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ABSTRAKT 
Studiens syfte var att undersöka om elever kan använda fysikkunskaper i vardagliga 
situationer och vilken inställning de har till fysikämnet i skolan. Vi har också tittat på om 
inställningen till fysik varierar mellan elever i år 9, elever vid gymnasieskolans 
samhällsvetenskapliga program och elever vid gymnasieskolans naturvetenskapliga program. 
För att se om eleverna kunde använda fysik i samtal om vardagliga situationer visade vi bilder 
för eleverna med för oss vardagligt förekommande fysik, och genomförde intervjuer med 
samma elever för att få en bild av deras inställning till ämnet. En majoritet av eleverna på det 
naturvetenskapliga programmet visade sig ha en positiv inställning till naturvetenskap och 
fysik. Majoriteten av eleverna i år 9 och på det samhällsvetenskapliga programmet hade 
däremot en negativ inställning. När eleverna fick titta på bilderna nöjde sig 89 % med att 
koppla ihop ett eller två fysikaliska begrepp med varje bild om de överhuvudtaget nämnde 
fysik. 11 % kunde förklara vad de menade med olika fysikaliska begrepp och på vilket sätt 
begreppen förekom i bilderna. Slutsatsen är att en positiv inställning till fysik främst finns hos 
de elever som valt det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Inställningen till fysik 
hade i denna undersökning inget samband med huruvida eleverna hade förmåga att samtala 
kring ämnet eller inte.      
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TACK 
Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Anna Vikström för all den hjälp vi fått med 
uppsatsen. Vi vill också tacka de elever som medverkat till att göra genomförandet av studien 
möjlig.  
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INLEDNING 
I dagens samhälle ställs det allt högre krav på kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, något 
som bland annat tas upp i kursplanen för naturvetenskap i grundskolan.  
 

”Kunskaper i naturvetenskap och dess tillämpningar är en förutsättning för förståelse och 
handlingsberedskap i samhälls- och vardagslivet” 

(Skolverket 2006d) 
Rena faktakunskaper, det vill säga att kunna räkna upp begrepp och termer hämtade ur 
naturvetenskapen, räcker alltså inte. För att elever ska kunna ta ställning och försvara sin 
ställning i olika frågor med naturvetenskaplig anknytning krävs kunskaper på ett djupare plan. 
Elever som går i skolan måste i enlighet med vad kursplanen säger lära sig att använda de 
begrepp och teorier de förhoppningsvis fått kunskaper i och om. Men har de för det första de 
begrepp och teorier som naturvetenskapen vilar på? Och kan de för det andra i samtal om 
vardagliga situationer ”plocka fram” begreppen och sätta dem i ett sammanhang? Behövs 
begreppen, eller kan elever använda sig av naturvetenskap utan att känna till de ”rätta” 
begreppen? Det här är frågor som vi finner intressanta och viktiga att belysa. Om elever 
saknar begreppen kanske de saknar förmåga att föra samtal kring dem, en oförmåga som i sin 
tur kan skapa en olustkänsla inför allt som har med naturvetenskap att göra, vilket leder oss 
fram till ytterligare en viktig fråga. Hur ser det ut med intresse, attityder och inställning till 
naturvetenskap i skolan?    
 
Syfte 
Vi har utifrån ovanstående funderingar formulerat två frågeställningar som vi avser söka svar 
på. Syftet med studien är att titta på om elever kan använda fysikkunskaper i vardagliga 
situationer och vilken inställning de har till fysikämnet i skolan. Frågeställningarna vi ämnar 
att besvara blir följaktligen: 

• Kan elever använda fysikkunskaper i samtal om vardagliga situationer? 
• Vilken inställning har elever till fysikämnet och hur skiljer sig attityden åt mellan 

elever i år 9 i grundskolan och gymnasiets samhällsvetenskapliga och 
naturvetenskapliga program? 

 

BAKGRUND  
Tidigare studier om elevers kunskaper i naturvetenskapliga ämnen  
Olika studier som har gjorts i syfte att ta reda på elevers kunskaper i och om skolans 
naturvetenskapliga ämnen visar ganska dystra resultat. Både PISA (Skolverket 2006a), den 
nationella utvärderingen 2003 samt rön från en avhandling av Britt Lindahl (2003) visar alla 
på att det finns brister när det gäller kunskaper i främst fysik.  
 
Enligt bland andra Jan Schoultz (2000) och Roger Säljö (2000) kan det dock finnas 
felaktigheter i de studier som genomförts kring elevers kunskaper i naturvetenskap. De menar 
att det sätt studierna utförts på inte är det optimala sättet att mäta elevers kunskaper med, och 
därför blir resultaten i studierna inte ett rättvist mått på vad eleverna egentligen kan. 
 
PISA står för Programme for International Student Assesment, och är ett OECD-projekt som 
undersöker hur väl femtonåriga elever, som snart kommer att avsluta den obligatoriska 
skolan, är rustade kunskapsmässigt att möta framtiden (Skolverket 2006a). Fyra 
kunskapsområden – matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning – har 
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eleverna fått frågor om. PISAs huvudsakliga syfte är att mäta kunskaper och färdigheter som 
är relaterade till vardagslivet, och hur väl eleverna kan sätta in kunskaper i ett sammanhang.  
 
 Provet som eleverna får göra består av flervalsfrågor. Studien innehåller också en enkät med 
frågor om elevens motivation och engagemang i skolan. Genom att resultaten ska kunna öka 
förståelsen för hur elever skiljer sig åt vill projektet ge skolorna möjlighet att förbättra sig. 
Varje elev skrev ett två timmar långt prov som består av såväl öppna frågor som 
flervalsfrågor.  
 
I PISA 2003 deltog  30 medlemsländer i OECD, Sverige, Danmark, Finland och 
Storbritannien, även 11 andra länder, däribland Ryssland, Kina och Brasilien. Fler än en 
kvarts miljon 15-åriga elever testades 2003.  I den svenska delen av undersökningen deltog 
cirka 4600 elever från 185 skolor.  
 
Resultatet från studien 2003 visar att  Sverige är något bättre än OECD-genomsnittet, men de 
länder som hade bättre resultat än Sverige 2000 hade det också 2003. Det kan konstateras att 
flera OECD-länder har visat en positiv utveckling mellan 2000 och 2003, vilket Sverige inte 
har gjort. Variationer i resultaten kan ha samband med skolornas resurser, kursplaner och 
undervisning. Även skillnader i elevprestationer på grund av socioekonomiska faktorer kan 
vara en orsak. Faktorer som kön, etnisk bakgrund och socioekonomisk status förklarar också 
skillnader i prestationer mellan elever.  
 
I naturvetenskap presterar svenska elever i PISA ungefär lika resultat de båda åren 2000 och 
2003. Trots de oförändrade resultaten finns ändå negativa tecken för Sverige. Nio andra 
OECD-länder har förbättrat sina resultat, medan bara fem länder försämrats jämfört med 
PISA 2000. Fem länder som vid den förra undersökningen var klart sämre än Sverige visar nu 
resultat på samma nivå som de svenska. Totalt sett finns alltså en viss höjning av 
prestationsnivån samtidigt som det svenska resultatet möjligen har försämrats en aning.  
 
Ett säkert resultat som framkom i PISA-studien 2000 är att Sverige nu har en lika stor andel 
elever med mycket låga resultat i naturvetenskap som inom OECD generellt. Här har en 
mycket tydlig försämring skett på de tre år som gått mellan PISA-undersökningarna. 
Skillnaden mot både förhållandena för naturvetenskap i PISA 2000, och mot läsning och 
matematik i PISA 2003, är slående. I både läsning och matematik, liksom i naturvetenskap i 
PISA 2000, är andelen svenska elever med mycket låga resultat lägre än i OECD. De svenska 
elevernas resultat är ändå bättre än OECD-genomsnittet. Skillnaderna mellan elever med olika 
social, kulturell och ekonomisk status är mindre i matematik och läsning än i naturvetenskap.  
Viktigt är också att de svenska elevernas attityder är betydligt positivare till skolan än 
genomsnittselevens i OECD.  
 
1989 utfördes ett nationellt utvärderingsprogram av grundskolan (Skolverket 2006b). Denna 
utvärdering låg till grund för liknande utvärderingar av grundskolan för åren 1992, 1995 och 
2003. Bland annat ingick ämnesstudier i utvärderingarna, och ett av de områden som 
studerades var de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi och fysik. I den senaste 
undersökningen, 2003, fann Björn Andersson (Göteborgs universitet 2006a) och tre av hans 
kollegor vid Göteborgs universitet att det fanns ett glapp mellan skolans naturvetenskap och 
föreställningarna i vardagen. Vardagsföreställningar kring olika fysikaliska fenomen hade för 
många elever ofta ett utgångsläge som inte bottnade i naturvetenskap. Fokus i studien låg i att 
undersöka elevers begreppsförståelse. Utvecklas inte elevernas begreppsförståelse inom 
naturvetenskap har de ingen möjlighet att förstå och ta ställning i olika frågor rörande 



 

 7 

omvärlden. För att testa elevernas kunskaper genomförde Andersson med kollegor ett prov i 
ämnet fysik. Cirka en tredjedel av eleverna klarade uppgifterna på provet enligt uppställda 
kriterier. 1992 var den siffran sju procentenheter lägre, vilket  enligt Andersson tyder på en 
nedgång i elevernas kunskaper.  
 
Britt Lindahl (2003) skriver i sin avhandling ”Lust att lära naturvetenskap och teknik? – En 
longitudinell studie om vägen till gymnasiet” bland annat om elevers förståelse av några 
naturvetenskapliga fenomen såsom gravitation, ellära och optik. För att ta reda på elevers 
förståelse har Lindahl intervjuat elever i årskurserna 5, 7, 8 och 9. Kontentan av Lindahls 
undersökning är att en stor del av eleverna inte uppnår de mål som finns i kursplanetexterna. 
Kunskaperna ökar visserligen i takt med att eleverna blir äldre, men det som eleverna 
egentligen ska klara av i enlighet med målen för år 5 lär de sig betydligt senare.       
 
Kritik till studier om kunskaper i/om naturvetenskapliga ämnen  
Schoultz (Carlgren 1999) forskning baserar sig på ett sociokulturellt perspektiv på lärande. I 
detta perspektiv åstadkoms lärande genom kommunikation och genom att använda olika 
former av hjälpmedel, artefakter. Genom att samspela med andra människor går det att på ett 
aktivt sätt genom språket reflektera över sina kunskaper. Schoultz menar att alla dessa studier 
som visar att barn har stora svårigheter att förstå grundläggande begrepp är åtminstone delvis 
en konstruktion. Att undersöka barns tänkande genom intervjuer innebär att barnen försätts i 
en speciell social och kulturell situation, som i sig kanske endast förklarar vad barnen säger, 
inte deras kunskaper. I den studie som redovisas har Schoultz skapat en annan situation där 
samtalen med barnen sker i relation till en artefakt. Artefakter (Schoultz 2000) kan förklaras 
som redskap vilka människor använder sig av när de har svårt att förstå, minnas eller förklara. 
De fungerar som hjälpmedel vid inlärning eller för att på något sett underlätta vår vardag.  
Schoultz kallar artefakter för ”tankestötta” – stöd i tankeverksamheten. Utan dessa 
tankestöttor kan vi vara ganska hjälplösa menar Schoultz, även i utbildningssituationer. 
Schoultz (2000) hänvisar till olika forskningsprojekt där elever har misslyckats med uppgifter 
när de ska lösas helt utan till exempel bilder på föremål. Schoultz menar att resultaten skulle 
ha blivit helt andra om eleverna fått tillgång till artefakter som bilder eller föremål att ta på.  
Resultaten av den undersökning där Schoultz använt sig av artefakter som ”tankestöttor” 
skiljer sig väsentligt från resultaten i de rena intervjustudierna. Resultaten kan bli väldigt olika 
med olika utgångspunkt i olika situationer. Hans utgångspunkt för kritiken är Skolverkets 
nationella utvärdering av elevers kunskaper i naturvetenskap. I den undersökningen har man 
använt något Schoultz kallar för ”papper-och-penna-uppgifter”, det vill säga traditionella prov 
som idag hålls i skolan. Genom att istället skapa en situation där han samtalar med elever om 
uppgifter visar Schoultz hur elever tillsammans med en kamrat kan uppvisa en större 
förståelse än de gör i vanliga provsituationer. Provtillfällena har varit utformade så att 
eleverna har fått börja med att samtala runt frågan och prova och känna på konkreta saker, till 
exempel en cykelpump om frågan har handlat om lufttryck. Schoultz ville jämföra om 
eleverna lyckas bättre i jämförelse med traditionellt utformade prov, och då i synnerhet de 
Nationella prov som skolan håller varje år. På en fråga som behandlar luftens tryck var det 
19% av de tillfrågade  eleverna som kunde ge ett helt rätt svar.  Resultaten blev avsevärt 
bättre än 19 % när en cykelpump fick användas. Betydelsen av att i provsituationer få 
använda sig av sådana här hjälpmedel kommer att förklaras närmare under rubriken Metod.  
 
Roger Säljö och Jan Wyndhamn bidrar i antologin ”Kommunicera naturvetenskap i skolan” 
(2002) med en artikel där vikten av kontextualisering i olika diskurser lyfts fram, vilket är en 
del av ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Termen arbete som i strängt fysikalisk mening 
handlar om ”den energimängd som fordras för att förflytta en kropp (massa) under inverkan 
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av en kraft” (Nationalencyklopedin 2006a) kan i ett annat språkligt sammanhang, i en annan 
kontext, handla om ett nio-till-fem-jobb på en fabrik. I en diskurs betyder alltså termen arbete 
en sak, och i en annan diskurs betyder arbete någonting helt annat. Att ett och samma 
begrepp kan ingå i flera olika diskurser och ha flera olika innebörder är något som enligt Säljö 
och Wyndhamn inte tas i beaktande i många av de studier som finns om människors 
föreställningar om fenomen såsom kraft, energi och rörelse. Detta blir naturligtvis ett 
problem. Om en person som intervjuas inte i förväg får veta att samtalet med intervjuaren 
skall föras i exempelvis en naturvetenskaplig diskurs kan samtalet hamna i en vardaglig 
diskurs, eller föras inom både en vardaglig och en naturvetenskaplig begreppsram. Det är 
mycket möjligt att den intervjuade personen innehar kunskap att föra en konversation på ett 
naturvetenskapligt plan, men det är inte nödvändigtvis så att han/hon ser det som naturligt att 
kontextualisera ett samtal naturvetenskapligt i en situation som upplevs som vardaglig. Tar vi 
Säljös och Wyndhamns text ett steg längre, så kan det alltså vara av vikt att en person som ska 
medverka i en studie som någon av de som omskrivs ovan är medveten om vilken diskurs de 
som genomför studien rör sig inom för att studien ska ge ett så korrekt utslag som möjligt. 
 
Tidigare forskning om elevers inställning och attityder till ämnet 
Under den här rubriken presenterar vi tidigare forskning om elevers inställning och attityder 
till naturvetenskap. ROSE-projektet (Roseprojektet 2006a) är en omfattande studie där 15-
åringars attityder och intresse för naturvetenskap både som skolämne och som en del i 
samhället har kartlagts. Den studien visar både positiva och negativa resultat. Även Britt 
Lindahl (2003) har tittat på elevers attityder till naturvetenskap, och även här skiftar attityder 
och inställning. TIMSS-studien (Skolverket 2006c) är ytterligare ett exempel där attityder och 
intresse för naturvetenskapliga ämnen kartlagts. En studie som visat genomgående positiva 
resultat gällande attityder är en rapport genomförd vid Göteborgs universitet (Göteborgs 
universitet 2006a). 
 
Här är det på sin plats att klargöra vad som menas med begreppen inställning och attityder. 
Enligt Patel och Davidson (2003) menas med attityd i vetenskapliga sammanhang en 
grundläggande värdering hos individen, medan inställning täcker åsikter, idéer, tankar och 
ställningstaganden på ett djupare plan. 
   
ROSE är ett internationellt projekt och leds från Oslo universitet, och med hjälp av forskare 
från 35 länder i Europa, Asien och Afrika (ROSE-projektet 2006a). Det centrala i ROSE är, 
att genom att samla och analysera vad ungdomar i olika kulturer tycker om, uppfattar, 
motivation och attityder till att lära naturvetenskap och teknologi.  Ett viktigt syfte har varit 
att föra in elevernas perspektiv i NO-undervisningen. Detta har man gjort genom att låta 
eleverna i olika sammanhang förhålla sig till de olika ämnena. Projektet har gett en bra bild av 
ungdomars uppfattning av naturvetenskapen. Likheter och skillnader länderna emellan har 
också jämförts. Resultatet från det har varit att länder med liknande samhällsutveckling har 
fått liknande resultat i studien. 
 
15-åringars attityder har undersökts genom att 250 frågor eller påståenden ställts i enkätform. 
Ungdomarna har fått poängsätta frågorna i en fyragradig så kallad Likert-skala, där 1 betyder 
"håller absolut inte med" eller "aldrig" och 4 betyder "håller fullständigt med" eller "ofta". 
Metoden har valts för att den anses säker och för att det blir lättare att bearbeta resultaten 
statistiskt. Områden som eleverna har fått ta ställning till är till exempel vad de tycker om 
yrken som har en grund i naturvetenskapen och om de tycker att vetenskap är viktigt för 
samhället. Svaren på frågor som behandlar dessa områden är alltid positiva.  Eleverna tycker 
att det är viktigt med naturvetenskap, och kan se att den fyller en viktig funktion i samhället. 
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Frågor som behandlar ämnen på det mera personliga planet till exempel ”Vill du bli 
vetenskapsman” där uppvisas mer negativa resultat.  Eleverna har en negativ inställning när 
det gäller dem själva om eleven vill arbeta med yrken inom den vetenskapliga sektorn. 
 
Resultatet från ROSE-studien (ROSE-projektet 2006a) är tydligt över hela världen. Det visar 
att de tillfrågade 15-åringarna i i-länderna har förtroende för forskare och tekniker, men att de 
själva inte vill ägna sig åt teknisk-naturvetenskapliga ämnen. Ungdomarna anser att det är 
teknik och naturvetenskap som skapar välstånd och utveckling, men de väljer hellre att 
studera ämnen där de tror sig kunna utvecklas personligen än att ägna sig åt något som de 
menar är auktoritärt och dessutom svårt. I vissa av i-länderna tycker många av flickorna inte 
alls om naturvetenskap medan pojkarna i alla i länder är något mer positiva. I u-länderna är 
både flickor och pojkar intresserade av naturvetenskap som skolämne. 

 
Den svenska delen av studien sköts av Anders Jidesjö (ROSE Sverige 2006a) vid Linköpings 
universitet. Det visar sig att även om ungdomarna inte är särskilt intresserade av skolämnen 
som kemi och fysik, är de nyfikna på sådant som borde kunna ingå i dessa ämnen. I Sverige 
har projektet data från 29 skolor om sammanlagt 751 elever. Det finns också data i form av 
bland annat elevers provresultat som NO-lärare på samtliga de 29 medverkande skolorna 
tillhandahållit. Materialet ger en god överblick av svenska elevers åsikter om naturvetenskap 
och teknik. Internationella jämförelser har visat på stora skillnader, men också likheter. De 
första svenska resultaten visar att eleverna har ett stort intresse för naturvetenskap och teknik, 
men inte alltid för det som tas upp eller sättet det behandlas på i skolan. I materialet syns 
tydligt att det innehåll som lyfts fram i skolans naturvetenskapliga undervisning inte är det 
som eleverna ser som intressant. Med detta vill ROSE-projektet föra en vetenskapligt grundad 
diskussion om de centrala ämnesdidaktiska frågorna: Vad som bör tas upp och Varför samt 
Hur och Var innehållet bör behandlas. 
 
Eleverna i de deltagande länderna har fått rangordna flera hundra olika ämnesområden efter 
vad de är intresserade av. De ämnesområden som var populärast var varför vi drömmer när vi 
sover, tyngdlöshet i rymden, alkohol och narkotika, näringslära, explosiva kemikalier, hur 
datorer och cd-spelare fungerar samt liv på andra planeter. De ämnen som var mindre 
populära var molekyler, optiska instrument, blixtnedslag, himlakroppar, kunskaper om abort 
och träning för kroppen. Analysen som görs av resultatet i studien är att de ämnen som 
hamnar i botten är just de som tas upp i skolan, medan de ämnen som har rangordnats högst 
inte tas upp i skolan trots att de har naturvetenskaplig anknytning. Att ungdomarna vänder 
tekniken ryggen har fått många myndigheter, och i synnerhet EU-kommissionen, att söka 
efter orsakerna till detta. En orsak till det låga intresset för vetenskap tror Jidesjö och kolleger 
kan vara den ofta negativa rapporteringen i media där vetenskap ofta förknippas med 
naturkatastrofer eller olyckor som orsakar katastrofer. Exempel på sådant är bland annat 
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 och de negativa följder som kan uppstå på grund av 
förtunningen av ozonlagret.   
 
Tidigare omnämnda Britt Lindahl (2003) har i sin avhandling även tittat på elevers attityder 
och inställning gällande fysik och naturvetenskap. Hon har både intervjuat elever och låtit 
dem svara på en enkät. Patel och Davidson (2003) menar, vilket också kommer att nämnas i 
metoden, att det är en fördel att använda sig av enkäter när fokus ligger på att undersöka 
individers attityder, medan intervjuer är lämpliga då det som undersöks är individers 
inställning till något. Sammnfogat stycken I skolår 5, där fysik och naturvetenskap är en del i 
ämnet OÄ, OrienteringsÄmnen, fann Lindahl (2003) att eleverna var mindre intresserade av 
OÄ än av andra ämnen. I skolår 6 uttryckte en stor del av eleverna att fysik verkade vara ett 
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roligt men svårt ämne. De visste dock inte så mycket vad fysik innebär eftersom de inte skulle 
få börja med det förrän i år 7. Många elever såg fram emot att få göra experiment.     
 
Intresset för just fysik sjunker sedan ju äldre eleverna blir. De samhällsvetenskapliga ämnena 
röner större intresse hos eleverna än vad de naturvetenskapliga ämnena gör. Laborationerna i 
NO ses som positiva men många elever ser inte nyttan i dem eftersom de inte förstår vad de 
lär sig av dem. Både läromedel, lektionssalar och lärare anges som bidragande orsaker till det 
låga intresset. Många elever menar att ämnet kunde bli intressantare om andra områden 
behandlades. En intressant iakttagelse, som Lindahl ser det, är att många elever läser 
naturvetenskapliga tidskrifter och tittar på TV-program som har med naturvetenskap att göra, 
trots att de placerar fysik och andra naturvetenskapliga ämnen långt ner när de ska rangordna 
vilka skolämnen de finner som mest intressanta.  
 
TIMSS är en internationell studie som startade 1995 där femtio länder deltar. Sverige ingår i 
en grupp på tjugo länder, de så kallade OECD-länderna tillsammans med Ryska federationen 
och Singapore (Skolverket 2006c). Vid TIMSS undersökning 2003 var målsättningen att både 
nationellt och internationellt beskriva och jämföra elevers prestationer, inställningar och 
trender i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Enligt studien har svenska elever ett 
förhållandevis bra självförtroende jämfört med 20-landsgruppen. Tittar man på 1995 års 
provresultat har de ett sämre resultat 2003, resultatet för grundskolans år 8 2003 motsvarar 
resultatet för grundskolans år 7 1995. Sverige hade den största försämringen i gruppen, men 
man vill betona att 1995 års resultat var anmärkningsvärt bra – endast Singapore överträffade 
Sveriges genomsnittsresultat.  På en fråga om eleven instämmer på ”jag tycker om att lära mig 
NO” har fler elever svarat att de inte instämmer. Sammanfattningsvis visar studien att 
intresset för fysik ser ut att vara i neråtgående trend. 
 
I en intervjustudie med elever från årskurs 8 och 9 konstaterar Wallin, Sjöbeck & Wernersson 
(2000) att intresset för naturvetenskapliga ämnen är ganska stort jämfört med andra 
skolämnen. När de intervjuade eleverna får rangordna skolämnena efter intresse hamnar de 
naturvetenskapliga ämnena över mitten. Två tredjedelar av eleverna placerade NO-ämnena i 
topp vid rangordningen. Laborationer, experiment och varierande undervisning bidrog enligt 
eleverna till intresset, medan oförståelse inför ämnena bidrog starkt till en negativ inställning.  
  
Mötet mellan det vardagliga respektive vetenskapliga synsättet i naturvetenskap  
Något som ofta tas upp som ett problem är att elevers djupt rotade vardagsföreställningar om 
naturvetenskapliga fenomen ofta kommer i konflikt med den typ av naturvetenskap som tas 
upp i skolan. Andra menar att det inte är begreppsförståelsen, utan om kunskaperna som ges i 
skolan kan användas av eleverna. Nedan redovisas olika studier där detta ur olika synvinklar 
diskuteras.     
 
Långt innan vi möter på fysikämnet i skolan stöter vi på fysikaliska fenomen i vår vardag, -
vatten fryser till is, mörka moln betyder regn, batterier behövs i en del av våra leksaker för att 
de ska fungera (Dimenäs & Sträng Haraldssson 1996). Våran tillvaro tolkas utifrån de olika 
perspektiv människor har. När vi diskuterar med andra om en händelse kommer vi ofta på att 
vi uppfattar händelsen olika, vilket beror på olika förkunskaperna. I de flesta vardagliga 
sammanhang fungerar det bra, men när det handlar om undervisning leder det till problem. 
Elever som har intervjuats om sina föreställningar om olika naturvetenskapliga fenomen, har i 
regel alltid skilda uppfattningar om de fenomen som tas upp i undervisningen. Dimenäs & 
Sträng Haraldsson tar upp ett exempel där elever från en årskurs tre intervjuades om varför de 
tror att det är dag och natt. De intervjuade elevernas svar – de vardagsföreställningar som 
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eleverna hade om fenomenet dag/natt var bl.a.: solen går runt jorden, solen slocknar på natten, 
solen lägger sig i ett moln, Gud släcker och tänder samt att jorden vrider sig själv. Flertalet av 
eleverna gav förklaringar som delvis kunde härledas till händelser eller berättelser som 
eleverna troligtvis upplevt i vardagen, till exempel att solen lägger sig i ett moln. Några få 
elever uppgav en naturvetenskaplig förklaring, t.ex. att jorden vrider sig runt sin egen axel. 
Skolan betonar för mycket fysikens perspektiv och inte elevens vilket gör att det blir svårt för 
eleverna att föra samman sina egna teorier och vardagsföreställningar med den vetenskapliga 
förklaringen som ges i skolan. Detta måste tas i beaktande – först då kan eleven utveckla en 
vetenskaplig förståelse utifrån sina egna vardagsföreställningar.  
 
Den ryske psykologen Vygotskij (Dimenäs,1996) menar att barns sätt att lösa problem kan 
delas in i två nivåer. Hur barn hanterar situationer på egen hand och hur barn handlar när de 
får ta stöd av andra. Han säger att det är viktigt att barn lär sig att lösa problem på egen hand, 
men det är också viktigt att få tillfälle att lösa problem tillsammans med andra. Då utveklas 
barnens erfarenheter till det bättre. Vygotskijs klassiska exempel med  två olika stora kärl, 
som innehåller lika mycket vatten. På frågan i vilket kärl som det finns mest vatten i  svarar 
barn att det är i det höga smala kärlet där  vatten nivån är högst som har mest vatten.Det är 
först efter upprepade försök och med diskussioner med andra som barnen lär sig att det är lika 
mycket vatten i båda kärlen. Han ser språket som en viktig väg till lärande och reflektion över 
sitt lärande. Vygotskij framhåller att kommunikation människor emellan har en viktig plats 
för att barn ska kunna konstruera en bild av världen. Struket citat För att kommunikationen 
ska kunna fungera krävs att vi får språkliga redskap i form av till exempel begrepp, för att vi 
ska kunna utbyta attityder, åsikter och tankar med varandra. Det är genom att själva 
undersöka och upptäcka som de små barnen lägger grundet till sin begreppsbildning och 
uppfattningsförmåga.  
 
Björn Anderssons rapport ”Elevers tänkande och skolans naturvetenskap” (2001) Lagt till i 
ref.listan visar att en stor del elever har felaktiga uppfattningar i fysik. På en fråga om vad 
energi var svarade många elever ”jag behöver energi när jag cyklar” eller ”när energin tar slut 
blir jag andfådd.” Energi förknippas med det levande och ses inte som ett begrepp inom 
fysiken. Andersson refererar i sin rapport till en studie gjord i USA av DP Maloney. Där har 
drygt 100 studenter som läst fysik på collegenivå fått svara på en fråga om växelverkande 
krafter. Frågan handlade om två klossar med olika massa och om hur dess krafter påverkade 
varandra. Det är en vanlig fråga även i svenska fysikböcker för år 7 till 9. Av studenterna i 
USA var det bara sex elever som svarade rätt på frågan  
 
En annan del av Anderssons rapport handlar om elevers syn på temperatur och värme. Där har 
man ställt frågan ”I ett rum är det 20 °C. I rummet finns en påse mjöl, en sked av rostfritt stål 
och ett par yllevantar. Vad tror du gäller för deras temperatur?” För vart och ett av de tre 
föremålen skulle eleverna avgöra om temperaturen var högre, lika med eller lägre än 20 °C. 
Eleverna skulle också svara på vilken temperatur föremålen skulle få om de lades in i en ugn 
med temperaturen 60 °C. Av svaren att döma är det tydligt att det är vardagsföreställningen 
eleverna har använt sig av i sina svar. Det var mindre än hälften som svarade rätt och i vissa 
fall som till exempel gällande skedens temperatur var det väldigt få elever som svarade rätt. 
Vetenskapligt sett har alla föremål samma temperatur som den omgivande luften men det är 
tätheten i materialet som avgör värmeledningsförmågan. Yllevantens garn i fallet ovan har 
samma temperatur som omgivningen, men på grund av luftmängden i vanten känns den inte 
lika varm som metallen i skeden efter att ha förvarats i en temperatur av 60 °C.  
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Svein Sjøberg hävdar i boken Naturvetenskap som allmänbildning (1998) att eleverna har 
vardagsföreställningar som grund FÖR sitt tänkande. Sjöberg menar att elevernas 
vardagsföreställningskunskaper till stor del ”överlever” skolans naturvetenskapsundervisning.  
Med det menar han att vardagsföreställningarna hänger kvar hos eleverna trots att den 
naturvetenskapliga undervisningen försökt införliva just vetenskap i elevernas tankevärld. 
Sjøberg tar upp flera exempel på hur vetenskapliga termer används på fel sätt så att budskapen 
blir missvisande. Det kanske ger full förståelse i en vardagssituation men en helt felaktig 
betydelse för en vetenskaplig förklaring. Detta beror mycket på att vetenskapen har lånat ord 
ur vardagsspråket men ordet har en annan betydelse i vetenskapligt perspektiv. Ord som 
arbete, kraft eller energi har olika betydelser beroende på i vilken sammanhang de används. 
Till exempel får eleverna veta att de inte utför något arbete när de går och bär sin skolväska 
rakt fram även om väskan väger 100 kg, och den som har ett arbete på exempelvis en fabrik 
utför heller inget arbete på fabriksgolvet i fysikalisk mening. Sjøberg anser dock att skolan 
inte får ge eleverna intrycket att deras språk är helt felaktigt, utan att de bara måste lära sig att 
förstå att ett begrepp kan betyda olika saker i olika sammanhang. Han menar att elevernas 
attityd till fysiken försämras beroende av att de får veta att deras grundföreställningar är helt 
felaktiga. 

 
Jan Schoultz visar i sin avhandling (2000) att elever kan ge korrekta och riktiga svar på 
naturvetenskapliga frågor, utan att använda sig av vetenskapliga benämningar.  Deras svar har 
utgångspunkt i vardagliga erfarenheter som eleverna gör hela tiden.  Frågor kan alltså 
besvaras utifrån olika diskurser – en vardaglig eller en naturvetenskaplig. På senare tid har ett 
stort intresse för hur elever tänker om naturvetenskapliga fenomen ökat. Det finns många 
olika studier som behandlar elevers naturvetenskapliga förståelse. Huvudidén med Schoultz 
studier är att om man kan ta reda på hur människor tänker om vetenskapliga fenomen kan det 
ge tips till förbättringar i undervisningen om naturvetenskapliga begrepp och fenomen, 
förståelsen kan gå från vardaglig till vetenskaplig 
  
Som tidigare nämnts är Jan Schoultz kritisk till de undersökningar som gjorts gällande elevers 
kunskaper i och om naturvetenskap. Detta gäller även betydelsen av vetenskapliga begrepp. 
Många forskare menar att de vetenskapliga begreppen inom naturvetenskap är det mycket 
viktigt att eleverna lär sig att använda, medan Schoultz menar att det viktiga är att eleverna 
ska kunna använda sig av sina kunskaper. Ett av de projekt som han kritiserar i sin avhandling 
(2000) är NUNA-projektet (Nationell Utvärdering NAturvetenskap) som startade 1990 och är 
en del av Skolverkets nationella utvärdering. Projektet har redovisats i tre olika rapporter 
(Andersson et. al 1993 a, b, c) och det man har tittat på är elevers kunskaper i olika 
naturvetenskapliga ämnen .  Några av testerna som utfördes skedde inom områdena ekologi 
med fotosyntes, människokroppen, gaser och fasövergångar samt ämnen och reaktioner. 
Uppgifterna var utformade så att de skulle uppmuntra att tillämpa naturvetenskapliga begrepp 
i vardagssammanhang. Ett exempel är en uppgift där eleverna ska tala om vad som finns i de 
bubblor som uppstår när vatten kokar. Resultatet från just den uppgiften visar att eleverna har 
svårt att förstå de grundläggande egenskaperna hos gaser, i detta fall luft. Schoultz (2000) 
säger att vi bör dock tänka på att detta enbart är elevernas svar på  just denna fråga och att det 
inte säger något om deras resultat i andra frågor. Men vilket sorts svar visar att eleven har 
förståelse för problemet? Förstår eleven eller förstår han/hon inte naturvetenskap? Schoultz 
hävdar att man bör vara försiktig när resultaten från NUNA (Andersson et al 1993 a, b, c) 
tolkas. När en elev ställs inför ett problem anpassar eleven sig till de villkor och ramar eleven 
tror att situationen kräver. De flesta eleverna i undersökningen kom fram till rätt svar utan att 
tillämpa naturvetenskapliga begrepp. Genom att tillämpa sina tidigare vardagliga erfarenheter 
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löste de uppgifterna i alla fall. Naturvetenskapliga kunskaper och termer är alltså inte 
nödvändiga för att lyckas i sådana tester. Därför kan det vara olyckligt att säga att det svar 
eleven ger är en indikator på hur duktig eleven är i naturvetenskap (Schoultz, 2000). 
 
Styrdokument för naturvetenskap och fysik  
Flyttat upp detta stycke En av våra frågeställningar handlar om elevers förmåga att använda 
fysikkunskaper i samtal om vardagliga situationer. Eftersom kursplanerna i fysik betonar just 
användandet av fysik i vardagen tycker vi att frågeställningen blir viktig att uppmärksamma 
ur fler perspektiv än det egna personliga perspektivet. Kan eleverna inte samtala om fysik är 
det med andra ord tveksamt om de uppfyller de mål för kurserna som tas upp i skolans 
styrdokument.  
 
Naturvetenskapens syfte i skolan är att göra företeelser i vardagen begripliga, men även att 
göra den av människan skapade tekniken begriplig, detta enligt Grundskolans kursplan i 
fysikämnet (Skolverket 2006d). Kunskaperna som eleverna ska tillgodogöra sig inom de 
naturvetenskapliga ämnena kan sägas vara av tre sorter.  
 
För det första måste eleverna tillgodogöra sig naturvetenskapliga begrepp och teorier, det vill 
säga ren fakta i ämnet. Naturvetenskapen fokuserar mycket på modeller för att beskriva och 
förklara det vi ser i vår vardag, ursprungligen den orörda naturen och de organismer som lever 
och verkar i den, och för att eleverna så småningom ska kunna ta ställning i olika frågor 
rörande naturvetenskap är det viktigt att de får en god grund att stå på.  
 
För det andra ska eleverna ges kunskaper om ämnet. Dels vill man inom naturvetenskap i 
skolan beskriva naturen ur ett modernt västerländskt perspektiv, men även historiska synsätt 
och andra kulturers världsbild skall tas i beaktande. Med hjälp av experiment och laborationer 
försöker naturen göras begriplig. När det gäller just fysikämnet är dess syfte i grundskolan att 
fysikaliskt beskriva naturen och dess skeenden. Fysiken skall bland annat trygga kunskaper 
om ämnet som en del i vardagen. Att ta vardagen som utgångspunkt i studierna uppmuntras i 
ämnets kursplan.  
 
För det tredje ska eleverna kunna använda sig av de kunskaper som de tillgodogjort sig i och 
om ämnet. Eleverna ska i slutet av det nionde skolåret ”kunna använda såväl 

naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i frågor om fysikens tillämpningar i 

samhället och i tekniska anordningar som förekommer i elevens vardag”. Stor vikt läggs vid 
elevens egen förmåga till argumentering och ställningstaganden i olika frågor. Vid 
betygsättning ska läraren ”se till elevens förmåga att beskriva och förklara omvärlden ur 

naturvetenskapligt perspektiv. Vidare gäller bedömningen hur eleven kan följa, förstå och 

delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner och därvid uttrycka sina tankar och frågor 

med hjälp av begrepp, modeller och teorier från /…/ fysik” (Skolverket 2006d). 
 
När det gäller ämnet fysik i gymnasieskolan ingår tre kurser, varav en, fysik A, är obligatorisk 
för elever på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet (Skolverket 2006g). Fysik B 
läser alla elever som valt inriktningen naturvetenskap på naturvetenskapsprogrammet. Fysik – 
breddning är en valbar kurs på gymnasiet där eleven kan välja ett fysikaliskt ämnesområde att 
få fördjupade eller breddade kunskaper inom. I gymnasieskolan läggs tonvikten inom fysik 
mer och mer på att eleverna ska kunna använda sig av sina fysikkunskaper i vardagliga 
situationer. Att kunna diskutera och på olika sätt ta ställning i fysikfrågor som rör individ och 
samhälle är ett av ämnets syften.  
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Elever som läst fysik A ska efter avslutad kurs bland annat kunna analysera och beskriva 
några skeenden i vardagen fysikaliskt (Skolverket 2006e). Ett kriterium som krävs för betyget 
VG i fysik A är att ”eleven ska kunna tillämpa fysikaliska begrepp och samband i vardagliga 

och vetenskapliga sammanhang”. För betyget MVG i fysik A krävs det dessutom att ”eleven 

använder fysikaliska begrepp och modeller på ett /…/ insiktsfullt sätt”  
 
Även i fysik B ska eleverna kunna analysera och beskriva några skeenden i vardagen 
fysikaliskt, men de ska därtill kunna ge exempel på medicinska och tekniska tillämpningar 
(Skolverket 2006f).  Att ur en fysikalisk synvinkel kunna diskutera etiska frågor och frågor 
rörande miljö hör också till kursens mål.  

 

METOD  
 
Intervjuer och bildvisning 
För att få en bild av elevers inställning till fysikämnet och huruvida inställningen skiljer sig åt 
eller inte mellan olika elevgrupper valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer. Patel och 
Davidson (2003) menar att det är en fördel att använda sig av intervjuer då det som undersöks 
är individers inställning till något. Intervjuaren träffar då vanligtvis intervjupersonen, men en 
intervju kan även ske via telefon.  Intervjuerna i studien genomfördes med 15 elever i år 9, 5 
elever från årskurs 3 på gymnasieskolans samhällsvetenskapliga program, samt 7 elever från 
årskurs 3 på gymnasieskolans naturvetenskapliga program. Enligt Jan Trost (1997) skall inte 
intervjuer med minderåriga genomföras förrän deras respektive målsmän kontaktats och gett 
sitt godkännande, men i enklare fall räcker det med att den minderåriges, samt som i detta fall, 
lärarens tillstånd. Urval av elever till intervjuerna gick till på så sätt att vi tog kontakt med 
elever i år 9 samt på det naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet på de 
olika skolor där vi genomförde delar av vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi talade om att 
vi skulle skriva en rapport om elevers inställning till naturvetenskap och fysik, och att vi även 
skulle försöka se om elever kunde använda sig av fysikkunskaper i vardagen. Efter en 
presentation av arbetet i de olika klasserna fick intresserade elever anmäla sig frivilligt till 
intervjuerna. För att motivera eleverna att anmäla sitt intresse till att delta i studien 
poängterade vi att det inte spelade någon roll om eleverna var duktiga och/eller intresserade 
av naturvetenskap för att kunna delta i studien, utan att varje bidrag, oavsett goda kunskaper 
eller inte, var av vikt. Om alla personer som en intervjuare önskar att intervjua känner att 
deras bidrag är viktigt är det enligt Patel och Davidson (2003) lättare att motivera till ett 
deltagande. Vi informerade även eleverna om att deltagandet i studien var anonymt och att vi 
inte skulle skriva deras namn någonstans i rapporten. Även det, att informera de presumtiva 
intervjupersonerna huruvida de får vara anonyma eller inte, är enligt Patel och Davidson en 
viktig aspekt att se till när man försöker motivera individer att delta i en studie.  
 
Intresset för att delta i studien var ganska lågt och därför blev samtliga 29 elever som anmälde 
sig de elever vi i slutändan kom att intervjua. Vår intention var att intervjua 30 elever men då 
endast 29 visade intresse för studien hade vi inte någon möjlighet att välja ut vissa elever av 
de vi talat med. Enligt Trost (1997) är det vanligt att presumtiva intervjupersoner inte är 
intresserade och att de anser att deras medverkan i en studie inte skulle ha någon betydelse. 
Därför är sättet som intervjuaren tar kontakt och presenterar studien på av stor vikt. Får 
intervjuaren trots ett bra sätt att presentera studien inte de tilltänkta intervjupersonerna att 
ställa upp på en intervju bör man å ena sidan respektera detta, men som intervjuare måste man 
också se till aspekten att den studie man har tänkt genomföra går i stöpet om man inte får 
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något material att jobba med. Det kan alltså vara av vikt att i viss mån försöka övertala de/den 
tilltänkta att delta och, som vi tidigare skrivit, poängtera att kunskaper och intresse för ämnet 
inte har någon betydelse. Naturligtvis måste man förr eller senare respektera vissa individers 
ointresse eller ovilja för att delta i en studie, att tvinga någon kan eller ska man inte göra 
(ibid.).  
 
Intervjuerna genomfördes i direkt anslutning till elevernas medgivande om att delta i 
undersökningen. Eftersom tre olika personer intervjuade så varierade platsen där intervjuerna 
genomfördes. Både lediga studieutrymmen, grupprum och lärares arbetsrum användes som 
intervjuplatser. Samtliga intervjuer spelades in på band sedan eleverna gett sitt medgivande 
till det. Att använda sig av bandspelare vid intervjuer har enigt flera författare både fördelar 
och nackdelar (Patel & Davidson, 2003, Trost, 1997). Är man ovan intervjuare kan det vara 
svårt att föra anteckningar under tiden som intervjun genomförs medan användandet av 
bandspelare endast fordrar en knapptryckning så kommer allt den intervjuade säger under 
intervjun att spelas in. För det mesta brukar de som intervjuas inte ha något att invända mot 
bandinspelning men ofta sägs saker som kan vara av vikt efter att bandspelaren slagits av. Att 
efter intervjun skriva ut allt som sägs på bandet är dessutom en tidskrävande uppgift som vid 
en timmes intervju brukar ta upp till sex timmar att genomföra och omfatta ca 20-30 sidor i 
utskrift (ibid.). Enligt Trost (1997) bör inte kvalitativa intervjuer bygga på färdiga 
frågeformulär med i förväg utformade frågor utan istället bör en intervjuguide utformas med 
en lista över frågeområden. I förväg utformade frågor hör enligt Trost inte hemma i en 
kvalitativ studie utan den intervjuade ska kunna tala så fritt som möjligt och styra samtalet på 
ett sätt som känns bra för henne eller honom. Patel & Davidson (2003) å sin sida skriver att en 
intervjuare ibland väljer att genomföra intervjuer utan att formulera frågor i förväg. Samma 
författare ger även förslag på hur ett intervjuformulär kan utformas och menar att det kan 
utformas av frågor eller av teman, vilket vi tolkar som att en intervjuguide inte behöver vara 
det ultimata. Eftersom det skulle bli lättare att göra en sammanställning och kategorisering av 
intervjusvaren valde vi dock att göra färdiga frågeformulär (se Bilaga 1) vilket i sin tur 
innebär att struktureringen på intervjuerna i studien är hög (Patel & Davidson, 2003) . En del 
av frågorna utformades på ett sådant sätt att eleverna kunde svara med ett kort ja- eller nej-
svar, men genom att ställa följdfrågor som exempelvis ”Hur menar du då?” och ”Kan du ge 
något exempel?” blev förståelsen för hur eleverna tyckte och kände i frågorna större. 
Intervjuerna hade på flera sätt en låg grad av standardisering. Graden av standardisering är 
enligt Trost (1997) ett mått på hur stor variation som förekommer och huruvida frågor och 
intervjusituation är densamma för alla intervjuade. Eftersom intervjuerna skedde på olika 
platser vid olika tidpunkter, intervjuerna utfördes av tre olika personer samt att de intervjuade 
eleverna på samtliga frågor kunde svara med sina egna ord anser vi att standardiseringsgraden 
är låg. Inga frågor var ledande eller tolkades med följdfrågor som ”Du menar alltså att…”. 
Som tidigare nämnts anser Patel och Davidson (2003) att intervjuer är en bra metod vid 
kvalitativa undersökningar av vad individer anser och tycker om något, det vill säga hur deras 
inställning till något är. Dessutom kan intervjuaren under intervjun se till den intervjuades 
kroppsspråk, gester m.m. och på så sätt få en viss förståelse för hur individen känner för det 
intervjun handlar om. Kroppspråket hos en person kan säga en hel del om vilken inställning 
denne har till något. Handlar en undersökning däremot om individers attityd till något är det 
en fördel att använda sig av attitydformulär där de i studien medverkande individerna får 
instämma med eller ta avstånd ifrån olika påståenden på en graderad skala. Attityder i 
vetenskapliga sammanhang är huvudsakligen värderingar som individen har. Vid en intervju 
är det lättare att få en uppfattning av den intervjuades egna åsikter och livsvärld än vad det är 
vid en enkätundersökning. Vid enkätundersökningar, som ofta används vid kvantitativa 
undersökningar, får ett antal personer fylla i frågeformulär med fasta svarsalternativ. 
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Personerna har sällan möjlighet att svara på frågorna med sina egna ord och det är omöjligt 
för den som utför undersökningen att ställa följdfrågor till de personer som deltar i 
undersökningen (ibid.). 
 
För att få svar på frågan om eleverna kunde använda fysik i samtal om vardagliga situationer 
visade vi i samband med intervjuerna 6 olika bilder för eleverna med för oss vardagligt 
förekommande fysik (se bilaga 2). Eleverna fick till uppgift att berätta om de såg någonting i 
bilderna som hade med fysik att göra.  Beroende på vad eleverna sa om bilderna och hur de 
svarade på intervjufrågorna kunde de delas in i olika kategorier. Detta redovisas under 
rubriken ”Resultat”. Bilder är bra artefakter då de kan hjälpa oss att minnas eller associera 
lättare kring saker. Att samtala om något, i detta fall fysik, kan vara mycket lättare om det 
finns tillgång till bilder. Schoultz (2000) hänvisar, som tidigare nämnts, till olika 
forskningsprojekt där elever har misslyckats med uppgifter när de ska lösas helt utan till 
exempel bilder på föremål. Schoultz menar att resultaten skulle ha blivit helt andra om 
eleverna fått tillgång till artefakter som bilder eller föremål att ta på.  
 
Efter att intervjuerna och bildvisningen hade genomförts samlades vi för att tillsammans 
lyssna igenom bandinspelningarna av intervjuerna och samtalen kring bilderna. Vår intention 
var till en början att skriva ut intervjuerna i oförkortad form, men eftersom det precis som 
både Trost och Patel & Davidson (2003) skriver, och vilket även tas upp ovan, visade sig vara 
tidsödande och resulterade i ett stort material som var svårt att överblicka övergick vi till att 
lyssna igenom bandmaterialet tillsammans istället. Vi kunde för bilderna identifiera fem olika 
kategorier att placera elevernas uttalanden i och för deras intervjusvar fyra kategorier. Denna 
kategorisering tog sin utgångspunkt i fenomenografin som beskrivs närmare under nästa 
rubrik. För att exemplifiera kategorierna plockade vi gemensamt ut citat från intervjuerna, 
vilka används under rubriken Resultat. 
 
Resultatredovisning 
För att redovisa våra resultat på ett bra och lättöverskådligt sätt har vi använt fenomenografi 
som utgångspunkt (Uljens 1989). Syftet i fenomenografiska undersökningar är att identifiera 
variationen i sätten att se på något som finns hos en grupp elever. Variationen beskrivs sedan i 
kvalitativt skilda kategorier, efter de olika sätt det finns att uppfatta något. Det som beskrivs 
är då hur ett sätt att se på något skiljer sig från ett annat sätt att se på samma sak.  Här 
betraktas individer som bärare av skilda sätt att erfara ett fenomen, och som bärare av 
fragment av skiftande sätt att erfara detta fenomen.  Sätt att erfara, förstå och uppfatta något 
betraktas som synonymt. Det som undersöks är vilka variationer det finns på en kollektiv 
nivå, i det avseendet framträder inte enskilda röster. Inom fenomenografin undersöks 
kvalitativa skillnader i människors förståelse av någonting. Fenomenografin försöker beskriva 
hur andra uppfattar världen omkring oss. Fokus ligger på de variationer och likheter som finns 
i hur vi uppfattar något, utan att för den skull kunna säga att man har hittat alla tänkbara 
variationer.  Vi hanterar en situation eller problem olika beroende på att vi uppfattar den olika. 
efter vilka tidigare erfarenheter vi har och förhåller oss till kunskaper i skolan på olika sätt.  
När två elever ska lösa samma problem kan eleverna hantera och uppfatta problemen på olika 
sätt, men också på samma sätt.  Frågan om varför olika personers uppfattningar och förståelse 
skiljer sig åt lämnas däremot obesvarad (ibid.).  
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RESULTAT 
Resultat intervjuer 
Under denna rubrik redovisas en sammanställning av de genomförda intervjuerna. Varje 
kategori beskrivs först kort i tabellform, och där anges också i procent hur stor andel av det 
totala antalet elevuttalanden som hamnat i varje kategori. Inom parentes finns angivet hur 
många procent ur de olika elevgrupperna som hamnat i varje kategori. NV står för det 
naturvetenskapliga programmet och SP för det samhällsvetenskapliga programmet. Eftersom 
antalet deltagande elever var olika många från varje elevgrupp anges där inte hur många 
procentenheter varje elev motsvarar. Tabellen beskriver endast om eleven har en positiv eller 
negativ inställning till ämnet, men citat av elever i löptexten kan även ge läsaren en 
uppfattning om vilken kunskapsnivå eleven ligger på.     
 

Kategori Beskrivning Andel i % 
(år9/NV/SP) 

1 Elevuttalanden som uttrycker en positiv 
inställning till naturvetenskap och fysik 
 

 
7 

( 0/29/0 ) 
 

2 Elevuttalande som uttrycker en mindre 
positiv inställning till naturvetenskap och 
fysik 
 

 
30 

( 20/57/20 ) 
 

3 Elevuttalanden som uttrycker en ganska 
negativ inställning till naturvetenskap och 
fysik 
 

 
33 

( 40/14/40 ) 
 

4 Elevuttalanden som uttrycker en mycket 
negativ inställning till naturvetenskap och 
fysik 
 

 
30 

( 40/0/40 ) 
 

 
Tabell 1. Kategorisering av hur elevernas inställning till fysikämnet i skolan är. Hur stor andel 
elever från år 9, det samhällsvetenskapliga programmet och det naturvetenskapliga 
programmet som placerats i kategorierna anges inom parentes. 

 
Kategori 1 
Bland gymnasieeleverna fanns det bara en person som uttalade en positiv inställning till fysik. 
Den här eleven var också en av få som nämnde fysik i sitt svar på frågan ”Vad är 
naturvetenskap för dig?” 
 

”För mig… det är typ massor att man håller på räkna ut saker, alltså det är mycket fysik för mig. Fast jag 
läser inte all fysik men ändå, det är mycket matematik så för mig är det.” 

 
På frågan om eleven var motiverad att lära sig fysik blev svaret 
 

”Ja, alltså i fysik A var jag ju motiverad men fysik B tyckte jag blev lite för jobbigt för mig” 
 
Eleven visade sig vara intresserad bland annat av fysikaliska beräkningar. På frågan vad som 
var mest intressant inom fysiken sa eleven 
 

”Ja, det är ju mycket så här hur man beräknar hastighet. Och när saker faller. Och rymden och så” 
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Kategori 2 
60 procent av eleverna på det naturvetenskapliga programmet uttryckte sig inom kategori 2. 
För många av dessa var naturvetenskap kunskap om naturen och miljön. När frågorna kom att 
handla om just fysik visade det sig att inställningen till ämnet ändå var relativt god, trots att de 
i första hand drog paralleller till biologi när ordet naturvetenskap nämndes. Vad eleverna fann 
mest intressant inom fysik varierade. En elev svarade 
 

”Jag tycker… det är som lite i varje avsnitt, just det här, det man kan koppla någonting till. Men nu 
har vi hållit på med någonting jättetjorvigt som man inte har någon aning om så man inte kan dra 
något. Men det som händer nära en som man kan koppla till fysik” 

 
 
Andra elever kunde vara mer specifika när det handlade om intresset. 
 

”Det är nog elektricitet. När man får hålla på labba. Testa koppla saker och få det att fungera. Räkna 
ut lite resistanser. Det är nog mest intressant” 

 
Kategori 3 
Elever vars uttalanden placerades i kategori 3 kopplade precis som elever i kategori 2 ihop 
naturvetenskap med natur och miljö. De kunde tycka att vissa delar av naturvetenskapen var 
intressant men tyckte inte om fysik. Många hade svårt att förstå vad fysik handlade om, och 
motivationen för ämnet var därför lågt. 
 

”Jag är inte så bra på sådant där och då blir det som att man inte har så stor lust. Och sedan är jag inte 
intresserad” 

 
Av gymnasieeleverna fanns det de som hade tappat fysikintresset i grundskolan. 
 

”Alltså när vi hade det då tyckte jag att det var ganska svårt för vi fick som aldrig någon förklaring 
till någonting utan det var bara `så här är det`. Det var nog mycket det att det blev svårare också”  

 
Kategori 4 
Elevuttalanden som placerades i kategori 4 visade ingen direkt uppfattning om vad 
naturvetenskap handlade om. När de fick frågan vad naturvetenskap handlade om blev svaret 
att det var jobbigt och tråkigt. Självförtroendet hos elever i grupp 4 sjönk märkbart när 
frågorna handlade om fysik. På frågan om de hade någon motivation för att lära sig fysik blev 
svaret tydligt nej.     
 

Sammanfattande slutsatser av intervjuresultatet 
En majoritet av eleverna på det naturvetenskapliga programmet uttrycker en positiv eller 
mindre positiv inställning till naturvetenskap och fysik. Det är ett resultat som skiljer sig 
markant från det resultat som elever i år 9 och elever på det samhällsvetenskapliga 
programmet visar upp. Siffrorna för elever i år 9 visar sig dock ha stark korrelation med de 
siffror som elever på det samhällsvetenskapliga programmet visar upp. Majoriteten av 
eleverna på det samhällsvetenskapliga programmet och eleverna i år 9 uttalar en ganska eller 
mycket negativ inställning till fysik och naturvetenskap. Struken mening 
 



 

 19 

Resultat bildvisning 
Under denna rubrik redovisas en sammanställning av elevernas kommentarer till de bilder 
som de fick se i anslutning till intervjuerna. Varje kategori beskrivs först kort i tabellform, och 
där anges också i procent hur stor andel av det totala antalet elever som hamnat i varje 
kategori. Inom parentes finns angivet hur många procent ur de olika elevgrupperna som 
hamnat i varje kategori. NV står för det naturvetenskapliga programmet och SP för det 
samhällsvetenskapliga programmet. Tabellen efterföljs av ett kortare textavsnitt där varje 
kategori exemplifieras med citat av elever.   
 

Kategori Beskrivning Andel i % 
(år9/NV/SP) 

1 Elevuttalanden som kopplar ihop 
fysikaliska begrepp med samtliga bilder, 
men kan även sätta in begreppen i ett 
sammanhang.  
 

 
11 

( 7/29/0 ) 

2 Elevuttalanden som kopplar ihop 
fysikaliska begrepp med samtliga bilder. 
 

 
22 

( 33/14/0 ) 
 

3 Elevuttalanden som kopplar ihop 
fysikaliska begrepp med två till fem av 
bilderna. 
 

 
44 

( 40/57/80 ) 
 

4 Elevuttalanden som kopplar ihop 
fysikaliska begrepp med en av bilderna. 
 

 
19 

( 20/0/0 ) 
 

5 Elevuttalanden som inte kan inte koppla 
ihop fysikaliska begrepp med någon av 
bilderna. 
 

 
4 

(0/0/20) 

 
Tabell 2. Kategorisering av hur eleverna beskriver bilder med fysikaliskt innehåll. Hur stor andel 
elever från år 9, det samhällsvetenskapliga programmet och det naturvetenskapliga programmet 
som placerats i kategorierna anges inom parentes. 
 

 Kategori 1 
En av eleverna i kategori 1 kommenterade varje bild med både begrepp och försökte också 
förklara begreppen. På bilden med snowboardåkaren (se bilaga 2) sa eleven: 

 
 ”Där är det är liksom… fysik i det är det är att han.. ja, utnyttjar någon kraft för att ta sig… han flyger 
ju som i luften för att gravitationen, och allt sådant här”.  

 
De flesta elever som kommenterade bilden på bron och vattnet (se bilaga 2) stannade kvar vid 
att endast kommentera vattnet. Den elev som här har fått exemplifiera kategori 1 
kommenterade dock både vattnet och bron i bakgrunden: 
 

”Det är vatten som rinner. Och typ här kan man ju räkna på hastigheten i det rinnande vattnet och så är 
det ju en bro, hur den är uppbyggd och det är också fysik”.  
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Kategori 2 
Elever vars uttalanden placerades i kategori 2 kopplade ihop var och en av de sex bilderna (se 
bilaga 2) med ett fysikaliskt begrepp. Eftersom elevuttalanden i kategori 2 endast bestod av 
korta kommentarer till varje bild finns det inget skäl att ange de begrepp som nämndes i 
citatform. Exempel på begrepp som en av eleverna nämnde i anslutning till bilderna fanns 
dragningskraft, fart, friktion, värme, bromssträcka och rörelseenergi. 
 
Kategori 3 
Ett elevuttalande i kategori 3 bestod av ganska uttömmande kommentarer till alla utom en av 
bilderna men där var uttalandena ändå ganska osäkra och frågande. På bilden med 
snowboardåkaren (se bilaga 2) var elevens kommentar  
 

”Det här är väl… jag vet inte om tyngdkraften har någonting med fysik att göra. Att man kan hoppa 
om man har nog med fart, att man kan komma högre upp och sådant.”  

 
Uttalandet har placerats i kategori 3 eftersom kommentarerna ibland gällde annat än det som 
var fysik i bilderna. På bilden med bilkrocken (se bilaga 2) var uttalandet:  

 
”Bilar har väl mycket att göra med växthuseffekten och så där. Det tänker man ganska mycket på att 
det förstör ganska mycket”.   

 
Kategori 4 
En av de elever vars uttalanden hamnat i kategori 4 sade om fyra av de sex bilderna (se bilaga 
2) ingenting, och uttalade sig väldigt osäkert och frågande på de två bilder som 
kommenterades. Exempelvis var ett uttalande: 
 

” De åker skridskor. Det är typ friktion.” 
 
Det här uttalandet gav ett osäkert intryck vid tidpunkten för bildvisningen och eleven som 
sade det hade dåligt självförtroende när det gällde naturvetenskapliga ämnen. 
 
Kategori 5 
Ett elevuttalande från en elev på samhällsprogrammet var det enda som placerades i kategori 
5. Denna elev kunde inte koppla ihop fysik med någon av bilderna. På bilden med bron och 
vattnet (se bilaga 2) tänkte eleven i första hand på växtligheten i bildens förgrund.  
 
Elevens kommentar var: 
 
”Ja, här kan man ju i alla fall tänka på blommor och sådant där”  
 
Övriga bilder kunde eleven inte på något sätt kommentera.  

Sammanfattande slutsatser av bildvisningen 
11 % av eleverna använde på ett säkert sätt fysikbegrepp när de fick titta på bilderna. Deras 
kommentarer slutar inte vid att de använder fysikaliska begrepp som förklaring till vad de ser 
i bilderna utan de förklarar också vad de menar med begreppen och på vilket sätt begreppen 
förekommer i bilderna. För övriga 89 % kan vi inte säga att något riktigt samtal kommer till 
stånd utan eleverna nöjer sig med att koppla ihop ett eller två fysikaliska begrepp med varje 
bild om de överhuvudtaget nämner fysik. Störst andel elever från samtliga elevgrupper finns i 
kategori 3, de kan koppla ihop två till fem av bilderna med fysikaliska begrepp.  
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Som redan nämnts anser Patel och Davidson (2003) att intervjuer är en bra metod att använda 
sig av när en undersökning handlar om att ta reda på individers inställning till något. Studien 
omfattar dock intervjuer med endast 29 elever och därmed kan inte det resultat vi fått fram 
uppfattas som representativt för alla niondeklassare, samhällsvetar- och naturvetarelever, inte 
ens för de skolor där undersökningen genomförts. Vår intention med studien var emellertid 
inte att få fram hur stor andel av alla elever som har en viss inställning till fysik – i så fall 
borde vi ha genomfört en kvantitativ studie, inte en kvalitativ (Trost, 1997).  
 
När vi sammanställde intervjuerna visade det sig att vi hade fått en bred variation av elever 
trots det låga antalet. Både naturintresserade men även elever som var mindre intresserade 
hade anmält sig. En orsak till att elever med olika intresse för naturvetenskap anmälde sig kan 
vara att vi tycker att studien presenterades på ett bra sätt. Resultatet kan emellertid visa sig bli 
intressant då det jämförs med resultat från andra studier med liknande syfte. Korrelerar vårt 
resultat med resultat från tidigare studier styrker det bara ytterligare att det ligger till på ett 
visst sätt, men avviker vårt resultat från andra resultat kan det uppmuntra till fortsatt forskning 
på området. Detta diskuteras vidare i Resultatdiskussionen.  
 
Vid intervjuundersökningar erhålls ofta ett mycket stort datamaterial att arbeta med, vilket 
inte är helt lätt att sammanställa (Trost, 1997). Vi har bland annat i metoden tagit upp det 
tidsödande arbetet med att skriva ut intervjuer som spelats in på band, men hur 
sammanställningen än görs är det utdraget och svårt att sätta ihop intervjuresultat utan att göra 
subjektiva tolkningar. Att vi sammanställde och analyserade intervjuerna tillsammans ser vi 
därför som en styrka. Då det visade sig att en persons tolkning av ett svar inte stämde med de 
andras tolkning kunde vi diskutera och förklara tolkningen ur olika synvinklar och på så sätt 
komma fram till en tolkning som alla var överens om. Hade vi suttit på varsitt håll och gjort 
utskrifter av intervjuerna och därefter tolkat dem tillsammans hade exempelvis elevernas 
tonläge och betoningar på olika ord kunnat falla bort eftersom sådant kan vara ganska svårt att 
markera, och framför allt markera på rätt sätt, i en text. Å andra sidan kan en text som man 
har framför sig underlätta för tankeverksamheten, då texten kan läsas om och om igen istället 
för att ett band måste spolas tillbaka gång på gång för att orden ska ”fastna” (ibid).  
 
Vi fann intervjuer i kombination med samtal kring bilder som det bästa sättet att besvara våra 
frågeställningar på, men ställde också oss själva frågan om undersökningen hade kunnat 
genomföras med någon annan metod. Ett alternativ som diskuterades var att genomföra en 
enkätundersökning med eleverna. Ur en kvantitativ synvinkel hade det kunnat vara mer 
representativt med enkäter eftersom ett större antal elever då hade kunnat medverka i studien. 
Dessutom är en enkät där eleven får instämma eller ta avstånd från påståenden genom att 
kryssa i rutor lättare att sammanställa än intervjuer med ibland långa svar. Å andra sidan hade 
vi inte fått samma förståelse för vad eleverna verkligen kände och tyckte i olika frågor om vi 
gjort en enkätundersökning, och eftersom det främst var förståelse i kvalitativ mening vi ville 
få fram, och inte kvantitet, så kom vi fram till att intervjuer skulle vara det bästa alternativet. 
Enkäter ger oftast inga uttömmande svar även om eleverna med egna ord får chansen att 
skriva ner vad de tycker och känner i olika frågor (Patel & Davidson, 2003). Att göra en 
enkätundersökning ger heller inte samma kontakt med eleverna och förståelsen för deras 
livsvärld kan då utebli.  
 
Vi har också i studien tagit hänsyn till metodens reliabilitet och validitet, med andra ord dess 
tillförlitlighet och giltighet. Att inom kvalitativ forskning mäta en metods reliabilitet är inte 
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helt enkelt (Patel & Davidson, 2003). En hög grad av reliabilitet inom kvalitativ forskning 
kräver en standardiserad metod, och som redan nämnts har intervjuerna i studien en låg grad 
av standardisering. Eftersom intervjuerna spelades in på band kunde ett mått på så kallad 
interbedömarreliabilitet emellertid tas. Med interbedömarreliabilitet menas att ett resultat ska 
bli detsamma vid upprepade mätningar, oavsett vem som utför det. Bandinspelningen innebar 
att vi tillsammans kunde lyssna igenom intervjusvaren, och återge dem med egna ord för 
varandra. Eftersom sättet som svaren uppfattades på i det stora hela stämde överens oss 
emellan kan intervjuerna bedömas ha ett högt mått på interbedömarreliabilitet.       
 
För att få en hög grad av validitet i sin studie är det viktigt att vid utformningen av i vårt fall 
intervjufrågor ställa sig själv frågan ”Är frågorna utformade så att de knyter an till syftet?”. 
En svaghet med studien är att denna fråga inte ställdes förrän efter intervjuerna var gjorda. 
Vissa frågor anser vi är bättre utformade än andra för studiens syfte men vi kunde i efterhand 
konstatera att intervjuerna kunde ge oss tillförlitliga svar på de frågor vi ställde i våran studie.  
 
Resultatdiskussion 
Mycket av det vi tar upp i resultatdiskussionen har lämnats som öppna frågor, vilka vi inte 
ämnar att besvara. Istället är det upp till läsaren att själv bilda sig en uppfattning eller ett svar  
kring dessa. 
 
I bakgrunden ovan framkommer det att det finns olika syn på kunskaper och att olika studier 
visar på olika resultat beroende på hur studierna har genomförts. I PISA-projektet (Skolverket 
2006a) och den nationella utvärderingen (Andersson et. al 1993 a, b, c)  har man använt sig av 
en ”traditionell” utgångspunkt för att testa elevers kunskaper, det vill säga med hjälp av 
sådana ”papper-och-penna-test” som de flesta elever i skolan någon gång varit med om. Britt 
Lindahl (2003) har i sin tur genomfört både skriftliga enkäter och muntliga intervjuer med 
elever och funnit att en stor del av eleverna inte når de kunskapsmål som skolan ställt upp. 
Dessa tre undersökningar har gemensamt att de visar upp ganska oroväckande resultat för 
vilka kunskaper elever har. Schoultz (2000), Säljö och Wyndhamn (2002) menar dock att 
undersökningarna genomförs på ”fel” sätt med för syftet olämpliga metoder. De menar att 
olika metoder att genomföra en studie på kan ge olika resultat, och förespråkar 
kommunikation och tester på ett muntligt plan. Schoultz har i sina intervjuundersökningar 
med elever uppvisat ganska positiva resultat och menar att det har med provsituationen att 
göra. Ett muntligt prov i kommunikation med en vuxen, där dessutom olika artefakter, 
tankestöttor, fått användas, ger enligt Schoultz (2000) en bättre lärandesituation än vad ett 
skriftligt prov gör. Det som talar emot Schoultz rön är att även Britt Lindahl (2003) har gjort 
intervjuer med elever men ändå fått dystra resultat. I en av situationerna fick eleverna 
dessutom använda artefakter i form av batterier, lampor och sladdar för att få en glödlampa att 
lysa, något Lindahl därefter försökte föra att samtal med dem om. Finns det någon skillnad 
mellan Schoultz och Lindahls intervjuer som gör att de får så olika resultat? Eller har det att 
göra med vilka elever som intervjuas? När det gäller Schoultz (2000) kan det uppstå en känsla 
av att han hjälper eleverna framåt i samtalet för att komma till det svar han vill ha, något vi 
själva försökte undvika när vi visade de olika bilderna för eleverna i vår studie.   
 
En fråga som har dykt upp under studiens gång är vad fysikkunskaper egentligen är. Är det att 
kunna räkna upp en massa fysikaliska begrepp och sätta in dem i ett sammanhang som till 
exempel Björn Andersson (2001) menar, eller räcker det med vardagskunskaper som Schoultz 
(2000) menar? Att kunna använda sig av kunskaperna är kanske viktigare? Det kan 
visserligen vara viktigt att ha med sig begreppen för att kunna ta ställning i olika frågor och 
framförallt för att kunna försvara sina ställningstaganden i olika frågor, något som förespråkas 



 

 23 

i kursplanen för fysik. I slutändan ska kursplanens ord vara det som gäller och där tas det även 
upp att eleverna ska tillgodogöra sig naturvetenskapliga begrepp och teorier. Samtidigt som 
Schoultz tonar ned vikten av att eleverna ska lära sig att hålla reda på fysikaliska begrepp 
förordar han i enlighet med ett sociokulturellt perspektiv på lärande betydelsen av 
kommunikation. Vi tror precis som Schoultz på kommunikation ute i skolorna, och har vid 
den verksamhetsförlagda utbildningen märkt att kommunikationen faktiskt får ett allt större 
utrymme i skolorna. Grupparbeten där eleverna själva tar ansvaret har kommit att bli 
”trendigt” och öppnar upp för kommunikationen elev-elev och elev-lärare. En fråga som bör 
ställas är dock vilken kvalitet på både lärande och kommunikation det är som grupparbetena 
ger. Det kan vara svårt att som lärare höra vad elevernas kommunikation handlar om och om 
det leder till det lärande som eftersträvas. Lär sig eleverna något av grupparbeten?  Vi tror att 
grupparabetena ibland kan bli för många och skulle istället vilja prova på gruppsamtal med 
läraren som ledare. Detta för att kommunikationen ska ge något, inte bara struntprat och liten 
effektivitet som ibland grupparbeten har visat sig ha. De fysikaliska begreppen behöver som 
Schoultz säger inte ha en central roll i dessa gruppsamtal, utan med vardagsord kan man i 
grupp samtala om hur till exempel en brödrost eller en cykeldynamo fungerar. Det gäller att 
börja med den förståelse som eleverna oftast redan har, vardagsförståelsen. Det vetenskapliga 
får komma senare. Dimenäs & Sträng Harldsson (1996) menar att skolan betonar för mycket 
fysikens perspektiv och inte elevens vilket gör att det blir svårt för eleverna att föra samman 
sina egna teorier och vardagsföreställningar med den vetenskapliga förklaringen som ges i 
skolan. Som Sjøberg (2000) skriver så finns det en fara i det här – att ge eleverna intrycket att 
deras grundföreställningar är felaktiga, då det kan leda till att deras inställning till 
naturvetenskap blir negativ. 
 
I vårt resultat kommer vi i enlighet med bland annat PISA-projektet (Skolverket 2006a)och 
Lindahls (2003) rön fram till att elevers kunskaper i fysik är bristfälliga. Att vi fick ett så 
negativt utslag till frågeställningen om elever kan använda fysikkunskaper i samtal om 
vardagliga situationer kan dock ha berott på att eleverna var ”rädda” att de skulle använda för 
mycket ”vardag” i sina uttalanden. Endast 11 % av eleverna kunde som nämnt föra ett bra 
samtal om bilderna fysikaliskt. Många elever angav som förklaring till bilderna ett eller två 
fysikaliska begrepp och mer än så sade de inte om bilderna. Å andra sidan aktade vi oss till 
skillnad från Schoultz (2000) från att ”hjälpa” eleverna fram till rätt svar eller ge dem någon 
slags inledning till frågorna. Vi anser att för mycket hjälp hade kunnat resultera i att det var vi 
själva som angav de ”rätta” fysikbegreppen medan eleverna endast kunde hålla med eller säga 
emot. Gemensamt med Schoultz är att vi hade artefakter, i vårt fall i form av bilder, för att 
samtalet skulle kunna kretsa kring något och fungera som tankestöttor. Var vårt sätt att 
samtala med eleverna då felaktigt? I mångt och mycket kan vi hålla med Schoultz om att de 
papper-och-penna-tester som utförs kanske utförs på ett felaktigt sätt, men samtidigt är det 
viktigt att inte blunda för de resultat som PISA-projektet (Skolverket 2006a) och andra 
undersökningar visar upp. 
 
Det är emellertid relevant att ifrågasätta exempelvis PISA. Hur lätt är det egentligen att 
skriftligt svara på sådana frågor som ställs i PISA-projektet? Kan inte diskussioner med andra 
göra att man kommer fram till ett annat svar? Att skriftligt diskutera med sig själv är kanske 
inte så givande eller ens lätt att göra, särskilt inte om det handlar om elever som inte är så 
duktiga på att uttrycka sig skriftligt men har talets gåva. PISAs reliabilitet och validitet måste 
ifrågasättas. Mätmetoden är visserligen densamma för alla deltagande i undersökningen, men 
knyter den an till PISAs syfte, nämligen att mäta kunskaper och färdigheter som är relaterade 
till vardagslivet, och hur väl eleverna kan sätta in kunskaper i ett sammanhang? Är det 
verkligen det PISA-projektet undersöker med vald metod?  
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ROSE-projektet (ROSE-projektet 2006a) och Britt Lindahls (2003) avhandling visar båda på 
att det finns ett intresse för naturvetenskapliga ämnesområden, men tyvärr är det inte denna 
typ av naturvetenskap som behandlas i skolan. Naturvetenskapliga TV-program och tidskrifter 
intresserar exempelvis eleverna i Lindahls undersökning, och när eleverna som medverkat i 
ROSE-projektet fick rangordna ämnesområden efter vad de är intresserade av hamnade 
mycket av den naturvetenskap som inte tas upp i skolan högt upp. TIMSS-undersökningen  
(Skolverket 2006c) visar på att intresset för naturvetenskap sjunker, medan intervjustudien vid 
Göteborgs universitet (Wallin et. al, 2000) visar att inställningen till naturvetenskap för elever 
i grundskolans år 8 och 9 är god, och de naturvetenskapliga ämnena hamnar högt upp vid en 
rangordning av skolämnena. Enkelt uttryckt visar resultatet av vår undersökning precis som 
tidigare forskning att det både finns en positiv och en negativ inställning till naturvetenskap. I 
vår studie är det endast på det naturvetenskapliga programmet som eleverna i undersökningen 
har en positiv inställning till ämnet. Att elever på det samhällsvetenskapliga programmet har 
en mer negativ inställning till ämnet är inte särskilt anmärkningsvärt men att samhällsvetare 
och elever i år 9 visar upp exakt samma resultat är värt att notera. Kan det tyda på att vi i 
framtiden kommer att se ännu färre elever på gymnasiets naturvetenskapliga program?  
 
Anledningen till att vissa undersökningar visar på att intresset är högt och inställningen god 
kan ha att göra med den stora andel praktiska inslag som ingår i undervisningen. Inställningen 
till naturvetenskap kanske skulle kunna förbättras om de ”intressanta” ämnesområdena fick 
mer plats. Kursplaner från 1994, innan datorerna och den nya tekniken gjorde sitt verkliga 
intåg i samhället, ligger till grund för vad som idag skall läras ut i skolan. Tekniken, som det 
inte minst i media rapporteras om att många barn och ungdomar är intresserade av, har ett 
ganska litet utrymme i kursplanerna. Det ska bli intressant att se vad den nya gymnasieskolan 
kommer ha att bjuda på när det gäller nya kursplaner, något som vi dock valt att inte titta 
närmare på i studien. 
 
Även fast inställningen hos naturvetareleverna är positiv visar det sig som redovisat att 
fysikkunskaperna i samtal om vardagssituationer inte tycks vara bättre än hos de andra 
eleverna i undersökningen. En oförmåga inom ämnet behöver med andra ord inte skapa en 
olustkänsla för naturvetenskap, och därmed inte påverka inställningen i en negativ riktning. 
Biologi verkar vara det ämnet inom naturvetenskapen som eleverna i undersökningen finner 
intressantast. På frågan vad naturvetenskap är för eleverna svarar många i termer av biologi, 
natur och miljö. Det här stämmer inte överens med de ämnen som eleverna som medverkat i 
ROSE-projektet (ROSE-projektet 2006a) finner som mest intressanta, där både kemi och 
fysik röner större intresse än biologi.    
 

LÄRDOMAR INFÖR VÅRT FRAMTIDA YRKE 
Många elever tycker att skolans naturvetenskapliga ämnen, inte minst fysik, är tråkiga och 
svåra. Att som elev känna sig dum för att man inte förstår är inte roligt. Att läraren har en 
förståelse för hur eleverna tycker och tä nker runt ämnena, hur elever lär sig och vad som 
påverkar hur de uppfattar något är viktigt.  
 
Att få öva sig i att samtala med elever och försöka förstå dem kan vara en styrka inför det 
framtida yrket. Att intervjua sina elever är ett bra sätt att ta reda på vilken nivå eleverna ligger 
på. Visserligen kan det vara tidsödande men i slutändan kanske det för något gott med sig. 
Lägger läraren sig redan från början på elevernas nivå och börjar där de befinner sig, inte 
långt över deras grund, kan elevernas möjligheter att bli godkända öka.  
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Läraren måste ta reda på vilka grundföreställningar elever har om olika fenomen och vara 
medveten om att alla elever kan ha helt olika teorier med sig från början. Eleverna måste få 
upptäcka att deras vardagskunskaper inte räcker enligt de mål som finns i skolans 
styrdokument, utan att de måste utvecklas och utmanas, kanske helt förkastas. Elevernas egna 
teorier och vardagsföreställningar måste ställas mot den vetenskapliga förklaringen som 
läraren ger. Först därefter kan eleven utveckla en vetenskaplig förståelse. 
 

FORTSATT FORSKNING 
Tidigare forskning visar både positiva och negativa resultat då det gäller elevers kunskaper 
och deras inställning till naturvetenskap. Jan Schoultz har gått i bräschen för den kritik som 
studier med negativa elevresultat fått möta. Han menar att många studier genomförs på fel 
sätt. Av intresse för framtiden torde en studie vara där samma elever får svara på både ett 
skriftligt prov och antingen före eller efter provet samtala med en vuxen om samma 
ämnesområden som det skriftliga provet handlade om. Endast på det sättet tror vi att det går 
att ta reda på huruvida PISA-projektet och liknande studier valt fel väg att gå medan Jan 
Schoultz och sympatisörer hamnat rätt. Fungerar det verkligen bättre för alla elever om mer 
fokus läggs på kommunikation? Eller hade Jan Schoultz turen att i sina studier få tag i elever 
som behärskade talets gåva? Är det bättre att ta sin utgångspunkt i elevernas vardagsförståelse 
och låta det vetenskapliga komma senare? Eller leder detta bara till förvirring och ett virrvarr 
av begrepp som eleverna inte vet om de ska klassa som vetenskap eller vardag? Dessa 
funderingar anser vi kan fungera som uppslag för ny forskning.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1  Intervjufrågor 
 
Bilaga 2  Bilder 



Bilaga 1 

 I

Intervjufrågor 
Vad är naturvetenskap för dig? 
 
Har du någon nytta av att lära dig fysik? 
 
Kan andra ha någon nytta av att lära sig fysik? 
 
Är du motiverad att lära dig fysik? 
 
Är naturvetenskap intressant? 
 
Känner du att du lär dig/har lärt dig något? 
 
Känner du att du har nytta av det du lärt dig? 
   
Kan du använda dig av kunskaperna? 
 
Vad intresserar dig mest inom fysik? Är det något över huvud taget som intresserar dig inom 
fysik? 
 
Skulle du vilja lära dig mer om inom fysik/naturvetenskapliga ämnena? 
 
Hur ska undervisningen vara för att naturvetenskapen/fysiken i skolan ska bli intressantare 
och lättare att lära? 



Bilaga 2 

 II 

Bilder med bildförklaringar 
 



Bilaga 2 

 III 

Bild ett valde vi med tanke på bron i bakgrunden, 

byggnadskonstruktionen, hållfasthet i material. Forsen kan man 

koppla till energi, ett moln på himlen går att förklara med 

meteorologin. 



Bilaga 2 

 IV

Bild två med bilarna som krockat här har vi hur krafter påverkar 

fordonen, retardation som är motsatsen till acceleration, friktion 

mellan vägbanan och däcken, i ljusskylten och trafikljuset kan man 

tänka på optik och elektronik. 



Bilaga 2 

 V 

 

Bild tre med elden i en kåta här ser man värme, energi, 

en hängande kedja visar på gravitation, veden kan man 

koppla ihop med lagrad solenergi eller kemisk energi 

som det heter om man har lite bättre kunskaper i 

fysiken. 



Bilaga 2 

 VI

 

Bild fyra med skridskoåkarna visar friktion mellan isen och 

skridskoskenan, det finns krafter i bilden om man tänker på åkarna 

som ska hålla sig kvar på banan och inte slungas ut ur kurvorna av 

centrifugalkraften. Även isens egenskaper är fysik, som i det här 

fallet med trycket från skenan, is smälter av tryck och det gör att det 

bildas ett tunt vattenskickt mellan skena och is och skridskon glider 

lättare. 

 



Bilaga 2 

 VII 

 

Bild fem med den hoppande snowboardåkaren innehåller gravitation 

som påverkar åkaren denne dras nedåt, friktion som i dagligt tal kallas 

luftmotstånd i det här fallet, rörelse med hastighet och acceleration, 

solen på himlen går under astronomin i fysiken. 



Bilaga 2 

 VIII 

 

Bild sex som är en tidningsframsida här finns nästan obegränsat med fysik, vägar 

och byggnader är fysik i allra högsta grad, småbilderna med tex rymdbilden eller 

zeppelinaren och gaslagarna som går att koppla till respektive områden i fysiken. 




