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Sammanfattning 

Det stora temat för den här undersökningen är att förstå hur elever i grundskolans senare del 

uppfattar fysikundervisningen med avseende på svårighetsgrad. I tillägg till detta undersöks 

elevernas intresse för fysikämnet samt ytterligare några faktorer vilka kan förklara 

uppfattningen om detta ämne. 

 

Undersökningen består av en enkätundersökning där elever fått ange till vilken grad de håller 

med om olika påståenden. Slutsatsen av svaren är att det är stor spridning i åsikt om hur svårt 

fysikämnet är. Detsamma gäller för frågan om hur intresserade eleverna är för ämnet. 

Slutsatsen är att det inte enkelt går att säga om fysikämnet upplevs svårt eller inte, då 

spridningen är för stor. Däremot visar undersökningen och analysen att en väsentlig del av 

eleverna inte tycker att fysik är svårt och att likaså en väsentlig del tycker att det är svårt. 

Därtill finns det många elever som till viss del håller med om att just fysik är svårt. Däri ligger 

också en av de stora utmaningarna som lärare. Hur samtidigt tillfredställa dem som tycker att 

det inte är svårt samtidigt som de som tycker det är svårt också ska bli tillfredsställda?  

 

I tillägg till detta har en regressionsanalys gjorts utifrån svaren i enkätundersökningen. Den 

kopplar ihop förklaringar till vad som påverkar att elever tycker ämnet är svårt eller intressant. 

En stark koppling återfinns just mellan intresse och uppfattning om svårighetsgrad. Ju större 

intresse för ämnet, desto mindre svårt uppfattas det. 

  



 

3 

 

1 Inledning och bakgrund 
 

Som blivande fysiklärare funderar och resonerar jag ofta kring hur jag ska kunna göra 

fysikundervisningen lockande, hanterbar och intressant för mina kommande elever. Mitt eget 

fysikintresse är stort. Naivt skulle jag då kunna anta att det därmed är så för de flesta 

människor. Det vill säga att människor ska finna fysikämnet intressant, hanterbart och inte 

alltför komplicerat och svårt. Om detta handlar denna undersökning. 

 

Temat för detta arbete har ett ursprung i funderingar som uppstod i läsning av rapporten Fysik 

utan dragningskraft (Skolinspektionen, 2010). Fysik utan dragningskraft är en 

kvalitetsgranskning av fysikundervisningen i svenska skolor. Den har som bas en 

undersökning av 35 olika grundskolor i Sverige. I denna rapport återfinns följande delrubrik i 

en sammanställning av läget för den svenska fysikundervisningen. (s. 8) 

 

Eleverna tycker att skolans fysikundervisning är onödig och tråkig  

 

Under denna rubrik återfinns följande påstående (s. 8). 

 

De (eleverna, författarens anm.) tycker också att ämnet är svårt och att 

fysikundervisningen är enformig. 

 

Dessa påståenden går inte i linje med min egen uppfattning och därmed väcker påståendena 

mitt intresse. Som förklaringar till dessa påståenden hänvisas man i rapporten till olika 

elevutlåtanden. Det finns däremot inget elevutlåtande som presenterar motsatsen, det vill säga 

att fysikundervisningen är intressant och inte svår. Istället rör det sig om att lektionerna är 

tråkiga eller att fysik är ointressant i sig. Vad det gäller att ämnet uppfattas som svårt så 

presenteras följande elevutlåtanden. (s. 16) 

 

”Man fattar inget. De påstår att det finns saker som man inte sett och ändå ska 

sakerna se ut på ett visst sätt.”  

 

”Fysik är svårt och man fattar inget av vad vår lärare säger.”  

  

Före rapportens sammanfattande påståenden introduceras en passus. (s. 8) 

 

Vi vill betona att dessa resultat inte kan generaliseras till att gälla samtliga 

skolor i Sverige. 

 

Även om det inte kan generaliseras till att gälla samtliga skolor i Sverige så är det ändå 

oroväckande påståenden, då det rimligen menas att påståendena är typiska för läget i svenska 

skolor med avseende på årskurs 7-9.  

 

Jag ämnar med detta arbete försöka förstå om det förhåller sig på det viset som påståendena 

gör gällande. För att begränsa undersökningens storlek något så koncentrerar jag mig på 

frågorna om eleverna finner fysikämnet svårt och hur det står till med ointresset kring fysiken. 
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En kartläggning har gjorts i form av enkätundersökning. Detta har följts av en analys för att 

förstå om det förhåller sig som i påståendena. Slutligen har jag försökt att göra kopplingar 

mellan möjliga förklaringsgrunder till varför elever har en specifik ståndpunkt i dessa 

upplevelser. 

 

Det som genomsyrar detta arbete är frågan om de ovan nämna påståendena är tillräckligt 

utförliga och precisa för att beskriva läget i skolan. Min förhoppning är att de påståendena är 

alltför förenklade för att på ett vettigt sätt kunna beskriva det verkliga läget. För att förstå det 

hela på ett djupare plan ingår i undersökningen också frågor som berör elevers 

matematikförmågor, matematikintresse och andra uppfattningar kring fysikämnet. Dessa är 

medtagna i en förhoppning att kunna finna korrelationer till elevernas ståndpunkter i frågorna 

om svårighet respektive intresse för ämnet. 

 

.  
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2 Teori 

På området som rör svårigheter med att greppa och lära fysik så finns det tillgänglig 

forskning. Jag tar här upp känd forskning ur några olika aspekter. 

 

En relevant undersökning kring frågan om elever tycker fysikämnet är svårt eller inte är 

Angell et. al (2004) som undersöker norska elevers uppfattning om svårighetsgraden i ämnet. 

Den söker också förklaringar till varför elever eventuellt tycker att det är svårt med fysik. 

Undersökningen har sin bas i en enkätundersökning vilken baseras på elever som studerar på 

en nivå som motsvarar det svenska gymnasiet. Efter sammanställning av 

enkätundersökningarna har ett arbete i grupper innehållande elever och forskare skett i syfte 

att förstå resultatet från enkätundersökningen. Resultatet från enkätundersökningen av 

elevernas åsikter återges i följande tabell. I undersökningen har elever med olika 

fördjupningsämnen deltagit, dessa är fysik, engelska samt samhällsvetenskap. Med 

fördjupningsämne avses här det ämne som eleven har valt som sitt huvudsakliga 

specialiseringsämne i sitt studieförberedande program. Strukturen på det norska systemet 

skiljer sig från det svenska i att det första året på denna nivå är gemensamt för alla elever som 

ämnar gå i en studieförberedande inriktning. Till årskurs 2 väljer eleverna sin fortsatta 

inriktning. I denna inriktning är något ämne av störst vikt, exempelvis fysik, engelska eller 

samhällsvetenskap. Detta ämne klassas i undersökningen som fördjupningsämne.  

 
 

Figuren ovan visar åsikterna om fysikämnet från enkätundersökningen. Den översta gruppen 

av staplar rör fysikämnets svårighetsgrad. De som valt alternativ fyra och fem har åsikterna att 

ämnet är svårt (alternativ fyra) eller mycket svårt (alternativ fem). Som synes bedömer mer än 

en tredjedel av de som valt fysik som fördjupningsämne att ämnet är svårt eller mycket svårt. 

Detta i kontrast till eleverna med de andra två huvudämnena som till en mycket mindre 
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utsträckning bedömer att det är ett svårt ämne. Vidare är det bland alla tre studentgrupperna 

fler än hälften som kan anses klassa fysikämnet som intressant eller mycket intressant. 

 

I samma artikel diskuteras matematikens inflytande på fysikens karaktär. Slutsatsen är att 

lärarna överskattar matematikens betydelse för förståelse av fysiken, medan eleverna inte till 

samma grad tycker att matematiken innebär svårigheter i fysiken och därigenom hindrar deras 

fysikförståelse. 

 

Ett intressant tema som diskuterades i fokusgrupperna var att det som utskiljer fysikämnet 

ifrån andra ämnen är att det till stor grad handlar om förståelse och inte faktainlärning. Det 

gör att de elever som förstår exempelvis en metod inom fysiken och hur den kan tillämpas 

tycker att fysiken blir mycket lätt. Detta medan de som tillämpar traditionell faktainlärning 

kan tycka att fysiken istället är mycket svår i och med att fysikämnet inte är uppbyggt för att 

fungera på det viset. 

 

I en artikel av Orkan et. al (2008) utförs också en noggrann utvärdering av vad det är som gör 

fysik till ett svårt ämne. Man kommer fram till att en stor del av hindren för fysikinlärning är 

att det finns en stor skillnad i uppfattning om ämnet mellan huvudlärarna och studenterna. På 

frågor som rör ämnets karaktär svarar lärarna på ett väsentligt annat sätt än studenterna. Nu är 

förvisso inte tillämpbarheten riktigt bra på denna undersökning då undersökningen görs på 

förstaårsstudenter på motsvarande vår svenska universitetsnivå. Den bjuder dock på en 

intressant inblick eftersom det finns stora risker att elever uppfattar ett ämne som svårt om det 

exempelvis råder olika uppfattningar mellan läraren och elever om vilka moment i ett ämne 

som verkligen är svåra. Lärarna kan då göra felprioriteringar, vilket i slutänden gör att 

eleverna uppfattar ämnet som svårt i onödan. 

 

Rapporten Orkan et al. innehåller även andra intressanta reflektioner. Ett exempel är 

reflektionen som handlar om skärningslinjen mellan vetenskapliga modeller av fysikaliska 

fenomen och matematiken som är nödvändig för att hantera modellerna. Här finns risk att det 

för eleverna inlärningsmässigt enbart blir en fråga om att hantera formler, eventuellt på grund 

av bristande matematisk förståelse, eftersom all deras kraft går åt till att hantera formler. Om 

det inte finns kraft kvar till att förstå modellerna blir det väldigt svårt att förstå fysiken.  

 

En variant av ordet ”svårt” är ordet ”hårt”. Hårt i bemärkelsen strikt och krävande. Betydelsen 

av fysikens hårdhet har Schiebinger gjort en sammanfattning av i sin artikel som handlar om 

hållbar naturvetenskap (1997). Sammanfattning om hårdheten handlar om att ämnet anses hårt 

ur en epistemologisk synvinkel. Med det menas att ämnet inte är tillåtande ur en 

kunskapsmässig vy, det vill säga att det finns bara en riktig sanning med strikta 

avgränsningar. Schiebinger skriver också om att fysikämnet är metodologiskt svårt. Att ämnet 

innehåller metoder som är så pass abstrakta och komplicerade att de kräver hårt arbete och 

mycket koncentration. Schiebinger gör också, vad det gäller den kunskapsmässiga hårdheten, 

kopplingen till matematiken då hon beskriver att den har samma hårdhet ur en epistemologisk 

synvinkel.  
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I slutändan är dock Schiebinger kritisk till synen på att ämnet fysik är ett hårt ämne. Hon 

ifrågasätter om ämnets kärna verkligen är hård, eller om det är en önskan från de redan 

verksamma på området att ämnet ska ha den karaktären. Som ett exempel tar hon förklaringen 

av Big Bang, där hon menar att naturvetenskapen i det sammanhanget egentligen är den lätta 

frågan, till skillnad från exempelvis livsåskådningsfrågor med avseende på Big Bang som inte 

har enhetliga svar. Hon menar slutligen att inställningen till att fysik ska vara ett hårt ämne 

omöjliggör hållbar utveckling inom ämnet, exempelvis en rimligt jämn könsfördelning bland 

de verksamma. 

 

De ovan nämnda rapporterna och artiklar bidrar till mitt arbete på så vis att de alla berör 

fysikämnet i skolan ur aspekterna intresse för ämnet eller svårighetsgraden för ämnet. De har 

tjänat som inspiration för skapandet av enkätundersökningen och också som hjälp i analysen 

av resultatet från undersökningen. 
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3 Metod 

3.1 Allmänt 

Grundfrågorna, de som är själva basen i hela detta arbete, är egentligen mycket enkla frågor. 

Exempelvis den om fysikens svårighetsgrad. Antingen så tycker man som elev att det är svårt 

eller lätt, eller något däremellan. Svaret kan bli så klart att det kan uttryckas i form av en 

variabel. Därför lämpar sig en skriftlig enkät i påståendeform väl, där den svarande kan välja 

ett värde på den aktuella variabeln. Stöd i detta tänkande fås från Johansson & Svedner (2010) 

som gör en åtskillnad i att enkäter är lämpliga att använda när det går att formulera frågor med 

fasta svarsalternativ, men mindre bra när det rör sig om breda frågeområden. (s. 22). Med 

breda frågeområden avses exempelvis öppna frågor. 

 

Den stora vinsten som uppnås med enkätundersökningen är att mängden oberoende svar på 

ställd fråga i förhållande till arbetsinsatsen, med exempelvis att få eleverna att svara på 

muntligt ställda intervjufrågor, är mycket stor. Nackdelen med en enkätundersökning av detta 

slag är att möjligheten till följdfrågor till respondenten är obefintlig. Om exempelvis en elev 

fyller i sin enkät på ett vis som kraftigt avviker från en undersöknings förväntan, så finns det 

ingen chans för mig som frågeställare att återkomma till den respondenten för följdfrågor. 

Detta eftersom varje respondent måste få förbli anonym. Då denna undersökning försöker 

frambringa en helhetsbild är dock detta inte ett stort bekymmer. Speciellt inte med hänsyn till 

att antalet deltagare i undersökningen är så pass stort. 

 

Då Skolinspektionens rapport i huvudsak baserades på årskurs 7-9 blev så också lämpligt att 

genomföra undersökningen på elever från samma årskurser. Skolan som användes för denna 

undersökning är en relativt liten skola, ungefärligen 100 elever går på den. Den ligger i en 

småort i en landsortskommun i Götaland. Inom en radie på 3 mil från skolan återfinns en 

tätort med 50–100-tusen invånare. Utifrån känd kunskap kan det inte dras någon slutsats att 

skolan till sin karaktär avviker från en förväntan om hur en svensk grundskola i allmänhet 

fungerar. 

3.2 Etiska aspekter 

Då denna undersökning innebär att forskningspersoner används för att få fram information 

om läget med fysikundervisningen, så ställer det speciella krav på hur dessa 

forskningspersoner handhas. 

 

Enligt SFS (2003:460) så finns det enligt § 16 ett informationskrav. Det är att 

forskningspersonerna tydligt ska få reda på vad syftet är med forskningen, vilket sammanhang 

de har i forskningen samt vilka rättigheter de har. Vad det gäller § 17 så berör den att 

forskningspersonerna ska ha givit sitt samtycke till att delta i form av forskningsperson.  

 

Möjligheten som stod till buds för att kunna förstå mer i frågan var att använda samma 

målgrupp som Skolinspektionens rapport relaterar till. I och med att denna målgrupp är barn, 

så gäller speciella forskningsregler som inte behöver tillämpas på vuxna forskningspersoner. 
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Dessa är beskrivna under § 18 och anger att för barn under 15 års ålder måste 

vårdnadshavarna ge sitt samtycke till att barnet deltar i forskningen. Barnet måste också ge 

sitt samtycke till att delta. 

 

Det jag gjort för att uppfylla SFS (2003:460) är att tydligt informera forskningspersonerna och 

deras vårdnadshavarna om det som anges i §16 vad det gäller min och deras roll i denna 

undersökning. Det har skett i form av brev samt muntligt i anslutning till 

undersökningstillfället. På så sätt påstår jag att informationskravet är uppfyllt. Vidare har jag 

fått samtycke från vårdnadshavarna skriftligt, medan jag från eleverna fått muntligt samtycke 

i samband med undersökningstillfället. 

3.3 Enkätens utformning 

Huvudmålet med enkäten var att få en djupare förståelse kring de två grundfrågorna, det vill 

säga om fysikämnet är svårt respektive om eleverna upplever intresse för detta. I tillägg till 

detta fanns en önskan om att förstå kopplingen mellan elevens intresse och uppfattning om 

svårighet med ämnet. Ett antal övriga frågor som bedömdes kunna ge värdefulla förklaringar 

på vad som påverkar svaren på dessa grundfrågor inkluderades. 

 

För frågorna om grundpåståendena, de om fysik är svårt och intressant, skulle 

svarsalternativen egentligen ha kunnat begränsas till två alternativ. Om eleven håller med, 

eller om eleven inte håller med. På så vis blir svaren på enkäten enkla att tolka ur bemärkelsen 

att det är ett tydligt ställningstagande från eleven. Det som gjorde att beslutet ändrades från 

det alternativet var dels att jag önskade ge eleverna en möjlighet att uttrycka sig mer precist 

om sin uppfattning. Dels att det skulle gå att göra en regressionsanalys mot andra parametrar. 

Det sistnämnda gör att möjligheten till precis korrelation ökar kraftigt. Det slutliga beslutet 

blev att använda mig av påståenden med möjlighet att ange acceptans till påståendet utifrån en 

femgradig skala. 

 

Frågor utöver de direkta grundpåståendena valdes utifrån frågor som jag själv förmodat skulle 

kunna korrelera väl med undersökningens grundfrågor. Dessa olika förmodanden är sådana 

som framkommit utifrån mina egna lektionstillfällen samt utifrån studerandet av artiklar och 

rapporter som presenterats i kapitel 2. En fråga har undvikits. Det är frågan om vilket kön 

respondenten har. Anledningen att den frågan inte var inkluderad var att det är en fråga som är 

relativt väl undersökt sedan tidigare, exempelvis i Fysik utan dragningskraft (2010, s. 32). 

Där konstateras det att elevers måluppfyllelse inom fysikämnet som funktion av kön skiljer 

sig kraftigt åt mellan skolor. Vidare önskade jag att respondenten skulle få största möjliga 

känsla av anonymitet i undersökningen. Genom att inte ange kön försvåras identifieringen av 

respondenten. 

 

Ordningen på frågorna i enkäten valdes utifrån en slumpartad indelning då jag inte hade en 

önskan om att med hjälp av frågornas placering få respondenterna att ge uttryck för mina egna 

förutfattade meningar till den verkliga situationen. 
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3.4 Slutliga frågor i enkäten 

3.4.1 Grundfråga 1, fysik är svårt 

Två frågor ingår i denna grupp. Dessa är följande. 

 

- Fysik är svårt? 

- Fysik är svårare än de flesta andra skolämnen? 

 

Dessa frågor är nära besläktade med varandra. Dock kompletterar de varandra väl då den 

andra frågan bekräftar om hur fysikämnets svårighetsgrad är relativt andra skolämnen. Detta i 

kontrast till den första frågan som enbart tar reda på elevens inställning till svårigheten med 

fysikämnet i största allmänhet. Därmed fås en slags normering av den första frågan. 

3.4.2 Grundfråga 2, fysik är intressant 

Tre frågor ingår i denna grupp. Dessa är följande. 

 

- Du är intresserad av fysik? 

- Du är intresserad av hur sambanden i naturen ser ut? 

- Ett intresse för fysiken gör fysiken lättare? 

 

Syftet med frågorna är att se om det finns en korrelation mellan intresse för ämnet och 

uppfattad svårighetsgrad. 

 

Här är de två första frågorna likartade. Att båda frågorna är medtagna är då det finns en 

möjlighet att en elev är intresserad av hur naturen fungerar, men inte fått samma upplevelse i 

skolan i kontakt med fysikämnet. Därför är det av intresse att se om den skillnaden existerar 

eller inte. Tanken är att se om det exempelvis finns elever som blivit utmattade av 

matematiken i fysikämnet, men som fortfarande är intresserade av hur naturen fungerar. Det 

finns en risk att man som forskningsperson här tolkar ordet naturen i betydelsen som något 

som snarare är relaterat till biologi än fysik. Förhoppningen är dock att eleverna tolkar den ur 

ett fysikperspektiv i och med att övriga frågor på många sätt anknyter till fysik och på inget 

sätt mot biologi. 

3.4.3 Delfrågeområde 1, Om fysikämnets koppling till matematik 

Följande två frågor ingår i denna grupp. 

 

- Fysiken blir svår eftersom den innehåller matematik? 

- Du känner att du är bra på matematik? 

 

Uppdelningen av frågorna påminner mycket om den från området Grundfråga 2. Det vill säga 

att en fråga av allmän karaktär och en fråga som inkluderar eleven själv. Den allmänna frågan 

är om eleven finner att det allmänt är så att fysikens svårighetsgrad påverkas av 

matematikkunskaperna. Den andra frågan relaterar till eleven själv och dennes 
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matematikkunskaper. Frågorna fyller en funktion i att försöka bekräfta ett eventuellt samband 

mellan svårigheter i matematik och svårigheter i fysik.   

3.4.4 Delfrågeområde 2, Allmän uppfattning och inställning till 
fysikämnet 

Följande sju frågor ingår i denna grupp. 

 

- Fysikens värld passar ihop med hur du ser på världen? 

- Fysiken är logisk? 

- Fysik ska vara svårt? 

- Fysiken blir lättare att förstå med många bilder och få ord? 

- Fysiken blir lättare att förstå med få bilder och många ord? 

- Fysikboken hjälper dig bra att förstå fysiken? 

- Laborationer hjälper till att förstå hur fysiken fungerar? 

 

Ett antal frågor som handlar om elevens allmänna uppfattning om fysik och också vad det är 

som gör det svårt respektive lätt att förstå fysiken. Dessa frågor kan bitvis tolkas som frågor 

som egentligen svarar på frågan om vad man ska göra för att göra fysiken lättare att förstå. 

Detta i kontrast till den första grundfrågan om fysik är svårt eller inte. Jag vill även undersöka 

om elevers åsikter om hur svårt fysikämnet är går att koppla ihop till specifika åsikter kring 

hur undervisningen ska gå till. 

 

Den fråga som skulle kunna innebära ett ifrågasättande av målet om ett begripligt och 

tillgängligt skolämne är påståendet om fysik ska vara svårt eller inte. Det skulle ju kunna vara 

så att åtminstone eleverna tycker och vill att fysik ska vara svårt. Det är en fråga man som 

lärare tampas mycket med, att hitta rätt svårighetsnivå så att det är tillräckligt lätt att förstå, 

utan att bli för förenklat för att det inte ska bli banalt.  
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4 Resultat och Analys 

4.1 Allmänt 

Analysen är uppbyggd av en del där utfallet av enkätundersökningen presenteras. Därefter 

redovisas en analys av de två grundfrågorna, om fysik är svårt och om fysik är intressant. Det 

följs av en tolkning av svaren på de resterande frågorna i enkäten. Slutligen utförs en multipel 

regressionsanalys för att finna samband mellan de två beroende variablerna, det vill säga 

grundfrågorna, och de oberoende variablerna, det vill säga de återstående enkätfrågorna. Med 

beroende respektive oberoende variabel avses här inte nödvändigtvis att orsakssambandet är 

enligt den definitionen, istället anger de hur variablerna hanteras i regressionsanalysen. 

4.2 Svarsutfall på enkätundersökningen 

4.2.1 Allmänt resultat 

87 elever deltog i enkätundersökningen. Årskursfördelningen blev enligt bilden nedan. Att det 

är betydligt fler elever i årskurs åtta än i övriga klasser beror dels på att det finns relativt 

många åttondeklassare på skolan. Vidare var sjukfrånvaron i sjunde årskurs förhållandevis 

stor mot normalt tillstånd. 

 

 
 

På ingen av de ställda frågorna kunde fördelningen av svaren beskrivas väl med hjälp av en 

normalfördelning. Det var ej heller väntat då diskretiseringen av svarsområdet är snäv. Endast 

fem olika svarsalternativ finns. Vidare så finns inget grundläggande i frågorna som gör att 

svaren nödvändigtvis skulle anta en sådan form. Att så var fallet, det vill säga att svaren på 

respektive fråga ej går att se som normalfördelningar, bekräftades av ett enpopulations 

Kolmogorov-Smirnov test. Detta test bekräftade att inget av svaren kan beskrivas med en 

normalfördelning. Detta innebär exempelvis att ingen tillförlitlig skattning av ett sant 

medelvärde låter sig göras utifrån detta stickprov. 

 

Svarsalternativ 1 anger här att eleven inte alls håller med om påståendet, medan 

svarsalternativ 5 innebär att eleven till fullo håller med. Det som åskådliggörs i histogrammen 

är hur många elever som har valt vart och ett av de fem olika svarsalternativen. Några få 
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respondenter har valt alternativ mellan de fem tänkta svarsalternativen. Dessa svar presenteras 

i analysen och då som ett värde mitt emellan de omgärdande svarsalternativen.  

4.2.2 Grundfråga 1 (fysik är svårt) 

Svar på frågorna huruvida eleverna håller med om att fysik är ett svårt ämne respektive om de 

anser att det är svårare än andra ämnen. 

4.2.3 Grundfråga 2, (fysik är intressant) 

Svar på frågorna huruvida eleverna håller med om att fysik är ett intressant ämne, om 

intressets påverkan på hur svår fysiken är samt om intresset för sambanden i naturen. 
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4.2.4 Delfrågeområde 1, Om fysikämnets koppling till matematik 

 

  

4.2.5 Delfrågeområde 2, Allmän uppfattning och inställning till 
fysikämnet 
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4.3 Huruvida elever finner det svårt med fysik eller inte? 

Lämpligt material för att bedöma om elever tycker att fysikämnet är svårt är att studera de två 

frågorna om eleven håller med om att fysik är svårt, respektive om det är svårare än de flesta 

andra skolämnen. Som synes skiljer sig svaren på dessa två frågor en del. Det finns en 

förskjutning åt att inte hålla med om påståendet givet att man relaterar svårighetsgraden till 

andra skolämnen. 

 

För att kunna besvara den ursprungliga frågan, om det verkligen är så att fysik är ett svårt 

ämne, skulle ett rimligt antagande vara att en majoritet av eleverna behöver svara med 

svarsalternativ 4 eller 5. Det tolkar jag med ord som att eleven håller helt eller nästan med om 

påståendet. Som en jämförelse med rapporten Fysik utan dragningskraft så är uttalandet där 

att fysik är svårt att förstå, vilket jag tolkar som att man helt eller nästan helt uppfattar att det 

är ett ämne som är svårt att förstå. Resultatet av svaret på frågorna är att man i fallet med 

frågan om fysik är svårt, får ihop totalt 28,7 % av eleverna om man summerar svarsalternativ 

4 och 5. För frågan om det är svårare än de flesta andra ämnen återfinns 14,1 % med de 

svarsalternativen.  

 

Om motsvarande slutledning görs om tolkningen på svarsalternativ 1 och 2, det vill säga att 

eleverna med dessa alternativ menar att de helt eller nästan helt tycker att fysik inte är svårt, 

så får vi 39,0 % av eleverna. I relation till andra ämnen får vi på samma sätt 48,2 % av 

eleverna. Vi finner att fler elever inte håller med om påståendet om att fysik är svårt relativt 

de som verkligen håller med om påståendet. Slutsatsen av detta är att det, med 

tolkningsantagandet ovan i beaktande, är att det är fel att påstå att elever generellt upplever 

fysikämnet som ett svårt ämne eftersom det är för många som håller med om det motsatta 

påståendet.  

 

Vad som utmärker sig i denna undersökning är att påståendet om att fysik är svårt är rätt, men 

också fel. En del av en klass, i en skola som inte kraftfullt avviker från den undersökta skolans 

klasser, tycker att det är svårt, en del av klassen håller delvis med om att det är svårt, och en 

del av klassen håller inte alls med om att det är svårt. En komplex bild således. En bild som 

många lärare kanske känner igen sig i. Undervisningen måste läggas upp för att alla elever ska 

få rätt förutsättningar för att nå kunskapsmålen. Denna utmaning är något jag upplevt många 

gånger i klassrum, och det är också ett tema som det bedrivs forskning och utredningar inom. 

Detta tas bland annat upp i Skolinspektionens rapport Olika elever – samma undervisning 

(2010). Svaret där är att varje elev behöver mötas utifrån sina förutsättningar. Som exempel 

ges en kvalitetsgranskning av musikundervisning som gjorts av Skolinspektionen (2010, s13) 

där kvaliteten bedömdes vara väldigt god. 

 

En välplanerad undervisning med utrymme för olika kunskapsnivåer, undervisning  

i halvklass och öppenhet inför elevernas egna musikpreferenser vid musicerande 

aktiviteter skapar större möjligheter att möta varje elev. 
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Här lyfter man fram ett exempel där man just lyckats hantera olika kunskapsnivåer. 

Svårigheten är bara hur man kommer dit, då förutsättningarna i verkligheten inte alltid är de 

bästa med avseende på att det inte alltid finns utrymme att bedriva undervisning i halvklass, ej 

heller att kunna utforma kursinnehållet efter elevers egna preferenser.  

4.4 Huruvida elever finner det intressant med fysik eller inte? 

Från svaren från påståendet Ett intresse för fysiken gör fysiken lättare framgår det att eleverna 

finner att intresset är starkt kopplat till hur svårighetsgraden av ämnet är. Därför blir det också 

viktigt att försöka förstå vad som påverkar intresset. På frågan om man är intresserad av fysik 

är svarsbilden varierad. På frågan om hur intresset för sambanden i naturen ser ut blev det 

tydliga svaret att eleverna huvudsakligen finner att de inte är helt ointresserade, men inte 

heller helt intresserade. Syftet med den senare frågan i kontrast till den mer direkta frågan om 

fysikintresse var att se om det fanns en mängd elever som var intresserade av samband i 

naturen, men inte tycker att fysikämnet lyckas uppbringa samma intresse. Så var inte fallet, 

svaren hos eleverna på dessa båda frågor är väldigt likartade. 

 

Det egentliga påståendet som jag vill undersöka är detta om att fysik skulle vara tråkigt. En 

lämplig motsats skulle kunna vara att fysik skulle vara roligt. En mer relevant motsats dock, 

och i enlighet med strävan om att få fart på lärandet, är att ett ämne ska väcka intresse. 

Speciellt i och med att eleverna i denna undersökning bekräftar detta. Ämnet ska helt enkelt 

upplevas som intressant. 

 

Ställningstagandet bland eleverna var på ett sätt likartat det kring frågan om upplevd 

svårighet. Spridningen i svaren är helt enkelt stor. Med samma angreppssätt som för den 

andra grundfrågan, så fås att för svarsalternativ 4 och 5, vilket här innebär att man håller helt 

eller nästan helt med om att man är intresserad av fysik, att det är totalt 48,2 % av eleverna 

som finner att det är på det viset. Inte en majoritet, men tämligen nära. Mer bekymrande är 

dock de med svarsalternativ 1 och 2 som tillsammans utgör 33,3 % av eleverna. En tredjedel 

av eleverna är därmed inte, eller nästan inte, intresserade av fysikämnet. Det gör situationen 

svår för läraren. En väsentlig del av en klass är intresserade, men en väsenlig del är också inte 

intresserade.  

 

Hursomhelst, i likhet med situationen för elevers uppfattade svårighet för ämnet, så går det 

inte klart att påstå att ämnet är tråkigt eller svårt som helhet, eller ens att det upplevs så som 

helhet. Många av eleverna tycker att det är intressant och att det inte är ett svårt ämne. Denna 

undersökning visar också att det går att tolka det som att fler elever tycker att det är intressant 

med fysik än de som tycker det är ointressant.  

4.5 Tolkning av svaren på delfrågeområdena 

4.5.1 Delfrågeområde 1 

Frågan om koppling till fysik visar att det råder delade meningar bland eleverna om 

matematikens betydelse för svårighetsgraden av fysik. Mer än 40 % av eleverna tycker inte 
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alls att svårighetsgraden i fysik relaterar till matematikinnehållet. Däremot är det fortfarande 

en stor mängd elever som tycker att det faktiskt är på det motsatta viset. 

 

En intressant jämförelse blir den andra frågan, den om eleven känner att den är bra på 

matematik. Där finner man något som matematiklärarna borde vara nöjda med. En tydlig 

fördelning av många svar på alternativ 3, 4 och 5, vilket betyder att väldigt många känner att 

de är bra på matematik. Dock är det i likhet med den andra frågan fortfarande en väsentlig del 

som tycker på ett vis som man därmed inte kan bortse ifrån, det vill säga att de inte alls håller 

med om att de är bra på matematik. Det finns således en stor spridning i åsikt även på dessa 

frågor.

4.5.2 Delfrågeområde 2 

Påståendet om fysik är logiskt eller inte är den fråga i undersökningen som fått det mest 

entydiga svaret, där nästan alla elever angett att det kan anses vara på det viset. Det andra 

påståendet som försöker ringa in elevens syn på världen har en mer spridd svarsfördelning, 

med en tydlig topp på mittalternativet. Det vill säga att man inte fullt håller med om 

påståendet. Jag finner det intressant att det skiljer så mycket på dessa svar. En tolkning av 

svaren är att eleverna tycker att den fysik som läses i skolan är logisk och utan tveksamheter, 

men att den inte fullt ut räcker till för att beskriva hur världen ser ut. 

Frågorna om bilder föredras relativt ord i undervisningen ger två svar som visar upp en bild 

av att fler elever finner att fysiken blir lättare med förhållandevis många bilder relativt många 

ord. Alla är dock inte eniga om detta, men det finns en tydlig övervikt i att bilder föredras i 

förklaringen av fysik i förhållande till ord. Frågorna om fysikbokens och laborationers 

påverkan söker förklaringar till vad det är som skapar förståelse för fysiken. Vad det gäller 

fysikbokens nytta så återfinns en fördelning där de flesta kan anses vara i området där de till 

viss del håller med och upp till håller med helt. När det gäller laborationer så finns det en 

förskjutning åt att eleverna till ännu större grad håller med om dess nytta. 

 

Slutligen visar det sig att de flesta elever inte håller med om påståendet att fysikämnet ska 

vara svårt. Det är dock inte en försumbar mängd elever som till vis del och upp till helt håller 

med om att fysik verkligen ska vara svårt. Man är således inte heller i denna fråga eniga som 

population. 

4.6 Regressionsanalys av relationen de två grundfrågorna och de 
övriga frågorna. 

4.6.1 Allmänt 

Denna analys syftar till att hitta samband mellan de två grundfrågornas svar och de övriga 

frågornas svar. Ett sätt att göra detta på är att använda multipel linjär regression. Detta med 

respektive grundfråga som beroende variabel och de övriga frågorna som oberoende variabler. 

Att linjär regression är en tillräcklig metod för att finna samband som eventuellt finns är inte 

på förhand något man kan veta säkert, men hypotesen är att det skulle kunna vara möjligt. 
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Den första utmaningen i regressionsanalysen är att finna vilka oberoende variabler som 

verkligen påverkar den beroende variabeln. Metoden för det har varit att starta från noll 

oberoende variabler och sedan lägga till en enskild variabel och utvärdera den efter AIC-

kriteriet (Akaike information criterion). Givet att den nya enskilda variabeln anses 

meningsfull enligt kriteriet får den vara med och bidra till den slutliga regressionsanalysen. 

Indata till AIC-kriteriet har varit att p-värdet, det vill säga sannolikheten att korrelationen inte 

existerar, skall vara mindre än 0,05. AIC-kriteriet prövar också huruvida två oberoende 

parametrar har ett inbördes beroende. Om så är fallet inkluderas endast den som bidrar till 

bäst förklaringsgrad. 

 

Alla frågor förutom frågan om vilken årskurs eleverna går i kan hanteras utifrån kvotskalan. 

Kvotskalan innebär att en eventuell kvot som ställs upp mellan två värden på en variabel har 

någon tolkningsbar betydelser. Den årskursrelaterade frågan hanterades utifrån ordinalskalan. 

Detta då det inte har någon egentlig bedömningsmässig relevans i om eleven går i årskurs 7, 8 

eller 9. Ställer man upp en kvot mellan två värden i på variabeln årskurs så har den ingen 

tolkningsbar betydelse. I praktiken innebär det att variabeln för årskurs i detta fall hanteras 

som två variabler, där årskurs 9 väljs som referens och de två variablerna antingen kan anta att 

eleven går i någon av årskurs 7 respektive 8 eller i årskurs 9. 

 

Efter att urvalet av oberoende parametrar var gjort, gjordes själva regressionsanalysen där 

syftet var att hitta hur stor påverkan respektive oberoende parameter kunde bedömas ha i 

förhållande till den beroende parametern. 

 

Ett krav för att regressionsanalysen ska kunna anses vara användbar, i termer av att dra 

slutsatser om konfidensintervall, är att residualen till den beroende parametern utgörs av en 

normalfördelning. Så har varit fallet under alla analyserna. 

 

Nedan presenteras tabeller för vart och ett av de två beroende variablernas samband med de 

oberoende variablerna. Syftet med tabellerna är att ge en illustration av hur den beroende 

variabeln påverkas givet att en av de oberoende variablerna ändras.  

4.6.2 Regressionsanalys av grundfrågan om eleven finner att fysik är 
svårt 

Som beroende enkätfråga har jag valt frågan Att fysik är svårare än de flesta andra 

skolämnen? Den närbesläktade frågan Att fysik är svårt? inkluderades inte som en oberoende 

parameter då den inte bidrar till förståelsen av vad som gör att elever skulle kunna finna att 

fysik verkligen är ett ämne som är svårare än andra ämnen. Detta fastän korrelationen mellan 

svaren på de frågorna är god. 

 

Resultatet av analysen är att följande oberoende variabler med ett 95 % -konfidensintervall 

kan anses relatera till den beroende variabeln. Dessa är presenterade under kolumnen Model 

term. Med intercept avses konstanttermen i den linjära regressionen. Kolumnen Cofficient 

anger hur det kraftig påverkan varje enskild oberoende variabel har. Kolumnen med rubriken 
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Sig. anger vilken signifikansgrad nollhypotesen har. Nollhypotesen är här att den oberoende 

variabeln inte skulle ha något linjärt samband med den beroende variabeln. 

 
Summeringen är att av de ursprungligen 12 oberoende variablerna är det tre stycken som kan 

kopplas till ett tydligt samband med den beroende variabeln. Dessa har en signifikansnivå 

som ställer det utom allt tvivel att inom denna population så förhåller det sig så att intresset 

för fysik, årskurs och matematikupplevelse påverkar kraftfullt hur upplevelsen av 

svårighetsgraden av fysik artar sig. Den uppställda modellen innebär ingen komplett 

förklaringsmodell till varför elever tycker att fysik är svårt eller inte. Det visas bland annat av 

att det så kallade justerade R
2
-värdet är 0,456. 0 betyder i detta fall att modellen inte har 

någon förklaringsgrad och 1 att det finns full förklaringsgrad kring respektive variabels 

medelvärde. R
2
-värdet baseras på en kvadratsummering av skillnaden i resultat mellan den 

framtagna modellen och det verkliga utfallet. Därefter följs den av en justering för antalet 

oberoende variabler och kallas då för justerat R
2
-värde. Fler oberoende variabler i analysen 

ger alltid högre eller samma R
2
-värde, men det justerade R

2
-värdet kan bli lägre om en 

adderad oberoende variabel inte tillför någon förklaringsgrad. Levine et al. (2001, s. 622). 
 

Det första sambandet som uppkommer är sambandet mellan intresset för fysik och upplevd 

svårighetsgrad av ämnet. Korrelationskoefficienten som är funnen påvisar ett negativt 

samband givet hur frågan i enkäten är ställd. Kopplingen är att ett ökat intresse för fysik 

hänger ihop med att eleven tycker att fysikämnet är mindre svårt.  

  

Årskurseffekten på hur svår fysiken upplevs har som referensnivå att eleven går i årskurs 9. 

Utfallet visar sig som i tabellen ovan med att eleverna i årskurs 8 upplever fysiken som 

betydligt mindre svår än eleverna i årskurs 9. Eleverna i årskurs 7 upplever den som 

ytterligare något lättare. Det här sambandet är sant ur aspekten att det verkligen sker en 

progression i komplexitet i fysikämnet från årskurs 7 till årskurs 9. Huruvida den är större 

eller mindre än den är i andra ämnen kan jag inte uttala mig om annat än att den här 

undersökningen bekräftar att så är fallet. 
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Slutligen finns kopplingen till matematiken. Att svårigheten med fysik är relaterad till 

svårigheten med matematik och att sambandet är att ju svårare eleven upplever matematiken 

desto svårare upplevs fysiken. Det sambandet är statistiskt säkerställt, men inflytandet är inte 

lika starkt som exempelvis kopplingen till intresset.  

4.6.3 Regressionsanalys av grundfrågan huruvida eleven finner att fysik 
är intressant 

Som beroende enkätfråga har jag valt frågan Du är intresserad av fysik. Jag har valt att som 

oberoende parameter exkludera den närbesläktade frågan om eleven är intresserad av 

sambanden i naturen. Anledningen till det är att den frågan inte bidrar ytterligare till att kunna 

förklara vad som får eleven att intressera sig för ämnet då svaren på de båda frågorna var 

likartade. I övrigt har alla enkätfrågorna varit föremål för utredning för att bli slutliga 

förklaringsparametrar till grundfrågan. 

 

Resultatet av analysen är att följande oberoende variabler med ett 95 % -konfidensintervall 

kan anses relatera till den beroende variabeln.  

 
Summeringen är att av de ursprungligen 12 oberoende variablerna är det fyra stycken som kan 

kopplas till ett tydligt samband med den beroende variabeln. Dessa har en signifikansnivå 

som ställer det inom litet tvivel att det inom denna population förhåller sig så att fysikämnets 

svårighet, uppfattningen om fysikboken, åsikten om hur svår fysiken ska vara och slutligen 

hur bra eleven är på matematik, är faktorer som kraftfullt påverkar hur stort intresset för fysik 

är. Den uppställda modellen innebär däremot ingen komplett förklaringsmodell till varför 

elever tycker att fysik är intressant eller inte. Det visas bland annat av att det så justerade R
2
–

värdet är 0,427.  

 

Det första sambandet i denna analys är sambandet mellan intresset för fysik och upplevd 

svårighetsgrad. Det är ett samband som återfanns även i den tidigare regressionsanalysen. På 

samma sätt som tidigare så är sambandet negativt, det vill säga att ett ökat intresse för fysiken 

motsvaras av att den upplevda svårighetsgraden av ämnet minskar.  
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Som bakgrundsinformation till påståendet om fysikbokens betydelse, så är det så att på den 

undersökta skolan så används en traditionell fysikbok för högstadiet. Det vi ser är att elever 

som anser att fysikboken hjälper på ett bra sätt att förstå fysiken också anser att de är 

intresserade av fysik. Detta inbjuder till intressanta tolkningar. Är det så att de som har bra 

nytta av boken blir intresserade av fysik, eller är det på så sätt att de som är intresserade av 

fysik har lättare att hantera fysikboken? 

 

En inte orimlig tanke är att inställningen till fysik skulle kunna påverka intresset för fysik. I 

denna analys återfinns ett argument för detta i och med en positiv korrelation mellan elevers 

åsikt om att fysikämnet ska vara svårt och att man är intresserad av fysik. Detta får man dock 

hantera en aning varsamt eftersom endast en handfull av eleverna har svarat att de helt håller 

med om att fysikämnet ska vara svårt. Kanske är formuleringen att fysikämnet inte ska vara 

trivialt en bättre beskrivning. Hursomhelst, en positiv korrelation mellan dessa variabler finns.  

 

Det sista statistiskt säkerställda sambandet från denna analys härstammar i likhet med den 

förra analysen till kopplingen till matematik. Dock i en något annorlunda tappning än förra 

gången. Här är det frågan om eleven känner att den är bra på matematik som har ett positivt 

samband med om eleven är intresserad av fysik. Det här är ett fullt rimligt samband. Dels så 

är det bitvis samma tankemönster inom matematiken som fysiken, dels innehåller även 

högstadiefysiken ett visst mått av matematik. 
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5 Diskussion 

5.1 Undersökningens validitet och reliabilitet 

Det som man vid en första anblick enklast kan ifrågasätta med denna undersökning och analys 

är validiteten med avseende på att undersökningen är gjord på en enda skola i Sverige. Detta i 

konstrast till Skolinspektionens undersökning på 35 olika skolor. Målet får då vara att i 

möjligaste mån se om skolan kan anses vara representativt. 

 

Det som gjorts för att undersöka om skolan är representativ är att undersöka medelbetyg inom 

fysik på den aktuella skolan, för att sedan jämföra med medelvärdet av alla Sveriges skolors 

medelbetyg i fysik. Under förutsättning att dessa är likartade är kvaliteten på undervisningen 

samma, i varje fall givet att betygssättningen fungerar korrekt och att elevunderlaget är 

någorlunda representativt. Jag förutsätter att betygsättningen sker korrekt på den undersökta 

skolan, då alla lärare inom fysikämnet har lärarlegitimation samt behörighet att undervisa i 

fysikämnet på grundskolenivå. Jag finner heller ingen klar anledning till att elevunderlaget 

skulle vara icke representativt. 

 

Från Skolverkets webbplats SIRIS kan tillförlitlig statistik från den svenska skolan hämtas. 

För läsåret 2013-2014 så hade elever i nionde klass på den undersökta skolan en total 

betygspoäng på 13,7. 2012-2013 var motsvarande betygspoäng 12,4. Motsvarande värde för 

riket som helhet var både 2013-2014 och 2012-2013 12,7. Min slutsats är att eleverna på den 

undersökta skolan har en medelkunskapsnivå i fysik som är liknande den som riket som 

helhet har. Därför är validiteten god ur den aspekten.  

 

Vad det gäller reliabilitet, så lades stor vikt vid att det ska gå att göra om undersökningen i 

närtid utan att resultaten märkbart skulle ha ändrats. En liten osäkerhet finns här i och med att 

eleverna skulle kunna koppla sitt intryck av fysikämnet till det senaste momentet som 

genomförts inom respektive fysikkurs. Efter att andra intryck av fysiken hade tillkommit, 

kanske svaren i enkäten skulle blivit annorlunda. Exempelvis om en grupp hade haft ett prov 

nyligen som de varit missnöjda med. De elever som deltagit i enkätundersökningen är dock 

uppdelade i sex stycken olika grupper som ligger i olika fysikinnehållsmässig fas. Därför har 

denna risk minimerats så långt det var möjligt i och med att ett sådant eventuellt missnöje 

sprids ut mycket.  

 

Att använda sig av enkätundersökning istället för exempelvis intervju gör att många 

riskfaktorer sammankopplade med reliabilitet försvinner. I och med att enkäten alltid finns 

kvar, kan den också i framtiden ges ut på samma sätt som jag har givit ut den. I en 

intervjusituation är svaren på frågorna beroende av den som intervjuar, varför det blir en ökad 

risk för reliabilitetsproblem. I samband med enkätundersökningarna har jag endast angett 

förutsättningarna för ifyllning av enkäten, förklarat syftet med den samt berättat om vikten av 

anonymitet vid ifyllandet. På så sätt ökar chansen att min personliga inverkan vid varje 

enkätifyllnadssituation är så liten som möjligt.  
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Något som försvårar tolkningen av enkätsvaren är att det går att tolka svarsalternativen på fler 

än ett sätt. Jag har presenterat min tolkning av alternativen, där svarsalternativen 1 och 2 

innebär att respondenten inte alls eller nästan inte alls håller med. Svarsalternativ 4 och 5 

innebär enligt samma tolkning att respondenten helt eller nästan helt håller med om 

påståendet. Slutligen att alternativ 3 innebär att det till viss del hålls med. Det finns alltid en 

risk att respondenterna tolkat enkäten på något annat sätt. Till exempel i fallet med frågan om 

fysiken upplevs som svårare än andra ämnen. Betyder då svarsalternativ 3 att eleven verkligen 

uppfattat påståendet i den tänkta betydelsen att den till viss del håller med om att fysiken är 

svårare än de flesta andra ämnen? Eller kan det vara så att eleven valt alternativ 3 med 

tolkningen att denne uppfattar fysik som ett medelsvårt ämne, men inte egentligen till viss del 

håller med om att fysik verkligen är ett svårare ämne än andra?  

 

Givet ambitionen att kunna ifrågasätta att elever inte tycker att fysik är svårt så är dock den 

använda tolkning konservativ. Det vill säga, har eleven exempelvis använt 

alternativtolkningen och valt alternativ 3 i bemärkelsen att fysik är ungefär som andra ämnen, 

så betyder det översatt till grundtolkningen att eleven egentligen borde valt alternativ 1 för att 

uttrycka sin åsikt. Det betyder, givet att några elever använt alternativtolkningen, att en för 

stor del av eleverna har angett att ämnet är svårare än vad de egentligen finner. Därmed kan 

undersökningen anses vara konservativ ur detta perspektiv. 

 

Något som gör tolkningen mindre konservativ är om man även tolkar svarsalternativ 3 som att 

man bekräftar påståendet om att eleven exempelvis finner att ämnet är svårt. Här inställer sig 

frågan om ett påstående om att man till viss del håller med verkligen betyder att man kan 

anses hålla med om påståendet. 

 

Det som kunde gjorts för att undvika dessa bekymmer med avseende på tolkning av enkätsvar 

hade varit att eleverna skulle ha angett svårighetsgrad för ämnet på ett annat sätt. Det sätt som 

hade varit möjligt vore att de skulle angett svårighet på en skala som sträckt sig från 

motsatserna lätt till svår. Därmed hade ovanstående tolkningsdiskussion inte haft någon 

relevans. Det finns dock även nackdelar med detta utvärderingssätt. Bland annat kan man 

diskutera om begreppet lätt verkligen står i motsatsförhållande till begreppet svår.  

5.2 Fysik svårt och tråkigt? 

Huvudambitionen med min undersökning var att ifrågasätta att elever tycker att fysikämnet är 

svårt och tråkigt. Detta har lyckats i bemärkelsen att jag funnit en väsentlig mängd elever som 

varken tycker att det är ett svårt eller ointressant ämne. Det är inte nog att förklara att ämnet 

upplevs som svårt och tråkigt. Det som dock ur en fysikintresserad persons perspektiv kan 

upplevas som ledsamt är att det finns en inte försumbar mängd elever som håller med om 

påståendet att fysik är svårt. Vidare finns det en inte försumbar mängd elever som inte tycker 

att ämnet är intressant. 

 

Den här undersökningen visar att svaret på frågan om fysikämnet är svårt eller inte för 

eleverna är ej möjligt att ge på ett helt enkelt sätt. Det är helt enkelt så att en väsentlig del av 
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eleverna uppfattar det som ett svårt ämne. Detsamma med intresset för ämnet, det går ej att 

hitta ett entydigt svar kring vad alla elever uppfattar i just dessa två frågor. Det jag efterlyser 

för framtiden är att definiera ett mått på vad som är en rimlig nivå i form av elevantal som ska 

finna att ett ämne ska vara intressant respektive inte för svårt. På så sätt kunde diskussionen 

bli mer nyanserad i bemärkelsen att det skulle finnas referensramar till vad som är bra och vad 

som inte är tillräckligt bra.  

 

Med detta i beaktande finner jag att rapporten Fysik utan dragningskraft (2010) inte är 

tillräckligt nyanserad i sina påståenden. Rapporten presenterar flera gånger budskapet att ett 

stort antal elever i den svenska grundskolan upplever fysik som tråkigt. Den presenterar också 

slutsatsen att elever tycker att fysik är svårt. Någon diskussion om att elever tycker på något 

annat sätt i denna fråga förekommer inte alls. Den här undersökningen visar att det finns 

elever som tycker att fysik är ointressant och svårt och därmed till viss del bekräftar 

rapporten, men den visar också att ett stort antal elever inte alls tycker på det viset, och 

därmed är frågan alldeles för komplicerad att uttryckas i termer som att fysik är svårt och 

tråkigt. 

5.3 Tolkningar av regressionsanalysen 

Regressionsanalysen visar att matematiken har betydelse för fysikämnet, även på den 

grundläggande fysiknivå som årskurs 7-9 innebär. Här kan det rimligen också fastställas att 

det verkligen är elevers svårigheter i matematik som bidrar till upplevd svårighet i fysik. Detta 

då matematiken ingår som en del av att kunna hantera de vetenskapliga modeller som fysiken 

innehåller. En alternativ tolkning skulle kunna vara att vara att det är någon gemensam 

nämnare i de båda ämnena som gör att elever som har svårt med fysik också får svårt med 

matematik. Så kan fortsatt vara fallet, men i och med att enkätens påstående är fysiken blir 

svår eftersom den innehåller matematik så är det rimligen så att kunskaper just i matematik 

påverkar förutsättningarna för att tillgodogöra sig fysik. Detta något i kontrast till artikeln från 

Angel et al. som fått fram att så nödvändigtvis inte är fallet.  

 

Rörande sambandet mellan intresset för fysiken och upplevd svårighetsgrad så är det inte 

enkelt att reda ut kausaliteten. Att sambandet finns är bekräftat genom denna undersökning. 

Vad som återstår är att förstå om det är så att en elev som är intresserad av fysik upplever 

fysiken som lätt tack vare den extra kraft denne får genom intresset, eller om det är tvärsom. 

Att det istället är så att en elev som inte har det svårt i ämnet finner att det därmed blir 

intressant eftersom det ger mycket resultat i förhållande till arbetsinsatsen. En rimlig tolkning 

är att båda två varianterna av orsakssambanden förekommer. En tredje tolkning skulle kunna 

vara att det inte finns något direkt samband mellan de två variablerna, utan att det finns en för 

analysen okänd variabel som samverkar med dessa två. 

 

Det positiva sambandet mellan påståendet om att fysik ska vara svårt och om intresset för 

fysik vill jag återkoppla till undersökningen till Angell et al (2004). Där fann man att de med 

fysik som sitt största ämne i sin fördjupning i högre grad ansåg att fysik var svårt. Kanske är 

det så att de elever som är intresserade av fysik vill att det inte ska vara ett trivialt ämne 
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eftersom de då tappar intresset för ämnet. I anslutning till detta bör man även diskutera om 

fysik ska vara ett ämne som anses hårt och svårt eller om det är något som bara hindrar 

utvecklingen. Schiebinger (1997) menade att bilden av fysik som ett svårt ämne var något 

som de redan insatta önskade behålla, och det bekräftas av de elever som här har en 

fysikinriktning på sina studier och därmed kan anses tillhöra de insatta.   

 

Med avseende på det intressanta positiva sambandet mellan intresset för fysik och åsikten om 

fysikbokens nytta, så skulle det kunna innebära att elever som inte är intresserade av fysik i så 

stor utsträckning anser att de har mindre nytta av boken. Där finns en ordentlig utmaning som 

lärare, detta givet att man ska använda sig av fysikbok, att få de elever som inte är speciellt 

intresserade av fysik att kunna dra nytta av fysikboken.  
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7 Bilaga 

Enkät kring upplevelsen av fysik i grundskolan 

 
 
 

1. Vilken klass går du i? (Ringa in svaret) 

a) 7:an 

b) 8:an 

c) 9:an 

 
 

 
För varje fråga nedan ringar du in siffran till höger som bäst passar ihop med hur du tycker! 
 

Tycker du att… 

 

H
åller 

in
te 

alls m
ed

 

 

H
åller 

h
elt 

m
ed

 

1. fysik är svårt? 1 2 3 4 5 

2. att fysik är svårare än de flesta andra skolämnen? 1 2 3 4 5 

3. fysiken blir svår eftersom den innehåller matematik? 1 2 3 4 5 

4. fysikens värld passar ihop med hur du ser på världen? 1 2 3 4 5 

5. fysiken är logisk? 1 2 3 4 5 

6. du är intresserad av fysik? 1 2 3 4 5 

7. ett intresse för fysiken gör fysiken lättare? 1 2 3 4 5 

8. du är intresserad av hur sambanden i naturen ser ut? 1 2 3 4 5 

9. fysiken blir lättare att förstå med mycket bilder och få ord? 1 2 3 4 5 

10. fysiken blir lättare att förstå med få bilder och mycket ord? 1 2 3 4 5 

11. fysikboken hjälper dig bra att förstå fysiken? 1 2 3 4 5 

12. laborationer hjälper till att förstå hur fysiken fungerar? 1 2 3 4 5 

13. fysik ska vara svårt? 1 2 3 4 5 

14. du känner att du är bra på matematik? 1 2 3 4 5 

 

 

 

 


