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SAMMANFATTNING 

I mitt arbete har jag gjort en kartläggning över vad några 
fysiklärare använder i form av digitala medier i sina klassrum och 
hur de förhåller sig till dessa. Arbetet innehåller även en mindre 
inventering av olika digitala medier och hur dessa kan användas i 
undervisningen. Alla lärarna som deltog i undersökningen 
använder digitala medier i sin undervisning men i olika 
utsträckning och på olika sätt. De är överens om att en varierad 
undervisning leder till att man som lärare når ut till och motiverar 
fler av sina elever. Digitala medier är en stor hjälp för att 
genomföra just en sådan varierad undervisning. Lärarna delar 
med sig av sina erfarenheter och åsikter kring digitala medier, 
samt hur de anser att digitala medier påverkar inlärning, 
arbetssituation, attityder hos eleverna och i deras eget arbete som 
undervisande lärare.  
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1. Inledning 

Under mina VFU-perioder har jag studerat hur det diskuteras om vikten av 

digitala medier (DM) i undervisningen på olika skolor. Jag har dock märkt av ett 

visst motstånd till den moderna tekniken och det som den för med sig. Många 

verkar osäkra på kunskaperna som krävs för att få tekniken att fungera, vissa 

tycker att det är svårt att veta hur de ska integrera det ”nya” i sin ”gamla” 

undervisning och i många fall så är det fysiskt material som saknas. Det är inte 

lätt att bygga ny kunskap utan rätt verktyg. Som lärarstudent i matematik och 

fysik har jag mest insyn i dessa ämnen och har fått uppfattningen att det verkar 

ännu svårare att använda sig av den moderna tekniken här. Jag har valt att 

undersöka fysikundervisningen för att jag själv ser så stora möjligheter att berika 

undervisningen med digitala medier. Jag vill undersöka fysiklärares inställning till 

en moderniserad undervisning och samtidigt få möjligheten att se vad som finns 

tillgängligt för att berika undervisningen. Det är inte fråga om att ersätta 

undervisningen med samma undervisning i digital form eller genomföra samma 

laborationer fast virtuellt istället för ”hands on”. Många elever har svårt för fysik 

och jag möter ständigt människor som tycker att fysik är ”så tråkigt”. I många fall 

tror jag att det beror på att fysikämnet upplevs som svårt och abstrakt. Jag vill 

undersöka om och hur lärare tror att digitala medier kan berika undervisningen. 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att se hur några lärare i fysik ser på användandet av 

digitala medier i undervisningen, både i förhållande till modernisering av fysik-

undervisningen och kravet på att följa med i samhällets utveckling. Jag vill även 

kartlägga en del av de  digitala medierna och ge exempel på hur dessa kan 

användas i undervisningen. 

 

3. Digitala medier 

3.1 Vad är digitala medier? 

När det talas om digitala medier i undervisningen möts man ofta av begreppet 

IKT. IKT står för Informations- och kommunikationsteknik och är ett 

samlingsbegrepp för den moderna tekniken i undervisningen. Exakt vad som är 

modern teknik varierar och utvecklas ständigt. Många tänker enbart på datorer 

när de hör begreppet IKT men det kan vara så mycket andra saker. Nu finns det 

datorer, digitala pennor, mätutrustning, kameror, interaktiva tavlor, 

mobiltelefoner och mycket annat som ingår i den digitala undervisningen (Ung 

kommunikation 2011). I kapitel 3.3 följer en utförligare beskrivning av några 

utvalda exempel på digitala medier och hur dessa kan användas i 

undervisningen. 

3.2 Varför digitala medier? 

Som lärare är det lätt att tro att det räcker med våra förklaringar av olika 

fenomen eller begrepp. Att eleverna får samma bild av verkligheten som vi har 

enbart genom att lyssna och ”förstå”. Så är inte fallet. Lärarens förklaringar är 

enbart tomma ord utan mening som inte ger någon ökad förståelse (Egidius 

2005).  

”Eleverna måste antingen: -få börja med att uppleva och erfara, 

gärna under handledning och med läraren som organisatör, och 

sedan få hjälp av läraren att sätta ord på sina tankar och 
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föreställningar eller: -få uppleva åskådligt och konkret vad orden 

syftar på samtidigt som de lyssnar till dem” (Egidius 2005, s57).  

För att eleverna ska kunna konstruera sin kunskap behöver de kunna arbeta med 

fenomenet, här kan det behövas stöd i form av bilder, film eller visualiseringar i 

datorn.  (Egidius 2005). 

Alla lär sig på olika sätt och för att undervisa så många som möjligt på bästa sätt 

gäller det att använda sig av olika medier i undervisningen för att öka chanserna 

att nå ut till så många som möjligt. Digitala medier är ett mångsidigt verktyg som 

går att använda på många olika sätt och på obegränsade nivåer (Egidius 2005).  

”När datoriseringen slår igenom på allvar även i skolans och 

högskolans värld, känns det som en ren självklarhet att tillvaron 

präglas av mångfald och variation, av föränderlighet och 

nyskapelse. Då kan vi klart och entydigt bejaka att: -olika lärande lär 

sig olika saker även om de deltar i en kurs som gäller samma 

område. – det finns flera sätt att gestalta ett vetande om 

fenomenen på området, och olika varianter och grader av förmåga 

att lösa uppgifter där. – det finns flera olika lärstilar som måste 

accepteras även om de avviker från den norm som man själv har 

som lärare ” (Egidius 2005, s71). 

3.3 Exempel på digitala medier i undervisningen 

3.3.1Algodoo 

Algodoo är ett 2D-simuleringsprogram skapat av 

Algoryx Simulation AB. Skaparnas tanke är att det 

ska väcka intresse, kreativitet och motivation 

genom att vara användarvänligt, lätt och 

färgglatt. Det för tankarna mot tecknad film, 

vilket kan tilltala både den yngre och äldre 

eleven. Med några få knapptryck kan man skapa 

ett interaktivt fysikaliskt experiment som ger eleven en chans att själv bygga sin 

Figur 1 Bil som är ritad i Algodoo. På 
ena navet har jag satt en motor, utan 
motor rör sig enbart bilen om 
underlaget lutar. 
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kunskap (Algodoo creates a new synergy 

between science and art, 2012). Tina Sundberg, 

IT-pedagog på AV-media i Växjö, menar att 

möjligheterna i stort sett är oändliga och 

programmet är skapat för att passa alla nivåer i 

skolan, från förskola till gymnasium (Kronobergs 

skolor först ut med verktyget Algodoo, 2012). 

Programmet innehåller möjligheter att bygga 

med fasta kroppar av olika material, vätskor, 

kedjor, kugghjul, hjul, fjädrar, friktion, gravitation 

och mycket annat. Skaparna av programvaran har 

som mål att de fysiska lagarna ska fungera som 

de gör i verkligheten, dock med begränsningen 

att det är tvådimensionellt. Det går att visa en 

graf över ett samband man ritat upp, t.ex hur en 

vikt i en fjäder rör sig.  Förutom 

användningsområdet att låta eleverna själva 

experimentera och upptäcka så går det att 

använda algodoo vid demonstrationer. Med 

fördel används då en interaktiv tavla för att förstärka ”hands on” – begreppet. 

Det går att i förväg bygga upp scener som sparas som filer, detta underlättar och 

minskar tidsåtgången. Det finns även vissa färdiga modeller som följer med 

programmet, så kallade phunlets och exempel på lektionsplaneringar finns på 

hemsidan. Algodoo ska vara baserat på den senaste tekniken och det utvecklas 

ständigt i samarbete med forskare, lärare och andra användare av programmet 

(Algodoo creates a new synergy between science and art, 2012). 

Algodoo skapades av Algoryx. Algoryx grundades 2007 på Umeå universitet av 

forskare inom datavetenskap och fysik. Dessa forskargrupper bildade senare ett 

gemensamt forskningscenter; UMIT som nu är ledande i norra Europa inom 

modellering, programvara, simulering och visualisering. I samarbete med Oryx 

Figur 2 En tyngd som är fäst i en fjäder. 
Intill har jag tagit upp ett diagram som 
visar rörelseenergin över tid. I 
programmet går det att ändra 
fjäderkonstanten, massan på tyngden 
osv. 

Figur 3 I går det att arbeta med olika 
fysikaliska tillstånd, bl.a vätskor. Här 
har jag hängt upp en "skål" i två fjädrar 
och sedan fyllt skålen med vatten. I 
detta fall går det nu att dra och släppa 
skålen med muspekaren och se hur 
vattnet rör sig alternativt skvimper ut. 
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Simulations AB, som nu är ledande inom fordonssimuleringar, bildades sedan 

Algoryx (Algoryx, multiphysics and 3D simulations, 2012). 

 

3.3.2 Mobiltelefon 

Mobiltelefoner, eller så kallade smartphones, har idag oftast många fler 

funktioner än att bara ringa och skicka sms. De flesta moderna telefonerna idag 

har kamera, internet, GPS och mycket mer. Detta gör att de kan vara en stor 

tillgång i undervisningen. I Växjö har flera projekt genomförts, nedan följer en 

kortfattad beskrivning av två av dem för att ge en bild av möjligheterna som en 

mobiltelefon kan tillföra undervisningen. Inget av projekten är från fysiklektioner 

men tekniken som beskrivs går att applicera på andra områden än de som 

beskrivs nedan.  

Hans Willstedt arbetar som lärare på gymnasieskolan Katedralskolan i Växjö, han 

undervisar i Biologi, Kemi och Miljökunskap. Det är i det senare av ämnena som 

han 2008 startade projektet LETS GO (Learning Ecology with Technologies from 

Science for Global Outcomes) tillsammans med Marcelo Milrad från Växjö 

universitet (nu Linnéuniversitetet) som är ledare för CeLeKT (Center for Learning 

and Knowledge Technologies). Projektet pågick 2008-2011 och gick ut på att 

integrera mobila enheter i miljökunskapen för att förenkla fältarbetet för 

eleverna och samtidigt hjälpa dem att få en mer samlad bild av hela studien så 

fort de kom tillbaka till skolan efter sin studie i skogen. Så här gick det till rent 

praktiskt i undervisningen: Elevernas uppgift var att studera förekomsten av 

granbarksborrar, ett bra sätt att undersöka hur en skog mår. Eleverna utrustades 

med mobiltelefoner (av den sorten som har inbyggd GPS och kamera som la till 

GPS-koordinater till bilderna), portabel dator, portabel mätutrusting (Pasco) 

samt en digital penna (Livescribe). Med hjälp av dessa kunde eleverna direkt på 

plats undersöka och dokumentera fynden. Med mobiltelefonen kunde de direkt 

fylla i resultat i ett förinstallerat program som sedan skickade uppgifterna till en 

dator på skolan. Med hjälp av den digitala pennan (som även har inbyggd kamera 

och mikrofon) kunde de påbörja rapportskrivningen redan ute i skogen. När de 
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sedan kom tillbaka till skolan hade de hela undersökningen samlad och kunde 

med enkla medel skriva en fullständig rapport eller förbereda en muntlig 

redovisning. Syftet med projektet var att få eleverna att lära sig mer om ekologi 

samtidigt som de skulle få använda modern teknik i undervisningen. Både Hans 

Willstedt och eleverna är mycket nöjda med resultatet av projektet (Jämterud 

2010). 

Ett annat exempel är en matematikaktivitet som genomfördes på en grundskola i 

Växjö. Matematiklektionen är framtagen av lärare och forskare på 

Linnéuniversitetet och genomfördes tillsammans med 9 elever från en år 6-klass. 

Lektionen genomfördes både i klassrummet och utomhus i ett försök att variera 

matematiklektionerna som oftast ser lika ut med mycket räkning i läromedel 

sittandes vid sin bänk, kanske kan man motivera eleverna att lära sig mer? 

Uppgiften som eleverna fick var ”Gissa höjden på byggnaden”. Lektionen började 

med en gemensam genomgång i klassrummet där eleverna blev informerade om 

uppgiften och hur tekniken fungerade som de skulle använda. Därefter följde en 

utomhussession som fokuserade på datainsamling och dokumentation, lektionen 

avslutades sedan med en gemensam återsamling i klassrummet där grupperna 

fick redovisa sin uppgift för resten av klassen. Tekniken som de använde var en 

mobiltelefon med en programvara som de skulle använda för att svara på frågor, 

skriva in information, ta kort och spela in ljud. I klassrummet, innan de gick ut, 

fick de titta på en instruktionsfilm och träna på att ta kort och spela in ljud, 

därefter delades de in i tre grupper och skickades iväg till byggnaderna på kartan 

som de fått (elevernas arbete utomhus filmades för att dokumenteras i 

utbildningssyfte, detta visades inte för eleverna i klassrummet sedan). De fick 

instruktionerna att ta två kort på varje byggnad, att komma överens om ett svar 

om byggnadens höjd samt att spela in varför de kom fram till det specifika svaret. 

Elevgrupperna fick också komma överens om vilken byggnad just de skulle 

redovisa om i klassrummet när de kom tillbaka. Alla uppgifterna som eleverna 

knappade in i mobiltelefonen taggades geografiskt på en karta så att det gick att 

följa deras vandring även senare i klassrummet.  
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När eleverna återvände till klassrummet skulle de redovisa vad de kommit fram 

till inför hela klassen, alltså även för de eleverna som inte deltagit i uppgiften. De 

visade bilderna och spelade upp det inspelade ljudet. De fick även en ny uppgift 

där en annan teknik AR (augmented reality, se kap 3.3.3 nedan) användes. Om 

de hade gissat rätt på höjden av sin byggnad så fick de ”se” den på kartan i 3D, 

bredvid sin byggnad (som de visste höjden på) fick de se en annan byggnad som 

de nu skulle uppskatta höjden av med hjälp av det de visste om ”sin byggnad”. 

Om de hade gissat fel på ”sin” byggnad så visades istället deras byggnad bredvid 

en annan byggnad som visade  höjden som de hade gissat, detta för att nu kunna 

säkerställa den korrekta höjden på deras byggnad, säg till exempel att de gissade 

att ett 8m högt lägenhetshus var 4m högt, då får de se ”sitt” lägenhetshus 

bredvid ett litet hus som är endast 4m högt. På så sätt kan de lättare uppskatta 

vad det var som gick fel vid de ursprungliga beräkningarna och komma fram till 

ett nytt svar på höjden av ”sin” byggnad.   

Projektet blev ett lyckat inslag i undervisningen men för att verkligen få ut största 

möjliga matematikförståelse ur lektionen så behövs en mer lärarledd diskussion i 

den avslutande delen av lektionen i klassrummet samt att följa upp lektionen i 

efterhand för att öka det abstrakta tänkandet kring liknande uppgifter (Sollervall 

m.fl 2012).  

3.3.3 AR, augmented reality 

AR, augmented reality, översatt till svenska betyder det 

förstärkt verklighet, det finns i många olika former och på flera 

olika nivåer. AR är en kombination av datorisering och 

verklighet, ett visuellt lager av data med information (bild 

och/eller ljud) som läggs till den verkliga bilden. För att 

applikationen ska veta var och hur AR-objektet ska vara 

placerat så används ofta så kallade markörer (se Figur 4). För 

att det ska få kallas augmented reality är följande tre saker ett 

krav; Det ska ske i realtid, sinnesintrycken ska komma 

samtidigt från den digitala och den verkliga världen samt att 

Figur 4 Bild av en s.k 
AR markör. Hämtad 
från Wikimedia 
Commons, återgiven i 
enlighet med bildens 
licens. Skapare: 
Michael Sean 
Gallagher. 
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de båda världarna ska matcha varandra geometriskt. Användningsområdena är 

obegränsade (Augmented Reality, 2012). 

 

Några exempel på användningsområden:  

• TV, information som syns för tittarna i rutan, till exempel resultat och 

klocka i en fotbollsmatch eller poängställningen i melodifestivalen. 

• Applikationer i smartphones, du kan till exempel få hjälp att hitta 

närmaste tunnelbanestation och dess avgångar, se historiska fakta om 

byggnader eller objekt på museum. Informationen du söker syns som text 

och pilar i telefonens display.  

• Böcker som när man via webb-kameran tittar på dem får liv med-3D 

figurer och eventuellt även ljudspår.  

• Undervisning - läroböcker som fungerar som de jag nämnde i punkten 

ovan. 

Augmented reality får inte förväxlas med Virtual reality där en simulering av 

verkligheten skapas. Augmented reality utgår från en verklig bild men förstärker 

informationen med hjälp av modern teknik (7 things you should know about 

augmented reality, 2012).  

3.3.4 Digitala Pennor 

En digital penna (t.ex livescribe. Det finns många olika som fungerar på lite olika 

sätt). fungerar precis som en vanlig bläckpenna om du skriver på vanligt papper. 

Skriver du med den på ett särskilt papper som hör till pennan så samarbetar 

pennan och pappret så att all information om vad som skrivs sparas. Vanlig 

analog handskrift görs om till en digital fil som kan överföras till en dator och 

visas på datorskärmen, eller sparas på datorn som en digital fil. Pappersblocket 

med det speciella pappret, ser ut som ett helt vanligt kollegieblock men varje 

sida är som ett väldigt detaljerat koordinatsystem som pennan läser av. Det gör 

att pennan ”vet vad den gör” och sedan kan överföra den informationen till 

datorn. Det är även så att de flesta digitala pennorna har en mikrofon som gör 
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att allt ljud som sägs runtomkring sparas tillsammans med texten, ljudet och 

texten synkroniseras. När man har skrivit några rader så kan man pausa, klickar 

man sedan på något av orden man har skrivit så spelar pennan upp ljudet som 

spelades in då man skrev just det ordet. Klickar gör man genom att nudda med 

pennspetsen på det ordet du skrivit. På pappret finns symboler som man också 

kan klicka på för att pausa ljudinspelning eller att spola fram eller bakåt i sin text.  

På www.livescribe.com finns filmsekvenser som visar detta på ett tydligare sätt. 

Användningsområdena är oändliga, här kommer några exempel: Elever kan 

anteckna på lektionerna och samtidigt få ljudet inspelat av vad läraren säger, 

något som kan vara extra bra för elever som har svårt att hinna med att skriva 

allt som behövs. Med den digitala pennan krävs bara korta minnesanteckningar. 

Elever som tillsammans ska arbeta i grupp kring en uppgift kan anteckna och lösa 

uppgiften med hjälp av en digital penna, på så sätt kan läraren följa tankegången 

i gruppen utan att faktiskt sitta bredvid. Läraren kan skriva ner lösningar till 

matematik- eller fysikuppgifter och samtidigt förklara muntligt. Om detta sparas 

på en fil som delas med eleverna så kan de själva följa med i lösningen i sin egen 

takt, pausa och spola tillbaka om de behöver höra det igen. En sparad fil kan 

även läggas upp på en blogg t.ex för att nå ut till fler. Som sagt, den digitala 

pennan kan användas på många olika sätt och i många olika situationer (muntl 

intervju Axelsson 2012).  

3.3.5 Interaktiva tavlor 

En interaktiv tavla (figur 5) ser oftast ut som 

en vanlig whiteboardtavla men innehåller 

avancerad teknik som gör att den går att 

använda på många sätt. Exempel på välkända 

modeller av interaktiva tavlor är Smartboard, 

Cleverboard och Activeboard. Hur själva 

tekniken fungerar skiljer sig mellan olika 

modeller men i grund och botten är det en 

digital whiteboardtavla som tillsammans med en projektor är kopplad till en 

dator. Dessa samverkar så att tavlan blir en stor kopia av datorns skärm, med 

Figur 5 En variant av interaktiv tavla, en s.k 
smartboard. Hämtad från Wikimedia Commons, 
återgiven i enlighet med bildens licens. Skapare: 
Dhscommtech. 
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hjälp av en särskild penna eller ibland även fingrarna (även här skiljer det sig 

mellan modeller) går det att direkt på tavlan ”klicka” på ikoner och skriva text. 

Allt som går att göra med hjälp av en datormus och en dator går att göra på den 

interaktiva tavlan men det blir tydligare och interaktionen blir större när man 

arbetar direkt på tavlan och inte med en datorskärm mellan sig och eleverna. 

Tekniken utvecklas ständigt och idag finns det även projektorer med inbyggd 

programvara som gör att man inte behöver en särskild interaktiv tavla för att det 

ska fungera, det räcker med en vanlig analog whiteboard (muntl. Intervju 

Axelsson 2012).  

 

4. Teori 

4.1 Inlärning 

Den moderna forskningen om lärande och undervisning i naturvetenskapliga 

ämnen utgår i allmänhet från en konstruktivistisk syn på lärande. Med detta 

menas att eleverna själva skapar sig bilder och föreställningar om 

naturvetenskapliga fenomen. Kunskap är något som konstrueras och utvecklas 

hos individen i samarbete med andra, ett socialt samspel. Tidigare forskning från 

1978, av Rosalind Driver och Jack Easley, tyder på att elevers synsätt inte 

stämmer överens med vad som är vetenskapligt bevisat. Kopplingen mellan 

vardagsförståelse och vetenskapligt synsätt måste tydliggöras innan en bra 

lärsituation kan ske (Helldén, Lindahl & Redfors 2005). 

En undervisning som bygger på ett totalt konstruktivistiskt synsätt på inlärning 

har visat sig vara mer tidskrävande än vanlig traditionell undervisning. Detta 

visades i en undersökning som gjordes av Andersson och Bach där de utvecklade 

en undervisningsmodell där större vikt lades vid analys av syftet med 

undervisningen, elevernas begreppsuppfattning samt en tydligare precisering av 

målen för undervisningen. Eleverna visade sig prestera bättre efter denna typ av 

undervisning men tidsåtgången var nästan den dubbla jämfört med den vanliga 

undervisningen (Andersson & Bach 1995). 
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Piaget och Vygotskij – båda anser att inlärning inte kan ske vid passivt 

mottagande av kunskap. ”Den Vygotskianska analysen kombinerat ett personligt 

och ett socialt perspektiv med internaliseringsprocessen i fokus” (Helldén & 

Lindahl & Redfors 2005, s17). Vygotskij anser att språket är källan till barns 

psykiska utveckling när det gäller utvecklingen av tanke och minne. Detta gör att 

han förespråkar en social inlärning då han anser att lärande är en social 

kompetens inom ett område. Hans tankar lever kvar än idag då många anser att 

kunskap föds genom kommunikation, tolkning och konstruktioner mellan 

människor. Ord och begrepp har inte någon betydelse om eleverna saknar bilden 

av den verklighet som beskrivs av orden och begreppen. Eleverna måste själva 

konstruera sin kunskap med hjälp av lärarens undervisning, läromedelsböcker 

samt andra hjälpmedel (Egidius 2005).  

I boken Teaching Physics with the Physics Suite tar författaren upp problemet 

med den typiska fysikundervisningen där man utgår från en text för att sedan 

arbeta vidare med begränsade arbetssätt. Detta är enligt Edward F. Redish inte 

tillräckligt för många elever. Det finns många som inte kan tillgodogöra sig 

innehållet i en fysiktext vilket leder till att de inte förstår hur de ska gå till väga 

eller vad de ska lära sig. Boken talar istället om The Physics Suite vilket är en 

alternativ fysikundervisning med fler olika moment. Den största skillnaden är 

dels användandet av guidade aktiviteter för att hjälpa eleverna att själva 

strukturera upp sitt lärande dels användandet av modern teknik. När det gäller 

modern teknik i undervisningssyfte menar Redish att de största fördelarna är att 

de hjälper eleverna att bygga upp en förståelse kring begrepp som behövs. 

Dessutom kan det vara till hjälp att skildra samma problem eller moment på olika 

konkreta sätt för att underlätta den abstrakta förståelsen (Redish 2003). 

4.2 Varför är det viktigt med intresse och motivation?  

Enligt svenska akademiens ordlista: Ordet intresse betyder förmågan att väcka 

uppmärksamhet, andra ord som nämns i samma sammanhang är deltagande, 

riktning av håg eller lust och vikt samt betydelse. Ordet motivation härstammar 

från ordet motiv som betyder skäl, vi behöver ett skäl till varför något är viktigt 
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eller intresseväckande (Svenska akademiens ordlista, 2012). Många anser att det 

är viktigt att skapa intresse och motivation för de naturvetenskapliga ämnena 

och vikten av detta framgår tydligt enbart genom ordens betydelse. Intresset och 

motivationen hänger ihop och behöver varandra för att fungera i 

undervisningssammanhang. Svein Sjøberg uttrycker sin åsikt utan omsvep  

”Utan intresse och motivation blir det inget lärande.” (Sjøberg 2000 

s.348) 

Samma författare beskriver en annan anledning till varför undervisningen måste 

vara intressant och varierad. Hans beskrivning av dagens ungdomar till skillnad 

från hur det var ”förr” är målande: 

”Dagens ungdomar är otåliga. Ungdomen beskrivs som ”homo 

zappiens”. Medieforskare har funnit att om ungdomar har tråkigt i 

mer än åtta sekunder så ”zappar” de till en annan kanal. Utan att 

vara arrogant å ämnets vägnar kan man kanske säga att åtta 

sekunders koncentration är i minsta laget för att lära sig matematik 

och fysik. I en sådan verklighet har de naturvetenskapliga ämnena 

inte mycket att sätta emot.  

Tidigare fann sig de unga i att sitta stilla. De arbetade med det som 

de blev tillsagda att arbeta med. Delvis utifrån ett slags plikt, delvis 

därför att det inte fanns så många alternativ” (Sjøberg 2010, s. 

433). 

Just ungdomarnas valmöjligheter gör det svårt, de är uppväxta i en miljö full av 

val. Redan tidigt i livet ställs de inför val, redan innan de är mogna nog att se 

konsekvenserna av sina val. De skapar sin egen identitet baserad på olika val. 

”De väljer inte sin framtid med tanke på vad vuxna anser vara bra 

för landet eller ekonomin. De väljer utifrån sina egna intressen och 

sina behov! 

Ungdomar är inte lata och apatiska. De är upptagna av att 

förverkliga sig själva, och de är upptagna av sin identitet. Om de 



 
 

16 

verkligen ”tänder” på något är de villiga att jobba stenhårt för att 

nå sina mål. Men det måste vara mål som de själva anser vara värda 

att kämpa för. De unga söker efter mening, och de satsar ofta på 

sådant de uppfattar som viktigt och relevant. De vill gärna bli sedda 

och hörda. De vill att deras synpunkter och argument ska tas på 

allvar. De vet att de har en stor grad av frihet och de väljer ämnen, 

utbildningar och yrken där de kan förverkliga sig själva och det de 

värdesätter” (Sjøberg 2010, s 434). 

Svein Sjøberg menar att om vi ska kunna få ungdomarna intresserade av 

naturvetenskapliga ämnen i skolan så måste vi kanske ta mer hänsyn till 

ungdomskulturen än vi tidigare gjort. Eleverna uppfattar de naturvetenskapliga 

ämnena som ämnen där de inte får samma frihet i sina val, de blir servade på ett 

annat sätt och ”måste” söka efter de rätta svaren. De får inte samma chans att 

komma med egna idéer eller uppfattningar. Istället för att försöka ändra 

ungdomarna till något de borde  vara så måste vi möta dem de verkligen är. I sin 

bok har Sjøberg gjort en lista över saker som undervisningen bör innehålla för att 

väcka ett intresse hos både pojkar och flickor. 

• Betona den samhälleliga användningen av naturvetenskap och teknologi 

• Ta upp etiska aspekter av naturvetenskap och teknologi 

• Betona de naturvetenskapliga ämnenas estetiska aspekter 

• Gör dessa ämnen mindre abstrakta, teoretiska och rent intellektuella  

• Knyt dem till kropp, hälsa och biologiska förhållanden 

• Knyt dem till astronomi, modern teknik och fenomen som ännu inte är 

förklarade 

• Gör innehållet mer personorienterat, knyt det till människors behov och 

visa på olika värden av naturvetenskap och teknik 

• Visa de naturvetenskapliga ämnenas betydelse för de filosofiska 

tänkandet och för vår kultur  

Denna lista är skriven utifrån elevers svar på frågorna i ROSE-projektet (Sjøberg 

2010).  
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4.3 Attityder 

Oon & Subramaniam menar i sin artikel On the declining interest of physics 

among students att intresset för att läsa naturvetenskapliga ämnen, särskilt fysik 

har minskat drastiskt de senaste åren. Trenden syns runt om i hela världen men 

särskilt tydligt blir det i de välutvecklade länderna något som kan verka lite 

konstigt då elever från dessa länder är de med bäst resultat på internationella 

tester såsom PISA eller TIMMS. Genom sina undersökningar, av 190 lärare på 

olika skolor i Singapore, har författarna kommit fram till att det förekommer en 

osäkerhet hos fysiklärare om karriärmöjligheter inom fysik. Lärarna anser att 

fysik verkar svårt och abstrakt för eleverna det är även så att den förlegade 

åsikten att fysik är för pojkar finns kvar i samhället. Författarna menar att 

trenden är förödande för dessa länders ekonomi, det krävs personer med stora 

kunskaper inom naturvetenskap för att hålla sig konkurrenskraftig gentemot 

andra länder. Studien är baserad på lärares åsikter om elevernas attityder när 

det gäller fysik (Oon & Subramaniam 2010).  

Lite motsägelsefullt menar Redish (2003) att fler nu än någonsin förut är 

intresserade av en naturvetenskaplig universitetsutbildning. Redish menar att 

fler studenter är intresserade av teknologiska arbeten i allmänhet, detta på 

grund av en ständigt ökande arbetsmarknad inom området. Att fler läser vidare 

på universitet är välkänt, enligt högskoleverket ökar andelen svenskar med 

högskoleexamen (mer än 120 högskolepoäng avklarade) generellt både på lång 

och kort sikt. Åldern på dem som påbörjar studier vid universitet har också 

minskat, allt fler går direkt från gymnasiet till universitetet. Men i Sverige väljer 

färre studenter utbildningar inom naturvetenskap, trots att man på listan över 

framtida behov av nyutexaminerade finner flera yrken som kan kopplas till 

naturvetenskapen, både civilingenjör inom teknisk fysik och grundskollärare i 

matte/NO (Högskoleverket 2011). 

Det finns inte så mycket forskning om ungdomars känslor kring 

naturvetenskapliga ämnen. Däremot har deras attityder studerats. Tyvärr har 

studierna minskat sedan 70-talet, en trolig orsak till det är att alla studier visade 



 
 

18 

samma sak utan att man fann lösningar på problemet. Ungdomar väljer bort 

naturvetenskapliga ämnen i allt för stor utsträckning, deras negativa syn på 

ämnet har inte kunnat ändras trots mycket forskning. Allt färre ungdomar väljer 

en karriär inom naturvetenskap, vilket leder till generellt sämre kunskaper inom 

naturvetenskap hos medborgarna. Det finns tydliga kopplingar mellan ett lands 

ekonomi och dess naturvetenskapliga kompetens vilket gör att goda kunskaper 

inom ämnet borde ligga i mångas intresse (Helldén & Lindahl & Redfors 2005). 

Fysiken är nu mer än någonsin viktigt för allas allmänbildning, även om man inte 

själv arbetar med teknologi så lever vi i en demokrati där vi väljer vår ledare. 

Denna ledare måste ha kunskap om teknologi och för att välja rätt ledare gäller 

det att gemene man har grundläggande kunskaper om vetenskap och teknologi. 

Utan rätt kunskaper är det lätt att luras av kvacksalvare inom vetenskapen, de 

som vill använda felaktiga hypoteser till sin egen fördel ( Redish 2003).  

Svårigheten som många forskare stöter på när de undersöker ungdomars 

attityder kring ett ämne är att det är en komplex fråga. Många aspekter spelar in, 

läraren, enskilda moment, hela ämnesblock mm. Dessutom verkar det inte finnas 

ett direkt samband mellan elevernas attityder och hur de sen agerar. En positiv 

attityd kan styra dem mot ett val men ett visst beteende kan även generera en 

attityd så det är oftast en obruten spiral där många saker påverkar varandra. 

Externa variabler som också påverkar attityden är ålder, kön, social och kulturell 

bakgrund samt personlighet. Det har visat sig vara svårt att undersöka attityder 

genom att använda enkäter då det är svårt att tolka värdet av svaren, det går att 

få en bild av vilka problem som eventuellt finns men det är svårt att förstå och 

lösa dem. Kvalitativa metoder har visat sig fungera bättre då de ger mer insikt i 

orsakerna till attityderna (Helldén & Lindahl & Redfors 2005). 

Studien TIMSS visar att över hälften av eleverna i både grundskola och 

gymnasium tycker att naturvetenskapliga ämnen är viktiga och intressanta, 

pojkar dominerar den positiva sidan men det är även pojkarna som visar de bästa 

resultaten, uppgifterna är hämtade från TIMSS undersökning som utfördes 1995. 

Fördelen med denna typ av studie är att den är internationell och ger oss en 

chans att jämföra olika länder med varandra och därigenom upptäcka för- och 
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nackdelar med olika skolsystem. Via denna typ av studier har man kommit fram 

till att det finns tydliga samband mellan intresse och kunskaper (Skolverket 

1998). Studien gjordes igen 2008, dock inte med exakt samma länder att jämföra 

med. Svenska elevers resultat har försämrats avsevärt under denna period. 1995 

låg Sverige bra till resultatmässigt men 13 år senare ser det inte lika ljust ut. Trots 

att flera länder visar försämringar har svenska elever sjunkit mer på listan, vi 

passeras av till exempel Italien och Slovenien när det gäller matematik och 

Ryssland och Slovenien när det gäller fysik. Jämförelsen är gjord bland de länder 

som deltagit i båda undersökningarna 1995 och 2008. I TIMSS undersökningen 

görs resultatbedömningar av vilka som anses nå upp till medelgod kunskapsnivå 

inom matematik och fysik. Andelen elever som inte når upp till denna medelgoda 

nivå i fysik ökade från 8% 1995 till 38% 2008. Andelen fysikelever som befann sig 

på den avancerade kunskapsnivån var 25% 1995 och endast 7% 2008, alltså en 

radikal minskning. Lärare som deltagit i undersökningen, genom att besvara en 

enkät, menar att eleverna visar ointresse och att detta hämmar undervisningen, 

de anser även att elevernas stora kunskapsskillnader gör att det är svårare att 

undervisa grupperna. Det framgår även att kunskaperna från grundskolan har 

försämrats vilket leder till att mycket undervisningstid på gymnasiet går åt till att 

repetera baskunskaper, detta gör att eleverna får mindre tid åt att studera det 

som ingår i gymnasieskolans kursplaner. Detta är en av anledningarna till varför 

Sveriges resultat försämrats mer än andra länders där undervisningstiden 

används åt rätt moment. Elevernas attityder angående fysik undersöks också i 

enkäten, majoriteten av de svenska eleverna uppger vidare studier som skäl till 

varför de väljer att läsa fysik B. Det största skälet var dock bra lärare och bra 

undervisning (Skolverket 2009).  

Enligt NOT-projektets undersökningar från 1994 anser majoriteten av 

ungdomarna i undersökningen att forskningen inom naturvetenskap är viktig, 

utan den hade vi inte haft den teknik och den välfärd vi har idag. Nackdelarna 

med till exempel den miljöpåverkan som medföljt ser de men anser att det är 

mer forskning och bättre kunskaper inom naturvetenskap som kan motverka 

detta. När det gäller undervisningen inom naturvetenskap i skolan är de inte lika 
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positiva. Många tycker att det inte anknyter till deras verklighet samt att 

undervisningen inte är uppdaterad. Projektets rapportnamn är talande; Mer 

formler än verklighet. I början av högstadiet anser många att NO-lektionerna är 

spännande men för många avtar detta intresse snabbt (NOT 1994).  

”Istället för att öka ungdomarnas intresse för dessa ämnen tycks 

skolundervisningen ofta göra många ungdomar mer negativt 

inställda” (NOT 1994, s 1).  

I början av högstadiet upplever många att Fysik-, Kemi- och Biologilektionerna är 

spännande och nya. Det är en ny typ av undervisning som känns som ett lite mer 

”vuxet”, med de vita rockarna och ett forskande arbetssätt med laborationer och 

experiment. Ganska snabbt blir det två grupper, de som även senare lockas av 

naturvetenskapen och de där intresset svalnar. Att intresset svalnar för många 

tror man beror på att många inte hänger med i undervisningstempot när 

lektionerna blir mer teoretiska. De saknar helhetsbilden, då blir det bara formler 

och regler utan sammanhang och de förlorar kontakten mellan teori och praktik. 

Många elever påpekar här hur viktigt det är att lärarna klarar av att motivera 

tillräcklig för att eleverna ska ha lust att lära och se ämnets helhet istället för 

bara obegripliga fragment. Ämnet blir tråkigt när man upplever att det blir för 

svårt. Fysik anses av många vara det svåraste skolämnet, det anses också vara 

det NO-ämnet som har starkast koppling till matematiken. Matematiken i sin tur 

är det få som gillar, de ”duktiga” eleverna anser att det är ett nyttigt ämne men 

många anser att det är ett tråkigt ämne utan koppling till verkligheten. Tråkiga, 

katederundervisade lektioner utan möjlighet till egna tankar och idéer. Elevernas 

attityd mot matematik och fysik styr deras val av gymnasieprogram till stor del 

(NOT 1994).  

ROSE-projektet (ROSE står för The Relevance of Science Education) undersöker 

mer om elevers tankar och attityder till skillnad från TIMSS och PISA som till 

större delen undersöker utifrån elevprestationer. Enligt ROSE-projektet är det få 

elever som anser att de gillar naturvetenskapliga ämnen mer än andra ämnen i 

skolan, snarare tvärtom. De tycker sämre om de lektionerna. Många tycker också 
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att de naturvetenskapliga ämnena är svår, särskilt flickor. Eleverna vet inte riktigt 

vad de ska använda sina kunskaper inom naturvetenskap till och ser inte sin 

framtid inom naturvetenskapliga yrken. ROSE-projektet ger en samlad ganska 

negativ bild av hur dessa ämnen fungerar i svensk skola. Det krävs en förändring i 

hur vi undervisar om naturvetenskap (Sjøberg 2010). 

4.4 Ny teknik i undervisningen 

I ROSE-projektet undersöktes bland annat frågan Vad har ungdomar erfarenhet 

av? Många av elevernas svar visar att det till största delen är av modern 

teknologi, som mobiltelefoner, datorer och internet. Denna typ av teknologi har 

utvecklats bara de senaste åren, en extremt snabb utveckling. Barn och 

ungdomar idag leker inte med pil och båge eller bygger segelflyg i samma 

utsträckning som förr. De saknar erfarenheter av tekniska eller mekaniska 

aktiviteter som att använda verktyg och redskap som till exempel en domkraft. 

Något som är ganska nyttigt inför fysikstudier. De har inte samma nyfikenhet av 

att veta hur något fungerar, att till exempel skruva isär en bandspelare för att se 

hur den ser ut inuti. Det skiljer sig lite mellan flickor och pojkar men det går att se 

en tydlig omvärdering av elevernas erfarenhetsskapande aktiviteter (Sjøberg 

2010). Samma problem upplever lärare på universitet, avsaknaden av genuint 

teknikintresserade elever gör att föreläsningarna går miste om många 

intressanta, lärorika diskussioner som uppstod tidigare. Förr var det många fler 

som på sökte sig till fysiken för att de var verkligt intresserade av ämnet, nu är 

det i större utsträckning studenter som läser introduktionskurser som de 

behöver i en större utbildning till t ex ingenjör. Frågan är om eleverna bör få 

erfarenheter av hur saker fungerar i verkligheten eller om man ska fortsätta på 

”deras” sätt och använda mer modern teknologi i undervisningen? Enligt Lyberg, 

Lundström & Lindberg blir undervisningen en katastrof om man försöker 

undervisa dagens ungdomar på samma sätt som man gjort med tidigare 

generationer (Lyberg & Lundström & Lindberg 2004). 

”Att intresset är avgörande för studieresultatet råder det ingen 

tvekan som helst om, men att få elever att bli intresserade av t ex 
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kattskinn och bakelit-stavar eller filmer från 50-talet är sannolikt 

svårare än att få dem intresserade av de senaste rönen inom data, 

kommunikation och multimedia. Visserligen kan man inte hoppa 

över de grundläggande baskunskaperna men utan mål eller något 

”större” att relatera till blir kattskinnet och bakelit-staven symboler 

för ett ganska dammigt och museiliknande ämne” (NOT 1994, s 7). 

Detta påtalades alltså redan 1994 i en undersökning som gjordes på svenska 

skolor, de som utförde undersökningen hade gjort en liknande undersökning 

tidigare och förväntade sig finna stora skillnader i undervisningen. De upptäckte 

snart att det inte hade hänt mycket på de 12 åren som gick mellan 

undersökningarna. Då, 1994, fanns det fortfarande inte datorer på många av 

skolorna, något som inte är fallet i dagsläget. De ansåg att glappet mellan skolans 

värld och den värld som eleverna möter i arbetslivet skiljde sig åt markant. Att 

skolan följer samhällsutvecklingen är viktigt för att göra övergången smidig (NOT 

1994). 

I en kvalitetsgranskning som skolinspektionen genomfört i några svenska 

grundskolor, Fysik utan dragningskraft (2010), framgår att många lärare 

använder digitala medier i sin undervisning för att öka variationen. De använder 

presentationsprogram i datorn för sina genomgångar (t.ex powerpoint), 

tillgången till internet gör att de enkelt kan visa animeringar eller filmklipp via 

datorn och eleverna har lättare att söka information. En elevkommentar i 

samband med granskningen var ”när jag läser om fysik på internet eller ser på 

teve tycker jag att det är betydligt roligare att lära sig”. En lärare i granskningen 

som använde sig av digitala medier för att variera undervisningen menade att 

eleverna tröttnade om han inte hade en stor variation i sin undervisning. Elever 

som saknade denna variation menade att fysiken var ett tråkigt ämne där man 

bara skriver av vad läraren har sagt, man lär sig ingenting. Med hjälp av digitala 

medier kan undervisningen varieras i högre grad. Det blir samtidigt fler tillfällen 

att bjuda in till diskussion i klassrummet om fysik knuten till elevernas verklighet, 

något som flera elever eftersträvar (Fysik utan dragningskraft 2010).  
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5. Frågeställning 

I mitt arbete vill jag undersöka vilka relationer fysiklärare har till digitala medier i 

dagens klassrum. Detta är min huvudsakliga frågeställning, att undersöka vilka 

kategorier av relationer jag kan finna. Enligt TIMMS-studien (se kap 4.3) så anser 

lärare, som deltog i TIMMS-studien, att elevernas inlärning hämmas av deras 

ointresse. Detta ville jag göra en mer utförlig undersökning av med hjälp av mina 

intervjuer. Upplever lärarna som jag intervjuar samma problem? Kan digitala 

medier i undervisningen göra undervisningen mer intressant och därigenom få 

eleverna att lära sig mer? Samma TIMMS-studie visar att majoriteten av eleverna 

anser att naturvetenskapliga ämnen är otroligt viktiga men att färre och färre 

väljer att själva läsa just dessa ämnen. Intresset är lågt trots att efterfrågan på 

högutbildade personer inom naturvetenskap ökar. En av frågorna jag ställer mig 

är om lärare inom fysik tror att en modernisering av undervisningen kan leda till 

att elever får ett större intresse för naturvetenskapliga ämnen, främst fysik.  
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6. Metod  

6.1. Urval 

För mina intervjuer valde jag att intervjua verksamma lärare i en svensk 

kommun, både på kommunala och privata skolor. Totalt bjöd jag in 18 

gymnasielärare, med olika erfarenheter, arbetsplatser och bakgrund. I mitt brev 

förklarade jag vem jag var och varför jag ville intervjua just dem samt kort om 

vad mitt examensarbete handlar om. Jag skrev också att samtalet kommer att 

spelas in med hjälp av diktafon, inspelningen är enbart för min egen skull vilket 

de också blev informerade om redan i brevet. Av dessa 18 lärare var det enbart 6 

personer som var villiga att ställa upp på intervju, detta gjorde att studien blev 

mindre än planerat.  

Av deltagarna i studien arbetar 5 av 6 på gymnasieskolor i en svensk kommun, 2 

av dem på friskolor och resterande på kommunala skolor. En av deltagarna 

arbetar inte längre som gymnasielärare men har erfarenhet av detta sedan 

tidigare. Personerna jag har intervjuat är i åldrarna 37-62 år och har 

undervisningserfarenhet i fysik mellan 3 och 27 år.  

6.2 Datainsamlingsmetoder 

Jag mailade ut en förfrågan till lärare i fysik om att delta i min undersökning. 

Efter svar på inbjudan bokade vi in tid för mötet. Intervjuerna genomfördes med 

en lärare åt gången på deras respektive arbetsplats. För att öka känslan av samtal 

istället för intervju och även underlätta efterarbetet, valde jag att spela in 

intervjun.  

Jag har valt att använda mig av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer i mitt 

arbete. Jag har haft ett papper med stödfrågor (se bilaga 1) med mig men 

intervjuerna har varit samtalslika och saknat en fast struktur. Första frågan var 

densamma för alla intervjuerna, därefter försökte jag följa en naturlig 

samtalsgång med stöd av mina frågor. Frågorna fanns där för att leda tillbaka 

samtalet på rätt spår vid de utsvävningar som naturligt sker vid den här typen av 

intervjuer. Kvalitativa intervjuer som undersöker fenomen eller olika 
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uppfattningar kring ett fenomen kan uppnå mättnad redan efter ett fåtal 

intervjuer. Under förutsättning att intervjupersonerna har stor erfarenhet av 

fenomenet som undersöks. Det är fenomenet som analyseras och inte 

intervjupersonen vilket gör att mättnad uppnås när det inte dyker upp nya 

uppfattningar kring fenomenet i fråga. Då mättnad i intervjusvaren är uppnådd 

kan man utgå från att svaren är generella, dvs resultatet hade varit samma även 

om antalet intervjupersonerna hade varit många fler (Johansson & Svedner 

2006). 

6.3 Analysmetod 

Analysmetoden var inte bestämd vid datainsamlingen utan bestämdes först 

senare. En fenomenografisk analysmodell visade sig passa mitt datamaterial 

bäst. Som namnet antyder så är det en metod anpassad för att kvalitativt 

analysera individers tankar kring olika fenomen. Genom att systematiskt sortera 

skillnader i intervjucitat arbetar man fram kategorier av svar som sedan är 

grunden för resultatet. Det viktigaste vid en fenomenografisk analys är att 

forskaren ställer frågor till intervjupersonen om hur han eller hon uppfattar ett 

eller flera fenomen. Inte vad de vet om fenomenet utan hur de ställer sig till det. 

Ibland kan det vara en fördel att bädda in fenomenet i ett exempel istället för att 

fråga rakt ut om fenomenet i fråga. Detta för att undvika att intervjupersonen 

svarar utifrån ”vad man bör svara” utan istället beskriver hur han eller hon 

upplever situationen som är beskriven i exemplet. Intervjuerna ska vara 

halvstrukturerade och tematiska med enbart ett fåtal frågor. Intervjun påverkas i 

stor grad av svaren som ges på frågorna. Det är viktigt att man får så 

uttömmande svar som möjligt på sina frågor och man bör därför undvika frågor 

som kan besvaras med ja eller nej. Liksom för andra intervjuer ska man även 

undvika att ställa ledande frågor.  
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Efter intervjuerna så följer dataanalysen som i en fenomenografisk analysmodell 

innehåller 7 steg. 

• Att bekanta sig med materialet – Att läsa igenom de transkriberade 

intervjuerna ett flertal gånger så att man lär känna materialet. 

• Kondensation – De mest intressanta och betydelsefulla citaten klipps ut, 

s.k passager. 

• Jämförelse – Likheter och skillnader mellan de olika passagerna 

undersöks. 

• Gruppering – Likheterna och skillnaderna grupperas i olika högar där man 

ser tydliga kopplingar mellan olika citat.  

• Artikulera kategorierna – Likheterna står i fokus och forskaren försöker 

finna kärnan inom kategorierna .  

• Namnge kategorierna – Utifrån kärnan av likheter som vi fann namnger vi 

nu kategorierna vilket gör att kategoriernas betydelse framgår tydligare. 

• Kontrastiv fas – Granskning av kategorierna. Kan en passage passa in i 

mer än en kategori? Kategorierna ska vara exklusiva, alltså uttömmande. 

(Dahlgren & Johansson 2009).  

Ganska tidigt i mitt arbete med analysen upptäckte jag att det till en början blir 

två huvudkategorier, Lärares användning av digitala medier och Lärares tankar 

kring digitala medier. Dessa kategorier förgrenar sig sedan till flera 

underkategorier.  

6.4 Etiska aspekter 

Lärarna blev informerade om syftet av min studie i god tid före intervjuerna, jag 

informerade även om att intervjuerna skulle spelas in för mitt eget bruk. För att 

lärarna som intervjuades skulle känna sig i trygga med att lämna ut sina tankar 

och åsikter lovades de full anonymitet. Flera av respondenterna gav spontant sitt 

medgivande att jag får citera dem och skriva ut namn under förutsättningen att 

de först får läsa igenom och godkänna användandet av citatet. I mitt arbete har 

jag ändå valt att låta dem vara helt anonyma. Jag har även valt att inte skriva ut 

vare sig namn på kommun eller skolor där lärarna arbetar.  
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7. Resultatanalys 

Kategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartan ovan beskriver relationerna jag fann mellan fysiklärare och digitala medier 

i klassrummet. Jag ville även ha svar på några mer specifika frågor i mitt arbete:  

• Hur används den moderna tekniken i lärarnas undervisning?  

• Anser lärarna att den nya tekniken kan motivera till mer kunskap? En 

möjlig hypotes är att de anser att det gör undervisningen roligare. 

Uttrycker de exempelvis att de ser möjligheten att visa samma fenomen 

på fler olika sätt leda till att inlärningen ökar hos eleverna?  
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• Hur ser lärare på användningen av modern teknik i undervisningen, vilka 

för- eller nackdelar upplever lärarna?  

• Hur tycker lärarna att elever tar till sig kunskap som ges på detta ”nya 

sätt”?  

• Anser de att en modernisering av undervisningen hjälpa till att vända de 

negativa attityderna mot naturvetenskap som syns idag?  

Nedan följer min undersökning av dessa frågor i sin helhet. Svaren på dessa 

frågor finns i kategorierna. 

7.1 Lärarnas användning av digitala medier  

För att kunna undersöka lärares relationer till digitala medier ansåg jag det 

nödvändigt att först undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt de idag 

använder det i sin undervisning.  

7.1.1 Egen användning 

Lärarnas användning av digitala medier beror mycket på vad som finns 

tillgängligt på deras arbetsplatser men även på personlig erfarenhet och intresse. 

Av mina intervjuade lärare så är det bara en som inte anser att han använder 

digitala medier i sin undervisning, detta visade sig inte riktigt stämma då han 

använde räknare och till viss del datorer för att visualisera grafer och 

uträkningar. De andra fem använde det i större utsträckning. (För att göra den 

enklare att följa vem som säger vad så har Intervjupersonerna fått 

beteckningarna Ip1-6, deras Ip-nummer följer dem genom hela analysavsnittet. 

Jag har valt ut de citat som på bästa sätt sammanfattar de olika lärarnas 

uppfattningar i de olika kategorierna för att försöka skapa en bild för läsaren. 

Detta leder till att alla lärarna inte omnämns i samma utsträckning, det betyder 

inte att lärarnas åsikter har prioriterats på olika sätt utan bara att de uttryckt sig 

på olika sätt).  
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Digital mätutrustning 

”Menar du hur mycket teknik jag använder i form av interaktiva 

labbar så är det i princip noll, men naturligtvis använder jag modern 

teknik i form av mätutrustning.” (Ip1) 

Något som var gemensamt var användandet av digital mätutrustning med olika 

sensorer som kopplas till dator, då kan man arbeta med mätresultaten i grafer 

eller diagram med hjälp av programvara i datorn. Denna typ av mätutrustning 

verkar finnas på de flesta skolor och används flitigt. De flesta av 

intervjupersonerna är dock osäkra på om detta verkligen klassas som modern 

teknik, kanske just för att de använder det så mycket och att den utgår från 

något som liknar en ”vanlig” laboration. Många skolor har köpt in hela 

klassuppsättningar med mätdatautrustning så att laborationerna kan 

genomföras med alla i klassen samtidigt. Med hjälp av utrustningen kan man få 

en rörelse (t.ex en studsande boll) att visualiseras med grafer på en dator. I 

datorn kan man växla mellan olika mätningar t.ex hastighet, avstånd till sensorn, 

lägesenergi och mycket annat.  

Animeringar, Simuleringar och Film 

Fyra av lärarna använder sig av animeringar eller simuleringar i sin undervisning, 

främst i demonstrationssyfte men även tillsammans med ”hands on”-

laborationer för att elever själva ska upptäcka skillnader eller likheter i resultatet 

med sitt eget laborationsresultat (mer om det under rubriken Lärares tankar 

kring eleverna – Elevers inlärning och motivation). Även korta filmklipp från 

Youtube eller streamad film används för att visa olika fenomen används av flera 

av lärarna. En introduktion med hjälp av en film eller animation inbjuder till en 

fortsatt diskussion menar några av lärarna. En av lärarna använder sig av ett 

digitalt läromedel där eleverna kan registrera sig och få tillgång till olika 

”lärpaket” som ett komplement till läromedlet de använder i klassrummet.  

Att kunna visa olika fysikaliska förlopp på ett tydligt och bra sätt som kanske är 

svårt att visa i verkligheten är en annan av orsakerna till att lärarna väljer att 
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använda sig av animeringar eller simuleringar i undervisningen. Vissa 

demonstrationer är för dyra för att kunna visa i den vanliga undervisningen och 

då blir digitala hjälpmedel en bra ersättning. Det finns även experiment och 

demonstrationer som är för farliga för att genomföras i ett klassrum eller som är 

helt enkelt ogenomförbara i klassrumsklimatet och även där kommer film eller 

animeringar väl till pass. En av lärarna tycker även att film är en bra variation i 

undervisningen så eleverna får höra någon annan förklara olika fenomen ibland. 

Film är dock det som används mest flitigt i klassrummen än så länge, animeringar 

och simuleringar är fortfarande något nytt för många.  

Andra programvaror 

Även andra programvaror används i vissa fall, en av lärarna beskriver en variant 

där en webkamera filmar till exempel en rörelse och sedan lägger på en skala. 

Där får man möjligheten att via datorn få fram grafer och diagram över den 

filmade rörelsen. En annan lärare berättar om ett digitalt läromedel som 

eleverna kan arbeta med och träna bland annat grafritning. Programmet slumpar 

en graf och eleven får ange ekvationen till grafen, datorn ritar sedan upp grafen 

till elevens ekvation, då ser eleven om det blev rätt eller om något blev fel så de 

kan försöka ändra ekvationen så det blir rätt.  

Interaktiva tavlor 

Interaktiv tavla används av några få, det är inte så många som har tillgång till det 

i sina klassrum. Lärarna känner även att de saknar utbildning inom området för 

att kunna använda tavlorna på rätt sätt. Få ser de interaktiva tavlornas potential 

eftersom de inte är bekanta med dem. Det är bara en av lärarna som 

intervjuades som använder interaktiv tavla som en naturlig del av sin dagliga 

undervisning, många av lärarna nämner inte ens interaktiva tavlor under hela 

intervjun. En av lärarna påpekar fördelen med interaktiv tavla tillsammans med 

powerpoint-presentationer, eftersom läraren då kan förbereda grunden innan 

lektionen och sedan fylla på med text och material tillsammans med eleverna. 

När lektionen är över så har elever och lärare tillsammans skapat ett dokument 

som eleverna sedan får tillgång till via mail eller molnet. En annan lärare vill inte 
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använda interaktiva tavlor eftersom läraren ändå inte använder powerpoint i sin 

undervisning, läraren anser att det tar bort mycket av interaktionen med 

eleverna. Jag tycker att detta är ett tydligt tecken på att användandet och 

åsikterna kring teknik av detta slag beror mycket på hur pass bekant man är med 

tekniken i fråga. Ju mer man kan och behärskar det nya, desto fler möjligheter 

ser man.  

1-1 datorer, Google 

Fyra av lärarna arbetar på skolor där eleverna har varsin dator att använda i sitt 

skolarbete. Flera av dessa lärare arbetar med Google Docs eller liknande, alltså 

möjligheten att arbeta med dokument som finns uppe i ett ”moln”. Flera elever 

kan samarbeta med samma dokument trots att de inte fysiskt sitter tillsammans 

och arbetar. Läraren kan även direkt gå in och kommentera i dokumenten med 

förutsättningen att eleven delar sitt dokument med läraren. Detta förenklar 

mycket administrativt och gör att även elever som inte är närvarande kan ta del 

av det som skett på lektionen.  

7.1.2 Tankar kring andras användning 

”Trots att jag är så gammal så gillar jag den här nya tekniken och 

det är väl jag på den här skolan som driver på de andra..” (Ip2) 

Två av de mest erfarna lärarna har märkt att trots deras ålder är det de som är 

mest aktiva med den moderna tekniken, något som förvånar dem.  

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna använder det som finns tillgängligt på 

arbetsplatsen och det som de känner sig trygga med. Digital mätutrustning finns 

på de flesta skolorna idag och används därför mer flitigt. Även film finns 

tillgängligt för alla, både via internet och på traditionellt vis via bibliotek och 

hyrfilmscentraler och används därför av de flesta. När det gäller animeringar, 

simuleringar och interaktiva tavlor bland annat så tillhör detta den något nyare 

tekniken som inte alla hunnit sätta sig in i än. Det finns ett visst motstånd mot 

det nya som jag återkommer till under avsnittet Lärares tankar kring digitala 

medier.  
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7.2 Lärarens tankar kring digitala medier. 

Inom kategorin Lärarens tankar kring digitala medier finns först och främst 

underkategorierna Lärarnas värdering av användandet av digitala medier och 

Lärarens tankar kring eleverna.  

7.2.1 Lärarnas värdering av användandet av digitala medier (För/nackdelar) 

Fördelar  

”fördelen är att man kan visa en mängd olika saker som man kanske 

inte har råd att köpa in annars.. Fysikutrustning är ju rätt dyrt, så 

det som jag köper in i fysikutrustning vill jag gärna ska vara saker 

som jag känner att eleverna kan använda laborativt .. då tycker jag 

att det är helt ok att visa interaktivt ibland för att förklara bättre.” 

(Ip1) 

Lärarna som deltog i intervjuerna ser många fördelar med användandet av den 

nya tekniken i undervisningen, både när det gäller deras eget arbete och 

elevernas undervisning. De menar bland annat att den nya tekniken kan göra det 

möjligt att visa saker för eleverna som skolan aldrig skulle ha råd att köpa in. Det 

sparar även tid för läraren att kunna visa något som någon annan gjort istället för 

att förbereda allt själv från grunden.  

Gemensamt för lärarna är att de anser att den moderna tekniken förenklar 

arbetet för läraren och sparar pengar åt skolan. Många demonstrationer är 

tidskrävande när det gäller förberedelser, skrymmande ur förvaringssynpunkt 

och dyra i inköp. Då kan det förbättra både undervisningen för eleverna och 

arbetsbelastningen för lärarna menar några av lärarna. Undervisningen 

förbättras ju dessutom när ekonomin inte styr vad som kan visas för eleverna.  

Möjligheten för elever att ta del av undervisningen trots frånvaro på lektionen är 

också en fördel. Vid repetition av ett moment är det också tidssparande att 

slippa plocka fram laborationer eller demonstrationer ännu en gång.  
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Även administrativa fördelar för både lärare och elever finns. Man slipper en 

massa lösa papper som tar plats och kan försvinna. Det finns även en möjlighet 

att samarbeta kring dokument både elever emellan och lärare – elev vilket 

förenklar arbetet. Kontakten mellan lärare och elev har också blivit lättare att 

hålla med hjälp av e-post. Att kunna hämta ner sitt arbete eller dokument från 

en server i ett ”moln” till vilken som dator som helst eliminerar problem med 

kraschade datorer eller datorer som lämnats hemma. Kort sagt, de 

administrativa fördelarna är många.  

Nackdelar 

”Du får inte bli servad av datorn, man måste förstå att det går att 

göra utan dator.. man måste förstå den grundläggande kopplingen” 

(Ip1) 

Även om lärarna ser många fördelar med digitala medier så finns det en viss 

skepticism och osäkerhet kring det nya. Nackdelarna som lärarna upplever är 

bland annat att viss digital apparatur som man skulle önska att man kunde 

använda kostar för mycket. Dataprogram och filmer kostar inte så mycket med 

andra digitala prylar kostar för mycket för att det ska vara lönsamt att köpa in. 

Interaktiva tavlor finns till exempel inte i alla klassrum. Det finns även en önskan 

om att använda digitala pennor i klasserna men även det medför en ganska stor 

kostnad. Den digitala tekniken kan spara in pengar i vissa fall, men även kosta för 

mycket i andra fall beroende på vilken typ av teknik man talar om. När det gäller 

tid är det samma sak, tekniken kan förenkla arbetet men samtidigt anser flera av 

lärarna att det tar väldigt mycket tid att sätta sig in i allt det nya. De hade gärna 

förnyat sin undervisning och använt sig mer av modern teknik men har helt 

enkelt inte tiden att lära sig själva. Något som är nödvändigt att hinna med om 

det ska fungera. Det är inte alltid tekniken fungerar som den ska, när man ska 

använda något i sin undervisning vill man vara relativt säker på att det går som 

planerat, många känner en osäkerhet kring hur de ska göra om det inte fungerar. 

Har man inte tillräcklig kunskap kring apparaturen så är det extra svårt.  
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Osäkerheten kring den nya tekniken är en nackdel, ingen av de intervjuade 

lärarna skulle tacka nej till kompetensutbildningar inom digitala medier i 

undervisningen. Ju bättre man kan ett program eller en teknisk pryl, ju mer 

användarvänligt blir det och fel och problem som uppstår blir lättare att lösa. 

”Nackdelar är väl tekniken, att den inte alltid är med en så att säga, 

det är alltid något som krånglar. Börjar man använda det mer och 

mer så krånglar det mindre och mindre… men tiden räcker inte 

riktigt till” (Ip2) 

När det gäller programvaror och simuleringar så visar flera av lärarna en rädsla 

över att fysiken ska tappa kontakten med verkligheten. Att inte ersätta allt med 

en digitaliserad verklighet är viktigt påpekar flera. Det finns en stark vilja att 

fortsätta med hands-on laborationer i undervisningen. Flera av lärarna påpekar 

vikten av att arbeta med händerna och att eleverna verkligen får utföra 

laborationerna själva. Det finns även en ifrågasättning av riktigheten i program, 

hur ska eleverna veta att det verkligen stämmer överens med verkligheten? Det 

är en vanlig fråga. Många av lärarna är dock överens om att datorerna är nyttiga 

hjälpmedel i vissa sammanhang men påpekar ständigt vikten av att fortsätta 

laborera traditionellt.  

”Nackdelen är att man ibland förlorar kontakten med verkligheten 

som finns inom fysik .. Det måste vara tillräckligt bra simuleringar 

med någorlunda frihetsgrad .. det får inte vara för tillrättalagt eller 

förutbestämt för då är det fara. Programmet måste kunna göra så 

många avancerade simuleringar så att det känns som verkligheten 

för annars tror jag inte att eleverna ser det som så.. Spontant så 

tror jag att de uppskattar att göra något handgripligt..” (Ip1) 

Att vissa av eleverna har varsin egen dator som de använder i skolarbetet leder 

till andra typer av problem. Det är svårt att kontrollera vad eleverna använder 

datorerna till och lärarna är rädda att eleverna ska lägga fokus på sociala medier 

eller annat som inte är relevant för undervisningen under lektionstid. En dator 
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med internet kan distrahera otroligt mycket samtidigt som den kan vara till stor 

nytta.  

Jag kan jag konstatera att lärarna ser både fördelar och nackdelar med den nya 

tekniken. Mycket av nackdelarna är dock förväntade problem som de tror skulle 

kunna inträffa eller försämra undervisningen. Som en av lärarna ovan nämnde så 

blir ju utrustningen mer användarvänlig ju mer man använder den och ju mer 

man kan om den. Att känna en osäkerhet mot det nya som man ännu inte provat 

eller lyckats med är inte så konstigt. Tyvärr är det flera lärare som påpekar att 

tidsbrist är en av anledningarna till att de inte förnyar undervisningen lika mycket 

som de önskar, tiden räcker inte till för att sätta sig in i allt det som de så gärna 

skulle vilja använda sig av i sin undervisning. Då hjälper det ju tyvärr inte att 

mycket av den nya tekniken är tidssparande när man väl använder den.  

7.2.2 Lärarnas tankar kring eleverna 

Kategorin har två underrubriker, Elevernas attitydförändring gentemot 

naturvetenskap och Elevernas inlärning och motivation.  

Elevernas attitydförändring gentemot naturvetenskap 

Med elevernas attitydförändring gentemot naturvetenskap menar jag den 

negativa attitydförändringen som har uppmärksammats med hjälp av bland 

annat TIMMS- och ROSE-studier. Jag ville se om även de lärarna som jag 

intervjuade hade sett detta. Av de lärarna jag intervjuade var det tre som hade 

undervisat längre än 10 år, dessa har sett en förändring i elevernas attityder som 

de tror mest beror på försämrade förkunskaper från grundskolan. Mycket av 

undervisningstiden går åt till repetition av förkunskaper som de tidigare hade 

med sig när de kom till gymnasiet. Eftersom det då blir tidsbrist hinner de inte gå 

in på djupet i den intressanta fysiken, tidsbristen gör ju också att elever som 

tycker att det är svårt får ännu svårare att hänga med. Att de lärarna som inte 

undervisat så länge inte kan se någon förändring är inte så konstigt anser jag. 

Särskilt inte om man som lärare har bytt arbetsplats och därför kanske även 
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undervisat olika program med olika syn på naturvetenskapen på grund av 

framtida yrkesval.  

Lärarna har även märkt en förändring i hur eleverna disponerar sin tid, idag läggs 

en stor del av deras tid på sociala medier, tv- och dataspel och tv- och 

filmtittande. Dessa möjligheter hade inte barn och ungdomar alls i samma 

utsträckning för tio år sedan. Eleverna har också en större vana att välja själva, 

mycket i dagens samhälle är serverat som färdiga produkter. Det mesta som 

kräver en ansträngning ska vara roligt och intressegrundat på ett sätt som skolan 

inte är i alla lägen. Svein Sjøberg kallar dagens ungdomar för ”homo-zappiens” 

eftersom de växer upp i en värld där de ständigt måste göra egna val, i de flesta 

fall har de möjligheten att välja bort sådant som är ointressant eller tråkigt vilket 

gör att de inte har samma tålamod när det gäller studierna. Många anser att just 

fysik är tråkigt och svårt och är därför något som många skulle välja bort om de 

kunde. Att de inte kan det (om de vill ha en viss utbildning) gör känner de sig 

uttråkade och allt för styrda (Sjøberg 2010). 

Att eleverna skulle tycka att fysiken är tråkigare nu än förr tror lärarna beror mer 

på att de inte förstår fysiken i samma utsträckning.  

Elevernas inlärning och motivation.  

”Alla sätt där man kan göra en typ av mätning fast på många olika 

sätt tror jag förstärker kunskapen… Allt som väcker intresse och 

nyfikenhet tror jag är väldigt bra, speciellt i naturvetenskap” (Ip1) 

Elevers negativa syn på naturvetenskapen kanske kan vändas till en mer positiv 

attityd med hjälp av digitala medier. Därför frågade jag mina intervjupersoner 

om de tror att den moderna tekniken kan vända den negativa trenden? Kan 

digitala medier öka motivationen hos eleverna? Kan det öka förståelsen och 

därigenom förenkla inlärningsprocessen hos eleverna? Lärarna var överens om 

att en varierad undervisning är att föredra för att nå ut till så många som möjligt. 

Att ha ny teknik som på flera sätt kan visa samma fenomen tror de kan öka 

förståelsen. De är även eniga om att den moderna tekniken kan göra fysikämnet 
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mer spännande och roligt. Det verkar dock inte som om lärarna har upplevt 

själva att den nya tekniken har påverkat elevernas attityd. Svaren jag får på min 

fråga är snarare förväntade resultat, inte självupplevda.  

Det är bara en av lärarna som nämner att elever med läs- och skrivsvårigheter 

kan ha stor nytta av den nya tekniken, han tycker att de antecknar mer när de 

sitter framför en dator än när de använder penna och papper. En annan sak som 

också underlättar med dagens teknik är att de flesta mobiltelefonerna har en 

kamera. Med denna kan eleverna ta bilder av det som skrivs på tavlan eller av 

demonstrationer som genomförs. På så sätt behöver de inte anteckna i samma 

utsträckning. Läraren själv säger att han brukar ta bilder, på t ex en lösning av en 

uppgift, med sin telefon som han sen lägger ut till elevernas förfogande i 

klassmappen på hemsidan.  

Flera av lärarna påpekar ju vikten av att den moderna tekniken inte får ersätta 

den ”gamla” undervisningen helt.  

”Det får inte ersätta helt.. bara för att vi har en massa flashiga 

datorer uppställda så genererar det inte kunskaper i fysik, men som 

hjälpmedel och som förstärkning tror jag det är jättebra, utan 

tvekan!” (Ip1) 

Att komplettera och förstärka vissa delar verkar vara att föredra. En kombination 

av analog och digital undervisning ser de stora fördelar med när de gäller elevers 

inlärning. Flera av lärarna använder simuleringar eller animeringar tillsammans 

med hands-on laborationer. I en intervju förklarar en lärare hur han brukar 

använda en java-animering med en svängande fjäder, där man i animeringen kan 

ändra olika variabler och se vilken förändring som sker. Samtidigt får eleverna 

genomföra samma laboration i klassrummet för att se om resultatet blir det 

samma eller inte, eleverna kan på så sätt själva söka efter fel och rätt i sin 

uppställning. En annan lärare påpekar fördelen med att först få se laborationen 

simulerad för att på så sätt vara mer förberedd på vad det är man ska 

genomföra. Han menar att det hjälper särskilt svaga elever att de först får se och 

sedan genomföra själva hands-on. Båda dessa lärare tycker att de har stor nytta 
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av animeringar och simuleringar i situationer som denna men vill definitivt inte 

ersätta hands-on laborationer med animeringar i en dator enbart.  

Att eleverna växer upp i en modern värld där mer och mer är digitalt får mer än 

en av lärarna att mena att det är en nödvändighet att följa med i samhällets 

utveckling. Samtidigt är det en svår anpassning då man själv kanske tillhör en 

annan, lite mer analog generation.  

”De som man undervisar på gymnasiet nu, de vet ju inte om något 

annat. De har ju snart ingen analog verklighet längre, allting är 

digitalt ... Hur som helst är det en digital värld de växer upp i och 

det tycker jag är en ganska svår anpassning eftersom man själv har 

lärt sig fysiken utifrån det analoga..” (Ip5) 

En varierad undervisning hjälper till att nå ut till fler av eleverna, alla lär sig på 

olika sätt och ju mer man varierar undervisningen ju större chans har man att nå 

ut till alla. De digitala medierna anser lärarna vara bra komplement till den 

ordinära undervisningen och en bra hjälp i arbetet med att variera 

undervisningen. Att det ökar inlärningen verkar vara svårt att säga men ökar man 

intresset för ett ämne så ökar även intresset för att lära sig mer inom ämnet 

också! För att väcka nyfikenhet och lärandelust verkar lärarna vara överens om 

att den moderna tekniken är ett bra hjälpmedel. Kanske en nödvändighet?  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 

8. Diskussion  

8.1 Sammanfattning av resultat med reflektioner 

Analyskartan på sidan 26 beskriver vilka olika kategorier av relationer jag fann 

under mina intervjuer med lärarna, det jag ville få svar på med hjälp av min 

huvudfrågeställning. Deras egen användning av, och deras tankar kring, digitala 

medier och så vidare. 

Jag anser dock att svaren på mina mer specifika frågor (s. 26-27), svaren som 

gömmer sig inuti kategorierna gav mig mer. Det är där det intressanta finns anser 

jag. Kartan säger inte så mycket när man bara ser till den, det krävs vidare läsning 

av kategoribeskrivningarna för att få ut något mer av undersökningen. Med facit i 

hand så skulle jag nog valt att göra på ett annorlunda vis, så att delfrågorna syns 

mer i framställningen. Med utgångsläget som jag hade valt så hade det blivit en 

enormt stor och övergripande studie.   

Vad lärarna i min studie använder i form av digitala medier beror dels på vad som 

finns på arbetsplatsen och dels på deras egna kunskaper inom de olika 

teknikerna. Det egna intresset av modern teknik spelar också in. Det verkar som 

att de av lärarna som själva gärna vill använda digitala hjälpmedel i sin 

undervisning ser till att driva igenom inköp av sådant som de anser sig behöva. 

Därigenom får de också möjligheten att använda digitala medier i större 

utsträckning. Alla lärarna var bekanta med digital mätutrustning men utöver det 

varierar intresset och valet av digitala prylar kraftigt mellan de sex 

intervjupersonerna. 

Lärarna som jag intervjuade var överens om att en varierad undervisning 

underlättar svårigheten med att nå ut till fler individer i en undervisningsgrupp. 

Precis som Redish förklarar i sin bok The physics suit så kan inte alla elever 

tillgodogöra sig informationen enbart genom att läsa en text i en lärobok (2003). 

Att ta hjälp av digitala medier gör det lättare att variera undervisningen eftersom 

valmöjligheterna är så många! Flera av lärarna tror även att undervisningen blir 

roligare och mer intressant om den är mer varierad, en förutsättning för 
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inlärning är ju att ha lust att lära (Sjøberg 2000). Att kunna visa häftiga 

simuleringar eller filmer på saker som inte går att visa i verkligheten i det egna 

klassrummet tror de kan göra fysikämnet mer lockande för många elever. 

Lärarna påpekade under intervjuerna vid ett flertal gånger hur viktigt det är att 

knyta fysiken till verkligheten, det får inte bara vara formler och matte som inte 

har någon verklighetsförankring. Detta kan tolkas som att de alla utgår ifrån ett 

konstruktivistiskt undervisningssätt, där eleven måste skapa sig egna bilder och 

föreställningar kring ett fenomen för att kunna lära sig (Helldén, Lindahl & 

Redfors 2005). Ju mer varierad undervisningen är desto fler elever kan på olika 

sätt ta sig an och förstå momentet. Det som var intressant var att vissa av lärarna 

såg digitala medier som en tillgång i den anknytningen mellan fysik och 

verklighet.  Med hjälp av digitala medier så kan man visa saker som annars är 

omöjliga att visa i ett klassrum på grund av skaderisk eller skolans begränsningar 

i laborationsmaterial. Andra lärare tyckte snarare att det motarbetade 

kopplingen. Deras främsta argument är att en dator inte har samma frihetsgrad 

som verkligheten. Hur ska eleverna förstå att det verkligen går till så som datorn 

visar, det beror ju på hur datorn är programmerad. Denna indelning av lärarna 

kunde man på många sätt följa genom hela intervjuerna. De som använde 

digitala medier i större utsträckning såg fler fördelar och vice versa. 

Under intervjuerna upplevde jag det som att fler nackdelar än fördelar togs upp. 

Några av dem var att det ofta krånglar och att det tar tid att sätta sig in i och lära 

sig den nya tekniken. Många påpekade att de skulle använda digitala medier i en 

större utsträckning om de fick mer tid och mer utbildning inom området. Det 

fanns dock många fördelar enligt lärarna. Att kunna visa saker som annars inte 

skulle vara möjligt att genomföra i ett klassrum, möjligheten att dela med sig av 

det som undervisats om på lektionen till elever som inte varit närvarande, samt 

att administrationen kring elevarbeten har förenklats var några av fördelarna.  

Trots att många belyste nackdelarna i större grad än fördelarna verkade de 

positivt inställda till modern teknik i undervisningen. Varför? Jag tror att det 

beror på att de inte använder de olika teknikerna tillräckligt mycket. Det okända 

är svårt och krångligt. Som lärarna påpekade saknar de tid att sätta sig in i allt det 
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nya, då tror jag att det är lättare att föröka se nackdelarna med det för att 

motivera varför man inte använder det mer än man gör. I intervjuerna framkom 

det vid flera tillfällen att digitala medier blir mer användarvänliga ju mer man 

arbetar med dem, dock saknas tiden att själv lära sig något nytt för de flesta. Jag 

tror att fler skulle använda digitala medier i undervisningen om de fick mer 

kompetensutveckling inom området med konkreta förslag på hur de kan gå till 

väga. I mina intervjuer var det flera som påpekade just det, att de saknar idéer 

och arbetsmodeller.  

Hur eleverna tog till sig kunskap med hjälp av digitala medier tyckte lärarna var 

ganska svårt att svara på. De har ju inte genomfört några konkreta jämförelser 

mellan undervisning med hjälp av digitala eller analoga hjälpmedel men är 

ganska överens om att eleverna anser att det blir lite mer spännande och roligt 

när det sker med hjälp av digitala medier. 

Lärarna som hade undervisat under en längre tidsperiod kunde se att attityden 

gentemot naturvetenskap har förändrats hos eleverna, de ansåg att detta går 

hand i hand med allt sämre förkunskaper inom matematik och fysik hos eleverna. 

De sämre förkunskaperna är generella över hela landet och undersökta i TIMMS-

studien där det även uppmärksammades att svenska elever försämrat sina 

resultat avsevärt i jämförelse med andra länder i samma studie. Samma studie 

visade på precis samma problem som några av lärarna i min studie tog upp, att 

de sämre förkunskaperna gör att mycket av lektionstiden går åt till repetition av 

sådant som de ”ska kunna”. Detta i sin tur leder till att det blir ont om tid att 

undervisa det som egentligen ingår i kursen (skolverket 2009). Lärarna kunde se 

stora skillnader i kunskapsnivå på eleverna de undervisade för tio år sedan och 

de som de undervisar nu. Att intresset för naturvetenskap skulle minskat var de 

inte så säkra på, däremot att eleverna tycker att det är svårare och tyngre ämnen 

nu än för tio år sedan, vilket säkert till stor del beror på de försämrade 

förkunskaperna. Lärarna som hade undervisat under en kortare period kunde 

inte se någon större förändring hos eleverna vilket kanske är ganska naturligt. 

Särskilt då dessa lärare hade bytt arbetsplats en eller flera gånger vilket gör det 

ännu svårare att jämföra olika årskullar av elever. Lärarna var överens om att allt 
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som höjer intresset för naturvetenskapen och förenklar förståelsen är bra i 

undervisningen. 

En av lärarna tar upp en intressant vinkel som även Svein Sjøberg (2010) nämner. 

Att ungdomar av idag inte får samma erfarenheter av verkligheten som man fick 

förr. Läraren tror att det bristande intresset för fysik och de sämre 

förkunskaperna beror mycket på att barn och ungdomar inte upplever vår 

omvärld tillräckligt fysiskt. Man är inte ute och cyklar och springer tillräckligt 

mycket och det är få som lagar sin egen mat. Om man själv kokar sig ett ägg så 

upplever man kanske att vattnet kokar snabbare om locket sitter på kastrullen, 

även om man inte förstår varför i det läget så får man nyttiga erfarenheter som 

dessutom kan skapa frågor man vill få svar på. Sjøberg (2010) tar upp fler 

exempel i sin bok, att det är väldigt få som idag, av ren nyfikenhet, skruvar isär 

en radio eller annan teknisk pryl för att se hur den ser ut inuti och fungerar. Det 

är inte lika vanligt att man är ute och flyger drake eller bygger barkbåtar som förr 

vilket också leder till nyttiga erfarenheter. Just när det gäller de tekniska prylarna 

så har jag själv en tanke, det är inte lika lätt idag att få svar på nyfikna frågor 

genom att skruva isär en elektrisk apparat. Med tagens teknik så ser de flesta 

apparaterna ut likadant inuti med kretskort och sladdar. Det är få saker som 

fungerar analogt idag, där man faktiskt kan se hur det fungerar. 
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8.2 Bedömning av undersökningens hållbarhet 

Min undersökning har vissa begränsningar, dels var det bara sex lärare som 

ställde upp på intervju trots att nästan tjugo personer var tillfrågade. Det är även 

så att dessa sex lärare har valt att delta, antagligen för att det ligger i deras 

intresse av någon annan anledning. Om alla tjugo lärarna hade varit med i 

undersökningen hade nog resultatet sett något annorlunda ut. Trots att metoden 

kan ge resultat med hög generaliserbarhet med enbart ett fåtal intervjuer när 

det gäller själva kategorierna, eftersom de är ganska generella i sig, så antar jag 

att jag inte uppnådde mättnad när det gäller kategoriernas innehåll. Jag tror att 

jag skulle kunna förvänta mig svar som inte tidigare noterats om jag genomförde 

fler intervjuer. Det var bara ett fåtal av de jag intervjuade som hade stor 

erfarenhet kring digitala medier i undervisningen. Till en viss del 

uppmärksammade jag att samma svar upprepades i intervjuerna men inte till så 

stor del att jag kan säga att mitt resultat kan anses vara generellt för alla 

uppfattningar hos gymnasielärare i fysik i Sverige (Johansson & Svedner 2006). 

Det ger dock en fingervisning om hur det kan se ut i dagens 

undervisningssituationer. Trots att undersökningen enbart omfattar sex lärare 

täcker den ändå in både erfarna och nya lärare, äldre och yngre, friskolor och 

kommunala skolor, de som använder modern teknik i stor utsträckning och de 

som knappt använder det alls. Dessa intervjuer visade sig ge mig mycket 

information om deras erfarenheter och inställning till modern fysikundervisning. 

Trots ett litet deltagarantal så är bredden i ålder, erfarenhet och vana av digitala 

medier stor. Även om resultatet inte är uttömmande så tror jag att min 

undersökning ger en intressant inblick i lärares arbete med digitala medier. Jag 

hade önskat att få några fler intervjuer, det hade varit intressant att få undersöka 

fler lärare i samma ålder och med liknande erfarenhet. Då hade jag haft en större 

möjlighet att undersöka hur pass representativa dessa resultat är för lärare i 

allmänhet.  

Det finns en nackdel i att lärarna inte har värderat specifika delar av den egna 

användningen av digitala medier. Det gör det svårare att jämföra deras åsikter 

mer exakt. Jag vet vad de använder men i alla intervjuerna får jag inte svar på 
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vad de anser, specifikt, att de olika sakerna tillför undervisningen. Lärarna 

nämner inte samma utrustning, det hade underlättat om alla hade gett en 

kommentar om de olika typerna av utrustning som jag tar upp i arbetet. Skulle 

jag göra om intervjuerna så skulle jag be dem göra det.  

8.3 Vad undersökningen tillför mitt arbete som lärare 

Undersökningen har gett mig en inblick i hur lärare arbetar med digitala medier i 

sin undervisning. Jag har även fått en uppdatering av vad som finns på 

marknaden idag när det gäller digitala medier. Jag har fått tips och idéer för hur 

jag kan använda digitala medier i min egen undervisning, vad jag kanske bör 

undvika och i vilka situationer det kan vara extra nyttigt att ta hjälp av digitala 

medier för att förtydliga och förklara. Jag har också insett hur olika vi lärare 

arbetar, att lärare ofta vill göra mer än de hinner med. Jag har insett att ”var sak 

har sin tid”. Jag kanske inte kan göra allt på en gång men i min personliga 

utveckling som lärare kan jag ständigt växa och bli bättre.  

Två av de mest erfarna lärarna påpekade det underliga att de som var äldst och 

minst vana vid den ”nya tekniken” var de som använde det i undervisningen 

mest. Jag tror att det beror på en osäkerhet hos nya mindre erfarna lärare att 

våga frångå den traditionella undervisningen och ersätta vissa delar med digitala 

motsvarigheter. Det är inte alltid tekniken fungerar som den ska, som erfaren 

lärare har man gått igenom experimenten ”hands on” vid flera tillfällen och vet 

att de kan de ta till ett traditionellt experiment om tekniken skulle strula. De har 

nog även ett större behov av att förnya och variera sin undervisning. Som ny 

lärare känner jag en stor trygghet i traditionella läromedel och experiment, jag 

har inte samma behov av att utveckla undervisningen för min egen skull, då allt 

fortfarande är nytt. Ska jag genomföra en demonstration eller laboration digitalt 

så måste jag även förbereda en plan B, traditionellt, om det inte skulle fungera. 

Det blir dubbelt arbete för mig som lärare.  

I början kan det kanske vara svårt att frångå det traditionella undervisningssättet 

men jag vill aldrig stanna upp och nöja mig med ett sätt att undervisa utan 



 
 

45 

ständigt utveckla mina metoder och ta hjälp av nya tekniker i mitt arbete som 

lärare. För min egen skull men framför allt för mina elevers skull.  

Jag vill ge mina elever möjligheten att uppleva fysik på bästa möjliga sätt. 

8.4 Vidareutveckling av arbetet 

I mitt arbete är det lärarna som står i fokus, det hade varit intressant att även 

undersöka vad eleverna anser om digitala medier, hur de tycker att digitala 

medier kan påverka deras studier, inlärning och attityd gentemot 

naturvetenskap. Jag skulle gärna undersöka detta både med hjälp av intervjuer 

med elever samt observationer i klassrum. 

När det gäller undersökningen som jag genomförde hade jag gärna nu i 

efterhand velat utöka den och lägga till observationer av lärarnas lektioner då de 

arbetar med just digitala medier för att få en större helhetsbild av hur det mottas 

av eleverna och få fler exempel på hur de arbetar rent praktiskt med det.  

 

8.5 Slutord 

Att genomföra studien har varit både intressant och roligt. Det har varit svårt att 

begränsa sig i arbetet då nästan alla mina frågor har känts relevanta och 

intressanta nog för varsin egen studie. Jag har nu framför mig en lång karriär som 

lärare där jag kan praktisera det jag tagit till mig av studien. Jag tänker även 

fortsätta läsa om forskning kring ämnet, det finns redan otroligt många och 

intressanta studier som genomförts och nya studier görs hela tiden. Där kan jag 

hämta både information och inspiration under mina år som lärare. 
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Bilaga 1 

Intervju (Inspelning sker med hjälp av diktafon) 

• Neutrala frågor (bakgrundsinfo) 

Namn:  
Ålder: 
Arbetsplats: 
Antal år som verksam lärare: 

• Kartläggning av lärares användning av digitala medier + uppfattningar 
kring digitala medier (hur de ser på det när det gäller lärande, hur 
elevernas attityder ändras): 

 På vilket sätt arbetar du med digitala medier i din undervisning idag?  
-Hur fungerar det?  

 Varför har du valt/inte valt att arbeta med den moderna tekniken?  
 Hur upplever du att undervisningen förändras mha digitala medier för elever 

som har svårt för ”vanlig” fysikundervisning?  
 Har du märkt en attitydförändring hos eleverna när det gäller fysikämnet, 

generellt?  
 Hur tror du att ett ökat användande av modern teknik kan ändra attityder kring 

fysikämnet hos ungdomar? 
 Om du använder digitala medier i stor utsträckning: Kan du se tydliga 

förbättringar hos elevernas prestationer? På vilket sätt?  
 
 

• Extra frågor, mer specifika (vid behov): 
 

 Vilka fördelar ser du med den moderna tekniken?  
-Nackdelar? 

 Saknar du någon teknisk utrustning på din arbetsplats som du skulle vilja 
använda i undervisningen.  (är det kanske ekonomin som hindrar?? Egen 
fundering…)  

 Känner du att du har fått tillräcklig kompetensutveckling inom området?   
 Om du skulle få mer kompetensutveckling, vad skulle du vilja lära dig mer om?  
 Hur upplever du att undervisningen förbättras?  

-(Roligare? Berikande/förtydligande? Effektivare?)  
 Är undervisningen mer uppskattad när den sker med IKT än ”på vanligt sätt”  

- Har du fått någon feedback från elever? 
 Anser du att det är nödvändigt för skolan att följa samhällets utveckling när det 

gäller teknik för att nå ut till eleverna?  
 

 Avlutning: Neutrala frågor (kommentarer kring frågornas/svarens innehåll eller 
möjlighet till tillägg av sådant som inte kommit med)  
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