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Förord 
 
Vi vill tacka elever och lärare som möjliggjorde vårt arbete genom att ta emot oss och ge oss 
fria händer att genomföra vår undersökning. Vi vill även tacka vår vetenskaplige handledare 
vid Luleå tekniska universitet, Stefan Andersson. 
 
 
Kiruna den 17 december 2003 
 
 
 
 
Johan Flygare                                                  Nina Töyrä 
 
 



Abstrakt 
 
Med vårt arbete ville vi undersöka vad elever har för inställning till fysik och om det är någon 
skillnad på pojkars och flickors inställning till ämnet samt om inställningen till fysik påverkas 
av ett laborativt arbetssätt. Arbetet utfördes i årskurs åtta i Kiruna kommun. Eleverna arbetade 
laborativt i grupper under en femveckorsperiod.  Genom att dela ut en enkät i början och en i 
slutet av arbetsperioden kunde vi dokumentera hur elevernas inställning till fysik ändrade sig 
över tiden. Resultatet visar att eleverna har en dålig inställning till fysik och att flickornas 
inställning är ännu sämre än pojkarnas. Inställningen har inte i någon större grad påverkats av 
det laborativa arbetssättet.  
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Vi har under utbildningen fått den uppfattningen att elever tycker att fysik och 
naturvetenskapliga ämnen i övrigt är tråkigt. Signaler har kommit från medstudenter, media 
och litteratur. Bl.a. Sjöberg (2000) menar att det har varit en långvarig trend att intresset för 
de naturvetenskapliga ämnena minskar. Det leder till att färre söker till de naturvetenskapligt 
inriktade utbildningarna. Det verkar också som att flickor har en ännu mer negativ inställning 
till fysik än vad pojkar har. Som blivande lärare i naturvetenskapliga ämnen är vi intresserade 
av att alla elever ska få en positivare inställning till dessa ämnen. 
Vi ville med den här undersökningen ta reda på om vi kan påverka elevers inställning till 
fysik genom ett laborativt arbetssätt. 
  
 
Varför naturvetenskap? 
 
Dimenäs & Haraldsson (1996) menar att globaliseringen, d.v.s. att jorden krymper, bildligt 
talat, och de problem och möjligheter som finns här på jorden angår oss alla, ställer ökade 
krav på kunskap och kunnande för dagens medborgare. De påvisar vikten av att varje individ 
kritiskt kan granska, ta ställning till, jämföra, ifrågasätta och fatta beslut av olika slag.  
De menar också att miljöproblematiken ställer krav på utökad naturvetenskaplig kompetens. 
 
Om man ser på olika länders läroplaner och timfördelningar eller om man studerar 
utbildningspolitik i ett internationellt perspektiv så har vi enligt Sjöberg (2000) den här 
ordningsföljden på de viktigaste ämnena i nästan alla länder: 

1. Modersmål (grundläggande språkliga färdigheter, lära sig läsa och skriva) 
2. Matematik (grundläggande siffer- och räknefärdigheter, kvantitativ förståelse) 
3. Naturvetenskapliga ämnen (grundläggande förståelse av den fysiska verkligheten) 

De naturvetenskapliga ämnena ligger på en god tredjeplats har Sjöberg dragit som slutsats. 
 
Sjöberg (2000) redovisar fyra olika argument som brukar användas för att motivera en 
naturvetenskaplig undervisning i skolorna. De är: 

1. Ekonomiargumentet: naturvetenskapliga ämnen som lönsam förberedelse för yrke 
och utbildning i ett högteknologiskt och vetenskapsbaserat samhälle. 

2. Nyttoargumentet: naturvetenskapliga ämnen för att praktiskt klara av att bemästra 
vardagslivet i ett modernt samhälle. 

3. Demokratiargumentet: naturvetenskaplig kunskap är viktig för en väl underbyggd 
åsiktsbildning och ansvarsfullt deltagande i demokratin. 

4. Kulturargumentet: naturvetenskapen är en viktig del av människans kultur. 
Grovt sett är de två första argumenten av den instrumentella typen där kunskap i första hand 
är ett medel för att nå flera andra mål, uppnå en rad fördelar. Dessa två argument har många 
svagheter, enligt Sjöberg, även om det är dessa två som används mest. Kanske kan dessa två 
argument användas för att få mer betoning på teknologi i skolan.  
Själv drar han slutsatsen att de två sista är de bästa argumenten för naturvetenskapliga ämnen 
som allmänbildning. Dessa argument, som går under bildningsperspektivet är vad naturvetare 
bör lägga vikt vid när de pratar om naturvetenskapliga ämnen som allmänbildning. Då kan 
ämnena i högre grad motiveras utifrån vad de betyder för demokratiskt medinflytande och för 
ett kulturellt helhetsperspektiv, enligt Sjöberg. 
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Sjöberg menar vidare att den vetenskapsbaserade teknologin är grundvalen för vårt sätt att 
leva idag, inte bara rent praktiskt och materiellt, utan också genom att den bidrar till att forma 
våra värderingar och attityder, vår livsåskådning och världsbild. Han påstår att 
naturvetenskapens insikter är olösligt knutna till vår kultur. Sjöberg anser att vi inte kan förstå 
vår värld av idag utan att ha ett förhållande till naturvetenskapen, dess kunskaper och teorier, 
metoder och processer, och till vetenskap och teknologi som sociala institutioner. 
Sjöberg menar att målet måste vara att alla människor får ett kritiskt och realistiskt 
förhållande till naturvetenskapen, så att de å ena sidan inte låter sig manipuleras av 
teknokrater, reklam eller charlataner som anser sig ha vetenskapen i ryggen för att bluffa och 
luras, och å andra sidan inte låter vetenskapen få skulden för allt i denna världen som de 
antingen inte tycker om eller inte förstår. 
 
Andersson (1989) skriver att lärarna kanske just nu har en historisk roll genom att 
miljöproblemen nått en sådan storleksordning att de hotar bli vår undergång. Det är önskvärt 
att alla människor iakttar, informerar sig och kommunicerar samt har mod och beslutsamhet 
att göra klart för makthavare hur man vill ha det, menar Andersson. Han anser att detta 
förutsätter grundläggande naturvetenskapliga begrepp och insikter. Man ser annorlunda på en 
sopförbränningsstation om man tror att materia kan brinna upp och försvinna än om man har 
klart för sig att atomer är oförstörbara vid kemiska reaktioner. 
 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 
kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. (Lpo-94, 
s.7) 
 
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och 
globala miljöfrågor. (Lpo-94, s.8) 
 

Ett huvudsyfte med skolans undervisning är tveklöst att hjälpa eleven att orientera sig i den 
komplexa omvärlden, och naturvetenskapen har naturligtvis, enligt Andersson (2001) en 
väsentlig roll att spela i detta sammanhang.  
 
 
Könsperspektivet 
 
Enligt Staberg (1992) var utbildningssystemet strikt segregerat vid 1900-talets början. Enligt 
den rådande ideologin hade kvinnan sin plats i hemmet som maka och mor. Argumenten med 
vilka kvinnor uteslöts från läroverken hämtades från biologin. I mitten på 1800-talet ansågs 
kvinnor ha sämre hjärnkapacitet än män. Vid 1900-talets början påstods kvinnan vara både 
psykiskt och fysiskt svagare vilket gjorde läroverksstudier olämpliga. Studier i avancerad 
matematik ansågs speciellt olämpligt och riskfyllt för kvinnor. Det fanns en ängslan att 
kvinnors reproduktiva funktioner skulle skadas om intellektet ansträngdes för mycket. Målet 
med utbildningen för kvinnor var mer kulturellt och inriktat på de kunskaper de skulle behöva 
som maka och mor. Flickskolorna inriktade sig mot moderna språk och humanistiska ämnen. 
Matematik hade en mycket svag ställning i flickskolorna. Naturvetenskapen fick också en 
annan inriktning och mindre omfång i flickskolorna än i läroverken. I läroverken där pojkarna 
studerade var syftet med fysik och kemi att lägga en grund för kommande vetenskapliga 
studier. I flickskolan skulle naturvetenskapen vara praktisk. Flickskolan var den dominerande 
skolformen för flickor på sekundärnivå och levde kvar ända till fram till 1962. 
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Wernersson (1995) skriver att elevers individuella skillnad är större än skillnaden mellan 
pojkar och flickor. Genom att koppla undervisningsmetoden till könsperspektivet så förenklar 
man problemet. Wernersson menar att det inte är vetenskapligt bevisat vilket arbetssätt som är 
bäst lämpat för respektive kön. Könsmönstren är utan tvekan föränderliga. Det som idag är 
självklart för kvinnor var en omöjlighet för 100 år sedan. 
 
Barnombudsmannens årsrapport (2001) bekräftar Wernerssons teorier och skriver att moderna 
radiologiska tekniker för undersökning av hjärnaktivitet hos människor inte tycks kunna 
bekräfta strukturella skillnader mellan könen. Långtidsstudier då man följer hormonbalansen 
hos pojkar och flickor under pubertetens olika faser och relaterar det till aktivitet, 
depressivitet, kognitiv utveckling, verbal förmåga och empati visar snarare att skillnaderna 
mellan individer av samma kön är större än skillnaderna i genomsnitt mellan könen. 
Enligt samma rapport finns det överallt markörer för hur kön ska uppfattas. I familjen, i 
förskolan, skolan, bland kamraterna, via medier och i reklamen, i barnprogram på tv och 
såpor, i tidningar och barnböcker, i musikens texter, i bilderna som omger barnen.  
Rapporten visar också att majoriteten av pojkarna och flickorna tyckte att pojkarna hade bättre 
självförtroende än flickorna. 
 
Enligt Lindahl (2003) är både flickor och pojkar mest intresserade av att lära sig mer i de 
samhällsvetenskapliga ämnena och biologi och minst i fysik och kemi. Pojkarnas intresse för 
de olika ämnena visar inte så stora skillnader medan flickornas intresse för de 
naturvetenskapliga ämnena bortsett från biologi är betydligt lägre än för de 
samhällsvetenskapliga. 
 
I Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(1998) skrivs: 
 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och 
förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som 
är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och 
intresse oberoende könstillhörighet.(s.6) 

 
I skollagen, 1 kap. 2 §, skrivs: 
 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala 
och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 
skolväsendet. 

 
Eleverna uppfattar att både flickor och pojkar får lika mycket uppmärksamhet i klassrummet 
och att de behandlas lika men undersökningar har visat att pojkarna får mer uppmärksamhet. 
Enligt barnombudsmannens årsrapport (2001) var pojkarna och flickorna i stort sett överens 
om att lärarna behandlar båda könen jämställt när det gäller undervisningen men enligt 
Andersson (1989) får pojkarna mer hjälp och uppmuntran även i en klass där flickorna ”tar för 
sig”. Han menar också att pojkarnas beteende är så socialt accepterat att vi helt enkelt inte 
lägger märke till det. 
 
Enligt Staberg (1992) finns det många krafter som gynnar en reproduktion av könsmönstret. 
Läroplanen och dess rötter, undervisningstraditionerna, tidsbegränsningen, pojkarnas 
dominans och förmåga att ta till sig uppmärksamheten samt flickors och pojkars ovilja att 
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bryta könsmönster. Allt detta påverkar lärarens situation. Läroplanen sätts slutligen i verket 
genom förhandlingar mellan lärare på den enskilda skolan och dels genom lärares och elevers 
agerande i klassrummet. Staberg skriver också att förändringar i syfte att förbättra flickors och 
kvinnors situation ofta möter motstånd. Motståndet blir större om förändringarna rör 
maktrelationer mellan kvinnor och män eller omvärderingar av kvinnligt och manligt. 
 
Att ge pojkar och flickor ungefär lika mycket frågor är redan svårt och leder till konflikter. 
Forskning har visat att om läraren fördelar frågorna lika mellan könen så tycker flickorna att 
de får för många frågor och pojkarna tycker att de får för få frågor. Att rikta undervisningen 
mer aktivt till flickor i form av innehåll och arbetssätt är enligt Staberg därför svårt att 
genomföra. 
 
 
Varför ett laborativt arbetssätt?  
 
Laborativt arbete är centralt i all naturvetenskaplig undervisning enligt Ekstig (1990). Han 
menar att det låter eleverna delta i undersökningar i vilka de får tänka själva och dra sina egna 
slutsatser.  
Ekstig anger fyra skäl för laborativ undervisning: 

1. Naturvetenskap innefattar komplexa och abstrakta sammanhang som eleverna 
inte kan fatta utan att få tillfälle att själva handskas med föremålen på ett konkret 
sätt. 

2. Laborativt arbete ger eleverna möjlighet att delta i och uppskatta den 
naturvetenskapliga metoden.  

3. Praktiskt experimenterande befordrar utvecklandet av färdigheter med 
allmängiltig användbarhet. 

4. Elever uppskattar aktivitet och praktiskt arbete och blir därmed motiverade för 
och intresserade av de naturvetenskapliga ämnena. 

 
I Läroplanen (Lgr -80) står det att undervisningen måste bli mer problemorienterad, laborativ 
och därmed mer elevaktiv. Enligt Björn Andersson (1989) rymmer naturvetenskapen stora 
möjligheter att åstadkomma detta, vilket det gäller att tillvarata. Genom att i egen takt 
undersöka och pröva, genom att variera betingelser, genom att uppställa och testa modeller 
kan eleven erfara, att han eller hon, tack vare sitt eget tänkande och experimenterande, kan 
vinna förståelse för, och därmed en viss kontroll över sin omgivning. 
 
Han betonar också att naturvetenskaplig undervisning inte bara är allvar. Den ger också 
många tillfällen att känna glädje över upptäckter, upplevelser och insikter. Andersson menar 
att eleverna bör ges rika tillfällen till personliga upptäckter, upplevelser och insikter. Utan 
dessa blir naturvetenskapen en väg utan hjärta, och vem vill vandra en sådan, frågar 
Andersson. 
 
I Lpo-94 står det att eleverna skall uppleva upptäckandets och experimenterandets glädje och 
utveckla sin förmåga och lust att ställa frågor om fenomen i naturen. 
Det står också att eleverna skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta 
självständigt och lösa problem. 
 
I kursplanen för fysik nämns att eleverna skall jobba med ett undersökande och laborativt 
arbetssätt. Där står att skolan i sin undervisning i fysik ska sträva efter att eleven: 
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-utvecklar kunskap om den fysikaliska vetenskapens kunskapsbildande metoder, 
särskilt vad gäller formulering av hypoteser samt mätningar, observationer och 
experiment, 
-utvecklar kunskap om växelspelet mellan undersökningar och experiment å ena 
sidan och utveckling av begrepp, modeller och teorier å den andra sidan. (s.1.) 

 
Den experimentella metoden är naturvetenskapens viktigaste kännetecken i västvärlden, 
skriver Jönsson & Reistad (1987). De menar att det är experimentmöjligheten som är fysikens 
stora tillgång, jämfört med samhällsvetenskaperna. 
 
Lindahl (2003) rapporterar att eleverna tycker att det bästa med NO-timmarna är 
laborationerna, trots att klagomål har kommit på att de kan vara svåra att förstå.  
Laborationerna är det som gör NO-undervisningen intressant och spännande. 
 
 
Inställning 
 
Lindahls (2003) undersökning visar att både flickor och pojkar har ett väldigt lågt intresse för 
fysik och att flickornas intresse är lägre än pojkarnas. Lindahl skriver att det enligt resultaten 
från Second International Science Study (SISS) verkar finnas ett mönster att de rika ländernas 
barn är mindre intresserade av naturvetenskap och tycker det är svårare än barn från 
utvecklingsländerna. Dessutom är könsskillnaderna de omvända. Lindahl tycker också det är 
intressant att bara drygt hälften av barnen från industrialiserade länder som Sverige och Japan 
tycker att vetenskap är viktigt för samhället mot nästan alla barn från utvecklingsländerna.                               
 
Eleverna känner sig, enligt Lindahl (2003) duktigast i skolår fem. Denna känsla avtar och är 
som lägst i skolår sju för att sedan öka igen. Pojkarna känner sig duktigare än flickorna alla år. 
I skolår nio känner sig båda könen ungefär lika duktiga men sett till betygen är flickorna 
bättre i alla ämnen utom historia där flickor och pojkar har samma medelbetyg och i idrott där 
pojkarna har högre. Många elever i årskurs 7-9 säger att de tycker att framför allt fysik och 
kemi är svårt, enligt Lindahl. 
 
Andersson (1989) menar att en dålig självbild påverkar lärandet, t.ex. föreställningen att fysik 
inte är något för flickor. 
 
 
Syfte 
 
Att undersöka vad elever har för inställning till fysik och om det är någon skillnad på pojkars 
och flickors inställning till ämnet samt om inställningen till fysik påverkas av ett laborativt 
arbetssätt. 
 
 
Metod 
 
För att ta reda på inställningen till fysik och om det är någon skillnad mellan flickors och 
pojkars inställning använde vi oss av en enkät som eleverna fick svara på. Vi använde oss av 
exakt samma enkät både före och efter vårt utvecklingsarbete för att se om vårt arbetssätt hade 
någon inverkan på elevernas inställning. Efter praktiken sammanställde vi enkätsvaren som 
diagram. 
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Undersökningsgrupp 
 
Vi genomförde vårt arbete i årskurs åtta. Gruppen bestod av 42 elever, 22 flickor och 20 
pojkar indelade i tre grupper. 
 
 
Bortfall 
 
När första enkätundersökningen genomfördes var tre pojkar frånvarande p.g.a. sjukdom och 
ledighet. Två flickor hade inte rangordnat teknik på fråga två och tre och en pojke hade inte 
rangordnat textilslöjd och musik på fråga två och tre. En flicka och en pojke hade inte svarat 
på fråga fem, sex och sju.  En pojke hade inte svaret på fråga nio, tio och elva. 
  
Vid andra enkättillfället var fyra flickor frånvarande p.g.a. sjukdom. 
En flicka svarade felaktigt på fråga tre. En pojke hade inte rangordnat teknik på fråga två och 
tre och tre pojkar hade inte rangordnat textilslöjd på fråga tre. 
 
Utvecklingsarbete 
 
Vi disponerade en 85- och en 80 minuters lektion per grupp i veckan. Största delen av 
lektionstiden arbetade eleverna gruppvis med laborationer. Vissa lektioner hade vi en kort 
teoretisk genomgång. Utvecklingsarbetet pågick i fem veckor. 
 
 
Material 
 
Enkät (bilaga 1) 
 
 
Tidsplan 
  
Vårtermin  2003:  skrev PM angående examensarbete 
                                 skrev bakgrund, metod och syfte 
 
Hösttermin 2003:     Vecka 41: bekantade oss med eleverna och miljön. 

Vecka 42 – 43: första enkätundersökningen genomfördes och                        
utvecklingsarbetet påbörjades 

 Vecka 44: höstlov i Kirunakommun, sammanställning av första enkäten. 
 Vecka 45 – 47: utvecklingsarbetet fortsatte 
 Vecka 47: andra enkäten och elevutvärderingar 
 Vecka 48 – 50: sammanställning av andra enkäten och examensarbetet.  
 Vecka 51: slutseminarier och disputation 
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Resultat 
 
Enligt enkätsvaren anser pojkarna fysik vara ett roligare ämne än vad flickorna gör. Varken 
flickornas  eller pojkarnas uppfattningar påverkas av utvecklingsarbetet.  
 

1

1 , 5

2

2 , 5

3

3 , 5

4

4 , 5

5

5 , 5

6

F l i c k o r P o j k a r

F ö r e
E f t e r

 
Figur 1. Hur roligt eleverna tycker att fysik är före resp. efter utvecklingsarbetet. 1 på y-axeln motsvarar ”inte 
alls roligt”  och 6 motsvarar ”mycket roligt”. 
 
Flickornas intresse för fysik är lika lågt både före och efter utvecklingsarbetet. Pojkarnas 
intresse har inte heller ändrats men är markant högre än flickornas. 
När eleverna rangordnat arbetssätten i fysik efter hur roligt de anser de olika momenten vara 
så visar det sig att de inte är någon större skillnad på pojkarnas och flickornas resultat. Det är 
inte heller någon skillnad på resultaten före och efter utvecklingsarbetet. De tycker att 
laborationer, studiebesök, se filmer och grupparbeten är roligast. Tråkigast är att läsa i 
läroboken och att skriva laborationsrapporter. 
Rangordningen av skolämnena påverkades inte heller. Fysik är det tråkigaste och minst 
intressanta ämnet tillsammans med teknik och kemi enligt flickorna medan pojkarna anser att 
textilslöjd, biologi och SO-ämnena intar bottenplats. Fysik hamnar någonstans i mitten på 
pojkarnas rankningslista. 
Både flickorna och pojkarna tycker att fysik varken är speciellt lätt eller svårt och deras 
uppfattning om ämnets svårighetsgrad påverkas inte av utvecklingsarbetet.  
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Figur 2. Hur svårt eleverna uppfattar fysik före resp. efter utvecklingsarbetet. 1 på y-axeln motsvarar ”inte alls 
svårt”. 6 motsvarar ”mycket svårt”. 
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Pojkarna har större tilltro till sin egen förmåga i alla skolämnen utom språk och bild. De tror 
också i större grad än flickorna att de kan påverka sina studieresultat i fysik.  
Andelen pojkar som är säkra på att de absolut kan påverka sina resultat i fysik har ökat något 
efter utvecklingsarbetet. Bland flickorna har fler blivit säkra på att de kan påverka sina 
resultat efter utvecklingsarbetet medan några har tappat tilltron till sig själva. 
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Figur 3. Elevernas tilltro till sin egen förmåga att påverka sina fysikresultat, före utvecklingsarbetet.  

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

J a ,  a b s o lu t J a ,  ja g  t r o r  d e t V e t  i n t e N e j,  ja g  t r o r  d e t
i n t e

N e j,  a b s o lu t  i n t e

%

F li c k o r
P o jk a r

 
Figur 4. Elevernas inställning till sin egen förmåga att påverka sina fysikresultat, efter utvecklingsarbetet. 
 
Det finns en tendens till att flickorna tycker det är mindre viktigt att alla lär sig fysik än vad 
pojkarna gör. Skillnaden är dock inte särskilt tydlig. Åsikterna om detta har inte påverkats av 
utvecklingsarbetet.  
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Figur 5. Hur viktigt eleverna anser det är att alla lär sig fysik. 1 på y-axeln motsvarar ”inte alls viktigt”.  
6 motsvarar  ”mycket viktigt”. 
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Uppfattningen av nyttan med fysik i framtiden påverkades inte av utvecklingsarbetet. Både 
pojkar och flickor tror att de kommer att ha mest nytta av sina fysikkunskaper under fortsatta 
studier. Pojkarna tror också, till skillnad mot flickorna, att de i viss mån kommer att ha nytta 
av dessa kunskaper även i sitt blivande yrke och under fritiden. 
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Figur 6. När eleverna tror att de kommer att ha mest nytta av fysikkunskaperna, före utvecklingsarbetet. 
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Figur 7. När eleverna tror att de kommer att ha mest nytta av fysikkunskaperna, efter utvecklingsarbetet. 
 
Eleverna tycker i allmänhet inte att fysik är ett typiskt pojk- eller flickämne. Dessa åsikter 
påverkas inte av arbetssättet. 
 
 
Diskussion 
 
Reliabilitet och Validitet 
 
Dovelius (2000) påstår att enkäten är en mycket bra metod om man vill jämföra grupper från 
en tidpunkt till en annan, få en bred bild av något och kunna generalisera och uttala sig om 
vad en majoritet tycker. Underlaget till vår undersökning är så litet att vi finner det svårt att 
dra några generella slutsatser av den. Vi hade kunnat komplettera enkätundersökningen med 
ett antal intervjuer för att få mer utförlig information. 
 
Vid första enkättillfället visste inte alla elever vad skolämnet fysik, kemi och teknik innebar 
eftersom dessa ämnen ingår i deras NO block. Därför är det osäkert om eleverna verkligen 
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svarat korrekt på enkäten. Eleverna var osäkra på om de skulle rangordna ämnen som de inte 
för tillfället hade som t.ex. textilslöjd eller bild. Trots att vi påpekade att enkäten skulle 
besvaras individuellt upptäckte vi att några elever sneglade på varandra och svarade likartat. 
Vid första enkättillfället hade några elever inte lämnat kompletta svar på alla frågor. Det 
medför att svaren i någon mån kan vara missvisande. 
 
En flicka rangordnade vid andra enkättillfället både biologi, fysik och kemi som det 
”tråkigaste” och ”minst intressanta” ämnet. Vi tolkar detta så att hon tycker att NO-ämnet är 
det tråkigaste. Eleverna tog god tid på sig för att svara på enkäten, därför tror vi också att de 
har lämnat ärliga svar vilket borde medföra att validiteten på enkäten trots de uteblivna svaren 
är ganska god. 
 
Vi vet inte om elevernas inställning till fysik förändrats p.g.a. det laborativa arbetssättet, 
arbetsområdet mekanik eller att vi som lärare påverkat inställningen. För att få en bättre bild 
av hur elevernas intresse förändras genom ett laborativt arbetssätt kunde vi ha arbetat 
laborativt i en grupp och mer teoretiskt i en annan och sedan jämfört resultaten mellan 
grupperna. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Varför tycker pojkarna att det är roligare och intressantare med fysik än vad flickorna gör? Vi 
tror att det har att göra med de traditionella könsrollerna och invanda mönster. Detta kan vara 
svårt att förändra enbart med hjälp av arbetsmetoden. Wernersson (1995) menar att det inte är 
vetenskapligt bevisat vilket arbetssätt som är bäst lämpat för respektive kön. Intresset för 
fysik hos eleverna ökade inte och vi antar att det beror på att det var för mycket laborationer. 
Det blev för enformigt i längden. Enligt Kveli (1994) råder det enighet om att det finns behov 
av variation i aktiviteterna. Läraren måste behärska olika arbetsformer och kunna skifta 
mellan dessa beroende på arbetsuppgiften och situationen i klassen.  
Arbetet blev kanske för fritt för eleverna. De hade svårt att disponera sin tid effektivt och ta 
ansvar för sin kunskapsinhämtning. 
 
Eleverna skulle dessutom skriva laborationsrapporter till varje laboration och detta moment är 
inte populärt enligt enkätsvaren. De kunde ha fått möjlighet att redovisa sina 
laborationsresultat muntligt eller genom demonstrationer som omväxling. 
Enligt enkätsvaren var studiebesök och att se filmer populärt. Det hade vi kunnat använda oss 
av vid något tillfälle. 
Vi misstänker att eleverna tycker att studiebesök, se på film, grupparbeten och laborationer är 
roliga arbetsmoment för att detta är enkelt och inte kräver så stor arbetsinsats. Moment som 
att läsa i läroboken eller skriva laborationsrapporter anses tråkiga för att de är jobbiga.  
Elever tycker att laborationer är roliga, men trots att fysik är att av de få ämnen som 
innehåller laborationer så tycker de ändå att fysik är tråkigare än de flesta andra ämnen.  
Det verkar inte som att det är arbetssätten i sig som påverkar resultaten utan ämnet. Eleverna, 
och speciellt flickorna, tycker inte att fysik är speciellt roligt. Däri ligger utmaningen för oss 
som lärare. Om vi inte klarar av att väcka elevernas intresse och nyfikenhet så spelar det ingen 
roll vilka arbetssätt som tillämpas. Det viktigaste är att hitta olika infallsvinklar som fångar 
elevernas intresse. 
Att eleverna inte tycker att fysik är speciellt svårt är kanske positivt. Betyder det att vi har 
lyckats ta ner det på en sådan nivå att det känns lagom eller är det så att eleverna inte vet vad 
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de ska kunna?  Det verkade som att eleverna inte tyckte att laborationerna var speciellt svåra 
att utföra, men det är inte säkert att de förstår teorin bakom.  
Pojkarna har, precis som Lindahl (2003) påstår, större tilltro till sin egen förmåga än flickorna 
och det tror vi beror på hur barnen behandlas under hela uppväxttiden. Det är självklart att 
flickorna sköter sig och gör som man säger, medan pojkarna får beröm om de uppför sig på 
samma sätt. Pojkarna får mer uppmärksamhet vilket tidigare forskning visat och det främjar 
deras självförtroende, enligt oss. 
Eleverna tror inte att de kommer att ha större nytta av sina fysikkunskaper i sitt blivande yrke 
och det tror vi beror på att skolan inte har lyckats visa kopplingen mellan undervisning och 
verklighet. Detta leder till att eleverna inte förstår värdet av att lära sig fysik. Frågan är vad 
eleverna har tänkt arbeta med i framtiden?  De inser nog inte att fysikkunskaper krävs i en 
mängd yrken.  
Vad kan skolan göra för att ändra på detta? Vi anser att ämneskunskaper är A och O för en 
lärare. Bra lärare är en viktig resurs för skolan. Det är viktigt med goda kunskaper för att 
kunna förstå helheten och kunna koppla ämnet till olika intressen. Det är också lättare att lära 
sig det som man är intresserad av. Stensmo (1997) skriver att engagemang och ansträngning 
stimuleras av att skolpersonalen tar tillvara elevernas intresse för något. 
Eleverna anser inte själva att fysik är något typiskt pojk- eller flickämne och det bedömer vi 
som något positivt. De har i alla fall inte några förutfattade meningar om den saken. 
 
Vi själva har upplevt vårt arbete som utvecklande och lärorikt. Vår insikt i hur man kan 
planera och genomföra ett arbetsområde har förbättrats. Vi har lärt oss av det som lyckades, 
men kanske i högre grad av det som inte gick bra. Det är viktigt med ett varierande arbetssätt, 
för att stimulera både elever och lärare. Inställningen till ämnet kanske inte det viktigaste, 
utan vad eleverna lär sig. Allt behöver och kan inte vara roligt för alla hela tiden, men en del 
kunskaper måste eleverna erhålla vare sig de vill eller inte. 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Vi anser att en undersökning som denna borde genomföras i större skala och över en längre 
tidsperiod. Undersökningen borde göras i två grupper där ena gruppen arbetar laborativt och 
den andra arbetar teoretiskt. Då skulle det vara lättare att se om resultatet beror på arbetssättet 
och inte på ämnets innehåll. Eftersom tidigare forskning visar att intresset för naturkunskap är 
lågt skulle det vara intressant att göra denna undersökning i samtliga NO-ämnen. 
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Bilaga 1:1 
 
 
Enkät 
 

1. Är du pojke eller flicka? 
�  pojke 
�  flicka 
 
 
 
 
2. Vad är roligaste/tråkigaste ämnet i skolan? Rangordna följande ämnen. (Nr 1 betyder 

att ämnet är tråkigast) 
 
� Biologi  � Engelska � Hemkunskap 
� Kemi � Matematik � Musik 
� Fysik � Idrott � Trä- och metallslöjd 
� SO-ämnen � Teknik � Bild 
� Svenska � Textilslöjd 
 
 
 
 
3. Vilka skolämnen är intressanta/ointressanta? Rangordna följande ämnen. (Nr 1 

betyder att ämnet är minst intressant) 
 
� Biologi  � Engelska � Hemkunskap 
� Kemi � Matematik � Musik 
� Fysik � Idrott � Trä- och metallslöjd 

� SO-ämnen � Teknik � Bild 
� Svenska � Textilslöjd 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Bilaga 1:2 
 
 
 
 
4. Hur duktig tycker du att du är i följande ämnen? (Sätt ett kryss för varje ämne) 
 
Bild Inte alls � � � � � � Mycket  
 duktig duktig 
 
Biologi Inte alls  � � � � � � Mycket 
 duktig  duktig 
 
Fysik Inte alls � � � � � � Mycket 
 duktig  duktig 
 
Kemi Inte alls � � � � � � Mycket 
 duktig  duktig 
 
Idrott Inte alls � � � � � � Mycket 
 duktig  duktig 
 
Matematik Inte alls � � � � � � Mycket 
 duktig  duktig 
 
Musik Inte alls  � � � � � � Mycket 
 duktig  duktig 
 
Slöjd Inte alls � � � � � � Mycket 
 duktig  duktig 
 
Språk Inte alls � � � � � � Mycket 
 duktig  duktig 
 
SO-ämnen Inte alls � � � � � � Mycket 
 duktig  duktig 
 
Teknik Inte alls � � � � � � Mycket 
 duktig  duktig 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Bilaga 1:3 
 
 
5. Tycker du att skolämnet fysik svårt? 
 
 Inte alls � � � � � � Mycket 
 svårt  svårt 
 
 
6. Tycker du att skolämnet fysik är roligt? 
 
 

 Inte alls  � � � � � � Mycket 
 roligt  roligt 
 
 
7. Tycker du att skolämnet fysik är intressant? 
 
 

 Inte alls  � � � � � � Mycket 
 intressant intressant 
 
 
 
 
 
8. Vad tycker du är roligt/mindre roligt inom fysik? Rangordna. (Nr 1 betyder att det är 

tråkigast) 
 
� Läsa i läroboken 
� Arbeta med studieuppgifter 
� Laborationer 
� Läraren föreläser 
� Läraren demonstrerar 
� Studiebesök 
� Se filmer 
� Grupparbeten 
� Skriva laborationsrapporter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Bilaga 1:4 
 
 
9. När tror du att du kommer att ha mest nytta av dina fysikkunskaper? (Endast ett kryss) 
 
� Under fritiden 
� Under fortsatta studier 
� I ditt blivande yrke 
� Aldrig 
 
 
 
 
10. Upplever du fysik som ett typiskt: 
 
 
Flickämne 
� Ja 
� Nej 
� Vet inte 
 
Pojkämne 
� Ja 
� Nej 
� Vet inte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Bilaga 1:5 
 
 
11. Tycker du det är viktigt att alla lär sig fysik? 
 
 

   Inte alls � � � � � � Mycket 
    viktigt   viktigt 
 
 
 

 
12. Kan du påverka hur det går för dig i fysik? 
 
� Ja, absolut 
� Ja, jag tror det 
� Vet inte 

� Nej, jag tror inte det 
� Nej, absolut inte 

  
 

 
 
 
 
 




