Det har dessutom framkommit att eleverna i sjuan ofta är mycket förväntansfulla, 

vilket lärarna måste ta till vara för att undvika att motivationen avtar. Detta kan bland annat 

göras genom att lyfta fram elevernas förväntningar och sätta upp mål utifrån dem. Ett ökat 
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arbete med målen skulle enligt mig bidra till en bättre inställning till fysikämnet, eftersom det 

leder till ett ökat samarbete mellan läraren och den individuella eleven. Enligt Hedenquist & 

Håkansson (2008) kan arbetet med målen även leda till bättre prestationsresultat till följd av 

att eleverna får en större medvetenhet kring sitt eget lärande och med detta ökad 

självkännedom. Därmed är det inte sagt att eleverna har ett bra självförtroende, vilket lärarna 

tillsammans med den enskilde eleven behöver arbeta med. Dock måste lärarna ha kunskap om 

begreppen självförtroende och självkännedom med flera samt deras betydelse för den enskilde 

individen. Jenner (2004) menar att detta är en viktig del i arbetet med att främja motivation 

och inlärning eftersom självförtroendet påverkar den individuelle elevens möjlighet att nå 

uppsatta mål.  

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att lärarna i flera avseenden arbetar på ett 

motivationsfrämjande sätt. Dock visar studien att många elever trots detta tappar motivationen 

till ämnet. Även om det också finns elever som blir mer motiverade med åren är det totalt bara 

häften som har en positiv inställning och motivation till ämnet. En fråga jag automatiskt 

ställer mig är hur detta ser ut i jämförelse med motivationen och inställningen för skolan i 

allmänhet, men oavsett är fysik ett användbart ämne som eleverna behöver få kunskap om och 

framförallt se nyttan av att kunna. Därmed är det viktigt att lärare fortsätter arbeta på ett 

motivationsfrämjande sätt, men också ser över hur undervisningen kan utformas ännu bättre 

ur ett motivationsperspektiv. Det ger förhoppningsvis fler elever insikt om betydelsen av att få 

kunskaper i fysik, vilket kan bidra till allmänt positivare attityd och inställning till ämnet. 

 

Undersökningen har, utanför studiens syfte, bidragit med information om att det existerar en 

stor skillnad mellan pojkars och flickors åsikter vad gäller motivation, intresse och 

möjligheten att tillämpa kunskaperna. Det framkommer att pojkar är mer motiverade än 

flickor till ämnet och de anser även fysikkunskaperna mer användbara än vad flickorna gör. 

Lärarna sa, vid intervjutillfället, att de upplever att pojkar ofta är mer intresserade än vad 

flickor är, vilket kan bero på att fysik ofta upplevs vara ett ämne riktat till pojkar (Prytz 2003). 

Detta är väldigt intressant då fysiklärarna som deltagit i denna studie båda är kvinnor, där 

åtminstone den ena medvetet försöker arbeta med att locka även flickorna genom exempel 

som riktar sig mot de båda könen. Förutom att arbeta vidare med elevers attityder ur ett 

genusperspektiv vore det intressant att gå djupare in på vad det är i undervisningen som 

påverkar den negativa inställningen till fysikämnet. Trots att lärarna på flera sätt arbetar 

motivationsfrämjande har det genom den här studien framkommit att det är många elever som 
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har en negativ inställning och motivation till ämnet. Enligt eleverna är orsakerna det 

personliga intresset och svårigheten i ämnet, men det framkommer inte någon djupare 

förklaring till vad det beror på. Svar på dessa frågor skulle bidra till att jag som lärare skulle 

ha ännu större möjlighet att arbeta med eleverna och deras relation till ämnet och 

förhoppningsvis öka intresset genom att påvisa nyttan med kunskaperna. Dessutom kanske 

jag kunde locka fler till vidare studier i fysik, vilket skulle vara givande för dem själva men 

också för samhället där det behövs utbildade medborgare inom fysik till förmån för 

samhällsutvecklingen. 
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Bilaga A  

Intervjuguide 

Syftet med intervjun är att få del av hur lärarna arbetar i klassrummet för att skapa motivation 

att lära om fysik bland eleverna samt hur lärarna uppfattar elevernas intresse av fysikämnet.  

 

Allmän information 

• Vilka ämnen och för vilka åldrar undervisar du? 

• Hur länge har du undervisat? 

 

Lärarens motivationsarbete 

• Hur introducerar du fysik när det kommer som nytt ämne i sjuan? 

- Vad lyfts 

- Vad undviks 

• Hur arbetar du för att fånga elevernas intresse i början av ett nytt avsnitt? 

- Introduceras det nya avsnittet på något särskilt sätt? 

• Hur arbetar du med de nya begrepp som fysikämnet tar upp 

- relationen; begrepp - förståelse 

• Hur arbetar du för att behålla elevernas intresse för fysikämnet? 

- om någon tappar intresset, hur arbetar du då med den individuelles motivation? 

 

Lärarens uppfattning av elevernas inställning/motivation 

• Hurdan är, enligt din uppfattning, elevers allmänna inställning till ämnet fysik? 

• Hur anser du elevernas motivation påverkas av att fysikämnet anknyts till 

samhället/omgivningen/naturen 

 



 

 

Bilaga B 
Enkätundersökning åk 9 

Välj ett svarsalternativ (det som stämmer bäst överens med din åsikt) och sätt kryss i rutan. 

Jag är:  Pojke   
Flicka  

 

1. Fysik är lätt att lära sig tycker jag 

Håller helt med           Håller delvis med           

Håller inte riktigt med           Håller inte alls med  

            
2. Fysikämnet undervisas så jag förstår  

Håller helt med           Håller delvis med           

Håller inte riktigt med           Håller inte alls med  

 

3. Jag tycker det är nödvändigt att lära om fysik 

Håller helt med           Håller delvis med           

Håller inte riktigt med           Håller inte alls med  

 

4. Fysik anser jag är ett ämne som bör finnas i skolan 

Håller helt med           Håller delvis med           

Håller inte riktigt med           Håller inte alls med  

 

5. På fysiklektionerna lär jag mig om hur naturen1 fungerar 

Håller helt med           Håller delvis med           

Håller inte riktigt med           Håller inte alls med  

 

6. Fysikkunskaperna har jag användning av även utanför skolan 

Håller helt med           Håller delvis med           

Håller inte riktigt med           Håller inte alls med  

 

7. Fysikundervisningen är inspirerande 

Håller helt med           Håller delvis med           

Håller inte riktigt med           Håller inte alls med  

 

                                                 
1 Med naturen menas vår egen omgivning och de fenomen som där finns  



 

 

8. Inför en lektion i fysik känner jag mig motiverad 

Håller helt med           Håller delvis med           

Håller inte riktigt med           Håller inte alls med  

 

9. Jag tycker det är roligt med fysiklektion 

Håller helt med           Håller delvis med           

Håller inte riktigt med           Håller inte alls med  

 

10. Har Din motivation för ämnet ändrats sen Du började läsa fysik i 7:an?   

Ja          Nej  

Om ja i 10,  

HUR:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Vad beror det på enligt Dig?_________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Om nej i 10,  

Vad beror det på enligt Dig? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11. Hur förklarar Du Din inställning till fysik med  egna ord? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

12. Vad handlar fysik om enligt Din uppfattning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Tack för din medverkan! 


