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Abstrakt 
Vi har undersökt hur gymnasieelever ser på fysikämnet. Syftet med undersökningen var 
att ur ett elevperspektiv, beskriva gymnasieelevers studiemotivation för fysik. Vi använde 
oss av en kvantitativ undersökningsmetod i form av enkäter där respondenterna var 
andra- och tredjeårs gymnasieelever på ett NV-program. Eftersom motivation är ett 
mångtydigt begrepp, har vi utformat enkätfrågorna så att dessa anknyter till begreppet 
motivation utifrån den tidigare forskning vi undersökt. I resultatet ser vi att eleverna anser 
att det finns ett syfte med att fysik finns som ett ämne på gymnasiet, och utifrån vårt 
resultat och tidigare forskning, har vi dragit slutsatsen att det finns möjlighet att elevernas 
motivation kan höjas med hjälp av till exempel ökat elevinflytande och varierande 
undervisningsformer. 
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Inledning 
Under vår studietid vid LTU, har inriktningen gymnasiefysiklärare inte kunnat erbjudas 
som en inriktning som den tidigare gjorts (före ht 04). Detta trots att universitetet är ett 
tekniskt universitet med många fysikkurser. Vi har funderat kring varför detta har skett. 
Behövs inte fysiklärare på gymnasienivå på grund av att gymnasieelever inte väljer 
fysikkurser? Utifrån denna frågeställning vill vi ur ett elevperspektiv titta på och be-
skriva, hur motivationen för fysik hos gymnasieeleverna ser ut. 
 

Syfte 
Vårt syfte är att, ur ett elevperspektiv, beskriva gymnasieelevers studiemotivation för 
fysik på NV-programmet. Det vi kommer att utgå ifrån är: 
 

1. Elevernas uppfattning om fysikens uppgift i skolan 
2. Hur eleverna uppfattar att fysikundervisning sker och hur eleverna uppfattar att de 

lär sig i sin fysikundervisning 
3. Hur eleverna uppfattar sin möjlighet att påverka fysikundervisningen 
4. Hur eleverna upplever fysiken i skolan 
5. Varför/varför inte eleverna läser fysik B 
6. Om och varför eleverna anser att deras fysikintresse har förändrats under 

gymnasietiden 
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1 Teorier och tidigare forskning 
Motivation 

Definition av motivation 
I nationalencyklopedin (2008) står att motivation är ett inre behov som ligger bakom ett 
visst beteende, och att i skolsammanhang kan betydelsen vara lust att studera. Motivation 
är en sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter igång, upprätthåller 
och riktar beteende. Vidare står det att motivationsteorier förklarar varför vi handlar och 
varför vi väljer att göra vissa saker framför andra. Motivation delas dessutom upp i 
primär respektive sekundär motivation, där primär motivation anses vara biologiskt 
betingad, medan sekundär motivation är formad av social och kulturell inlärningshistoria 
(NE, 2008). 
 
Giota (2001) menar att definiera begreppet motivation och elevers motivation att lära i 
skolan är en av de svårare uppgifterna inom pedagogiken eftersom inga andra begrepp 
inom pedagogiken, har blivit så olika definierade och behandlade som motivation. 
 
Imsen (2006) skriver att man ofta delar upp motivation i inre och yttre motivation. Då 
inlärningen eller arbetsprocessen hålls levande genom intresse för saken, lärostoffet eller 
handlingen i sig är det fråga om inre motivation. Yttre motivation, däremot, betyder att 
inlärningen eller aktiviteten hålls levande på grund av att individen hoppas på en 
belöning eller att uppnå ett mål som är ovidkommande i sig. Gemensamt för de båda 
motivationsformerna är en lustbetonad erfarenhet eller förväntan, vare sig det beror på en 
inre glädje över något man gör eller om det beror på hopp om en framtida belöning 
(Imsen, 2006). 

Undervisning, lärande och motivation 
Giota (2002) skriver om vikten av återkoppling, lärarens förväntningar, uppgifternas och 
aktiviteternas svårighetsgrad för motivationen. Positiv återkoppling från läraren är en 
faktor som ökar elevernas inre motivation. Angående yttre motivation (prestationsmål), 
visar forskningen att yttre faktorer som belöningar och lärarberöm, deadlines och 
påtvingade mål kan missgynna elevers inre motivation. Om elevernas handlingar 
uppfattas vara beroende av yttre faktorer istället för att vara beroende eller styrda av dem 
själva kommer elevernas inre motivation att minska. Elevers inre motivation förväntas 
också minska om de erbjuds yttre belöningar för skoluppgifter de redan tycker är 
intressanta. Här visar forskningen att när belöningen tas bort försvinner källan till 
motivationen, samtidigt som deras inre motivation för skolarbetet inte heller finns kvar. 
Detta leder till att eleverna blir passiva och får svårt att engagera sig i skolarbetet (Giota, 
2002).  
 
Skolverket (2003) presenterar i sin rapport nr. 221 om motivation för matematik en 
sammanfattning av olika teorier om lärande. Här beskrivs socialkonstruktivistisk teori, 
metakognitiv teori som även innehåller kognitiv teori och slutligen beskrivs symbolisk 
interaktionism. Socialkonstruktivistisk teori är en teori där kunskap ses som någonting 
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som växer och utvecklas mellan den som lär och den som undervisar. Enligt denna teori 
kan inte kunskap förmedlas, utan den som undervisar ska skapa förutsättningar för 
lärande och var och en är sin egen resurs i lärandet. Lusten att lära innebär, om man utgår 
från denna teori, engagemang, aktivt deltagande i lärandesituationer, intensitet och iver. 
Metakognitiv teori och kognitiv teori handlar om de tankefunktioner med vars hjälp vi 
hanterar information. Denna teori bygger på att elever lär sig genom att först göra, sedan 
veta och sedan förstå vad och hur de har lärt. Metakognition handlar om att bli medveten 
om sitt eget och andras lärande och att förstå vad man lärt sig och varför. Här 
förekommer dialoger och diskussioner och här kan uttryck för lusten att lära vara 
avslutade och lyckade diskussioner eller slutförda arbeten där elever kan beskriva 
utgångspunkt, lärandeprocess och kunskapsprodukt. Symbolisk interaktionism, handlar 
om de lärandes samspel med hjälp av symbolspråk. Denna teori innebär att titta på de 
olika språkliga uttrycken som uppkommer i undervisningen, som tal-, skrift-, bild- och 
kroppsspråk. För att eleverna ska få känna lust för lärande och en känsla av att lyckas, 
behövs att dessa språk kommer till uttryck i konst, musik, drama, rörelser, spel och lekar. 
För att undervisningen ska bli optimal måste den innehålla begripliga undervisnings-
situationer och både skriftlig och muntlig kommunikation, liksom fackbegrepp, ord, 
uttryck och formuleringar av utbildningsmässig karaktär (Skolverket, 2003). 
  
Dimenäs (2001) pratar om två olika läranden hos elever. Ett lärande som skall vidga 
elevers synsätt att plocka ut det som är väsentligt ur ett innehåll och ett lärande som 
enbart lägger fokus på det som skapas. Dessa två kan sägas vara varandras motsatser 
enligt honom. I det första är det elevens uppfattning om sitt eget lärande som ställs i 
fokus i förhållande till det fenomen som skall studeras. Lärarens uppfattning av vad 
eleven lär sig, är att eleven går mot ett mer förståelseinriktat lärande. Dessa består av 
reflektioner av diverse experiment och iakttagelser och hur dessa relateras till elevens 
tidigare erfarenheter. Vidare skriver Dimenäs att när lärandet främst sker som en 
inriktning mot ett skapande, blir detta statiskt och abstraktionen minskar. Samspelet 
mellan kvalitet och kvantitet hos eleverna minskar, detta på grund av att detta lärande 
ställer ofta konkreta exempel i fokus, till exempel experiment, och låter dessa vara en 
utgångspunkt för lärandet. I detta fall ser eleverna experimentet som en illustration till 
fenomenet som studeras. 
 
Ofta sammanknippar vi de studiebegåvade eleverna med de elever som är studie-
intresserade (Börjeson, 2000). För de elever som är studiebegåvade finns det en positiv 
erfarenhet, medan hos de elever som inte är studiebegåvade, finns en negativ erfarenhet, 
som formar dess självbild. De elever som är studiemotiverade, har mött möjligheter 
istället för begränsningar i undervisningen. Börjeson skriver vidare att det är viktigt att 
man alltid antar att eleverna är motiverade till uppdraget samt att de skillnader som finns 
mellan de olika individerna är sekundära sådana. Skillnader uppstår ofta av de negativa 
erfarenheterna som eleverna haft. Vidare beskrivs motivationsbegreppet som en drivkraft 
av en känslomässig karaktär, en slags lust. Lärarens uppdrag är att väcka den lust som 
finns hos eleverna, men ofta blir inte arbetet lustfyllt för att ämnet intresserar eleverna, 
utan för att det finns någon slags belöning att hämta. Han skriver vidare att, eftersom 
lärare och elever har så vitt skilda utgångspunkter, bör lärandet ske i ett samspel, där 
lärare och elever, har och vet om varandras olika utgångspunkter. Ofta tänker läraren för 
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fokuserat på vad eleven presterar, utifrån ett individperspektiv, och ser resultaten ur 
elevens förutsättningar och intresse. Detta menar Börjeson, är ett mindre bra sätt att se på 
eleverna. Lärarens engagemang måste likna en lagledares, att följa eleverna och aktivt 
hjälpa dem framåt. Den goda pedagogen jobbar utifrån ojämlikhet och mot ett 
gränsöverskridande. 
 
Lust att lära, kan för samma fenomen, ha olika betydelse för alla människor (Sanderoth, 
2002). Lusten att lära kan vara en tolkning, eller en misstolkning, från elevens tidigare 
erfarenheter, eller vara situationsbunden. Sanderoth menar att skolan upplevs som en 
social plats, där tryggheten leder till en lust att lära. Detta sker i ett samspel mellan lärare 
och elever, där eleven sätts i fokus. Sanderoth skriver vidare att möjligheten till att väcka 
elevers lust att lära, måste vara ett professionellt arbete där eleverna uppmärksammas. 
 
Skolverket (2003) skriver i sin rapport att deras granskning visat att det inte går att ange 
vilka lärandemiljöer som skapar lust eller olust och att det inte går att säga att individ-
ualisering alltid är bra och att katederundervisning alltid skulle vara dåligt. Detta skiljer 
sig givetvis mellan olika elevindivider och olika åldersgrupper och att det inte finns en 
modell som garanterar hög kvalitet. Hur man bäst hjälper elever att få lust att lära och 
lära sig olika ämnen, är en betydligt mer komplicerad fråga än endast om vilken yttre 
undervisningsstruktur som är bäst (Skolverket, 2003). 
 
Lindahl (2003) skriver i sin avhandling att attityden är den viktigaste determinanten för 
elevers gymnasieval och att det är den tillsammans med självförmågan som starkt 
påverkar valet till gymnasiet. Det går inte att bortse från faktorer som kön och bakgrund, 
men det är skolans uppgift att kompensera för dessa faktorer istället för att skylla på dem. 
Attityder till och intresse för fysik och kemi sjunker från skolår 5. Intresset för ämnet 
ökar sedan i skolår 9, men inte till den nivå som var i skolår 5. Även elevernas upp-
fattning om hur duktiga de är i ämnet följer samma kurva. Jämför man detta med andra 
ämnen kan man konstatera att intresset för dessa ämnen håller sig konstant, eller ökar. 
Något som i skolan kan ha påverkat intresset är till en början att fysikundervisningen inte 
ser ut som eleverna väntat sig. De förväntade sig att få göra experiment, medan 
undervisningen i själva verket bestod av en auktoritär undervisning som innebar att de 
skulle lyssna och skriva av från tavlan. Eleverna hade också svårigheter med att bedöma 
hur kunniga de är själva i fysik och kemi. De upplever dessa ämnen som svåra och tycker 
sig vara minst duktiga i dessa ämnen. Detta kan vara början till en negativ spiral. 
Eftersom eleverna upplever att det är svårt och att de inte förstår, leder detta till att 
intresset avtar. Detta leder vidare till att eleverna inte känner sig duktiga, och det känns 
ännu svårare. Det finns andra ämnen som också kan vara svåra, till exempel geografi och 
kartor, men detta har eleverna hållit på med sedan första klass och svårigheten har 
stegrats efterhand. Detta till skillnad från fysiken som på en gång blir allvarlig och svår. 
Eleverna uppfattar både fysik och kemi som ämnen där det inte finns någonting att 
diskutera utan att i dessa ämnen är det på ett visst sätt och att det bara är att lära in detta. 
Dessutom uppfattar eleverna undervisningen som mycket förutsägbar och traditionell, 
läraren pratar och eleverna laborerar. Experiment och laborationer är det som gjort att 
bilden av NO inte är ännu sämre, eftersom dessa experiment och laborationer är höjd-
punkterna i NO-undervisningen (Lindahl, 2003).  
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Elevinflytande och motivation 
Giota (2002) skriver att många forskare, som studerar motivation är överens om att elever 
borde ha möjlighet till att gör egna val och utöva kontroll över sin lärandesituation och att 
elevens intresse och kognitiva engagemang för skoluppgiften då ökar. Om inre 
motivation (strävan efter lärandemål), skriver Giota (2002), att situationer då eleverna har 
möjlighet att handla självständigt och göra egna val, leder till att den inre motivationen 
hos eleverna ökar.  
 
Selberg (1999) skriver, när det gäller elevinflytande i lärandet, att elever i skolan ska lära 
sig att kritiskt ifrågasätta och granska fakta och påståenden. Elever som har låg 
uthållighet missgynnas av lärarstyrd undervisning. För dessa elever kan det fungera bättre 
med en mer elevstyrd undervisning där eleverna själva kan välja sin omväxling i arbetet. 
Den mer auktoritära undervisningen passar bättre för de elever som är tränade i lydnad, 
men denna undervisning där elever inte påverkar sitt lärande, leder till att eleverna bara 
upprepar det någon annan sagt och att de tolkar skolans syn på undervisning som att de 
ska memorera det som står i boken för att kunna svara på frågor (Selberg, 1999). 
Resultaten från Selbergs studie visar att de elevgrupper som har stor erfarenhet av 
inflytande i sitt eget lärande, har haft större möjligheter att utveckla kunskaper som 
stämmer med läroplanens strävansmål, än de elevgrupper med mindre elevinflytande. 
 
Silén (2000) menar att lärande i relation till att ta eget ansvar är påfrestande, men det 
medför ett lärande som ger något mer. Kravet på att ta eget ansvar skapar en osäkerhet, 
men denna osäkerhet är den viktigaste drivkraften och kärnan i lärandet. Känslan av att 
stå inför val i lärandesituationen där beslut måste fattas är det viktigaste för ett interaktivt 
lärande. Här är det också av största vikt att känna att den egna insatsen har betydelse. För 
att inte osäkerheten ska leda till enbart frustration, utan för att den ska vara en drivkraft 
måste det finnas en känsla av att det är upp till individen att påverka utgången, och att det 
finns möjlighet att göra någonting åt situationen (Silén, 2000). 

Relevans och motivation 
Marton och Booth (2000) menar att relevans är drivkraften i lärandet, och variationen är 
lärandets viktigaste mekanism. 
 
Sjöberg (2005) delar upp motiveringen till varför de naturvetenskapliga ämnena finns i 
skolan i nytta och bildning. Sedan kategoriserar han nyttan i ett ekonomiargument och ett 
nyttoargument och bildningen i ett demokratiargument och ett kulturargument. Ekonomi-
argumentet delar han upp i två aspekter, dels att naturvetenskap kan beskrivas som 
lönsamt för samhället och dels att det kan beskrivas som personligt lönsamt. Ekonomi-
argumentet och nyttoargumentet, är inte så lämpliga som argument till varför alla elever 
ska läsa naturvetenskapliga ämnen. Det är tveksamt om elever väljer naturvetenskapliga 
ämnen av omsorg om samhället. Inte heller ses de naturvetenskapliga ämnena som den 
enklaste vägen till en god privatekonomi för eleverna. Nyttoargumentet för att välja 
naturvetenskap är inte heller självklart. Det är tveksamt om kunskaper i naturvetenskap 
skulle vara en hjälp i vardagslivet. Istället skulle det kunna vara teknisk kompetens som 
behövs för att klara av vardagen. Den moderna naturvetenskapen blir ännu svårare att 
försvara ur ett nyttoperspektiv. De argument som i de flesta fall används för varför de 
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naturvetenskapliga ämnena finns i skolan är dessa, ekonomiargumenten och nytto-
argumenten, men eftersom dessa argument har många svagheter bör man istället lägga 
tonvikten vid demokratiargumentet och kulturargumentet. Ur ett demokratiskt perspektiv, 
behöver man i många frågor kunskap och förståelse för naturvetenskapliga ämnen för att 
kunna fatta självständiga beslut och påverka sin situation. Kulturargumentet, är det att 
naturvetenskapen är en av mänsklighetens viktigaste kulturprodukter. Naturvetenskapen 
är starkt förbunden med filosofin och konsten, dessutom utgör de naturvetenskapliga 
teorierna en världsbild som är en del av vår gemensamma verklighetsuppfattning 
(Sjöberg, 2005). 
 
Lindahl (2003) skriver också om olika argument i forskningen och samhällsdebatten 
angående varför naturvetenskap och teknik är viktiga i skolan och menar att frågan är 
viktig för många och att argumenten varierar. Den massmediala debatten handlar främst 
om samhällets och industrins behov av naturvetare och även i den politiska debatten är 
det ekonomiska argumentet viktigt. Samtidigt betonar man i kursplanerna för grund-
skolan vikten av en naturvetenskaplig allmänbildning. Forskare argumenterar för en 
förändrad undervisning som inte som tidigare är formad för de framtida specialisterna, 
utan som är formad för majoriteten av eleverna i grundskolan. Dagens barn fostras till att 
förverkliga sig själva och därför är argumenten om att samhället behöver fler naturvetare 
inte tillräckliga för att ungdomarna ska välja naturvetenskap. Det är istället viktigt att 
skolans NO-undervisning stimulerar ungdomarnas intresse, mer för deras egen skull än 
för industrins skull (Lindahl, 2003). Lindahl hoppas att eleverna på detta sätt ska få känna 
glädjen av att uppleva och förstå fenomen i omvärlden.  
 
Rapporten från Skolverket (2003) om lust att lära matematik visar att de flesta elever på 
NV-programmet, som har en positiv inställning till matematik, intresserar sig för ämnet 
till stor del för att det behövs för fortsatta studier och för att de behöver kunskaperna till 
andra ämnen. Det är endast några få elever som intresserar sig på grund av nyfikenhet 
och lust. Det blir problem när man inte ser meningen i det man gör och inte förstår vad 
eller varför man håller på med det man gör. Dessutom blir det problem när under-
visningen blir för enformig och man tappar lust, motivation och förmåga att på egen hand 
skapa den mening och förståelse som måste till för att kunna gå vidare och ha kvar lusten 
att lära. Motivationen förändras med skolåren, och den drivkraft som de flesta elever i de 
senare åren har är provresultat, betyg och poäng och inte den lusten att lära man hade i de 
första skolåren. Dessa motivationsförändringar beror i första hand på det system lärare 
och elever befinner sig i (Skolverket, 2003). 
 
Lindahl (2003) skriver att många elever intresserar sig för TV-program om natur och 
teknik och de läser tidningar som Illustrerad vetenskap. Många av dessa elever med både 
god förmåga och förståelse väljer inte ett naturvetenskapligt program på gymnasiet 
eftersom de inte anser sig vara intresserade av den sortens naturvetenskap som skolan lär 
ut. Skulle en undervisning som betonar begreppsutveckling kunna hjälpa eleverna till 
bättre förståelse, få dem att se sammanhangen och därmed bli mer intresserade av NO?  
Denna fråga ställs utifrån att färre söker de program som innehåller de naturvetenskapliga 
ämnena och att förståelsen tycks viktig och det verkar vara där det brister. Ungdomarna 
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själva säger att ett annat fokus på kunskaper till och med skulle kunna göra att intresset 
för naturvetenskap ökar (Lindahl, 2003). 

Genus och motivation 
Jakobsson (2000) skriver i sin avhandling där hon har sin utgångspunkt i en undran över 
hur det kommer sig att flickor trots sin relativa underordning i skolan, presterar bättre än 
pojkarna gör, att flickor verkar ha mer uttalade intentioner att förstå och få kompetens 
inom området de ska lära sig. Pojkarna i undersökningen har i första hand läst till provet, 
för betygen, medan flickorna dessutom har velat förstå det de läst. Kombinationen, som 
flickorna använder sig av, av både lärandemål och prestationsmål, har visat sig vara 
mycket effektiv. Att flickorna vill förstå leder till att de använder sig av andra strategier 
än pojkarna, vilka leder till djupare förståelse. Paradoxalt nog kan det vara flickornas 
relativa underordning som gör att flickorna får högre betyg i skolan. Flickorna komp-
enserar en brist de egentligen inte har, med att anstränga sig mer, medan pojkarna litar till 
den inte alltid sanna föreställningen om att de är smarta och logiska, och därför inte 
behöver anstränga sig så mycket. Detta leder till att flickorna blir duktigare medan 
pojkarna presterar sämre (Jakobsson, 2000). 

Styrdokument 
Angående motivation kan vi läsa i Lpf 94  

 
Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 
förutsättningar. Varje elev skall möta respekt för sin person och sitt arbete. Eleverna skall bli 
medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Detta skall 
syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos 
elever med negativa skolerfarenheter. Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva och ge dem 
framtidstro. (Lpf 94, s. 6) 

 
Ur Kursplaner och betygskriterier för fysik för gymnasieskolan läser vi 
 
 Utbildningen i ämnet fysik syftar till att ge sådana kunskaper och färdigheter som behövs för 
 fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik, men även för studier och verksamhet inom andra 
 områden. Syftet är också att eleverna skall uppleva den glädje och intellektuella stimulans som 
 ligger i att kunna förstå och förklara fenomen i omvärlden. (Skolverket, 2000) 
 
Ur Kursplaner och betygskriterier för Naturorienterade ämnen för grundskolan om 
ämnenas syfte och roll i utbildningen, läser vi  

Syftet med utbildning i de naturorienterande ämnena är att göra naturvetenskapens resultat och 
arbetssätt tillgängliga. Utbildningen skall bidra till samhällets strävan att skapa hållbar utveckling 
och utveckla omsorg om natur och människor. Samtidigt syftar utbildningen till ett 
förhållningssätt till kunskaps- och åsiktsbildning som står i samklang med naturvetenskapens och 
demokratins gemensamma ideal om öppenhet, respekt för systematiska undersökningar och 
välgrundade argument. (Skolverket, 2000) 
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2 Metod 
Metodval 
Vi valde att jobba med en enkät (se bilaga 1) som vår undersökningsmetod för studien. 
Då vårt syfte var att beskriva gymnasieelevers studiemotivation för fysik, menar Trost 
(2001) att den kvantitativa metoden lämpar sig bäst, då den skulle komma ge oss en 
procentuell beskrivning i ärendet. Svenning (2000) skriver att den kvantitativa metoden 
är mer generaliserande och lämpar sig bra då man vill kunna göra statistiska beräkningar, 
samt att man kan lägga fokus på det förmedlade innehållet, enkätfrågorna i detta fall.  

Undersökningspersoner 
Vi gjorde undersökningen i en gymnasieskola där eleverna läste vid NV-programmets 2:a 
och 3:e år. Vi delade ut enkäten till två 2:a- och två 3:e-årskurser. I dessa fyra klasser går 
det totalt 96 elever. Vid tillfället var det 83 elever som besvarade enkäten. Detta ger en 
svarsfrekvens på 86 %. Denna svarsfrekvens bör betecknas som bra, då Trost (2001) 
skriver att en svarsfrekvens mellan 50% - 75% är acceptabelt.  

Urval 
Det urvalet vi gjorde var ett icke-slumpmässigt urval (Trost, 2001). Detta för att vi ville 
titta på de elever som skulle kunna representera vårt syfte på bästa sätt. Vi valde att göra 
undersökningen på dessa elever, då alla läst klart Fysik A kursen och valt, eller valt bort 
Fysik B-kursen, samt för att Fysik A är ett obligatoriskt ämne och Fysik B är ett ämne 
som eleverna har möjlighet att välja till extra. Vi ville se anledningen till att de väljer / 
inte väljer att läsa Fysik B. 

Bortfall 
Antalet elever i dessa fyra klasser, där undersökningen gjordes, var totalt 96. Det var 84 
elever som var närvarande då undersökningen genomfördes. En av dessa elever ville inte 
deltaga i undersökningen så antalet elever som besvarade enkäten blev då 83. 

Genomförande 
Då vi genomförde undersökningen på en gymnasieskola, behövdes inga speciella till-
stånd. Vi tog kontakt med en lärare på NV-programmet och bokade tider med honom för 
när vi skulle kunna komma och genomföra enkäten. Eftersom vi närvarade vid 
undersökningen och själva kunde presentera och förklara enkäten, beslöt vi oss för att 
inte ha ett särskilt missivbrev. Istället inkluderade vi vårt missivbrev i frågeformulärets 
förstasida för att underlätta för oss själva och för eleverna. Detta för att slippa hålla reda 
på ytterligare ett papper (Trost, 2001). Vi hade även skrivit ned på enkäten att deras svar 
skulle komma att behandlas anonymt. Innan vi delade ut enkäterna till eleverna berättade 
vi lite om oss själva och varför vi var där och vad enkäten skulle handla om. Vi var även 
närvarande under hela tiden då eleverna besvarade enkäten. Eleverna hade möjlighet att 
ställa frågor till oss hela tiden, vilket var bra då vissa elever hade tolkningsproblem med 
den sista frågan. Tiden eleverna hade för att besvara enkäten var ca 15 minuter.  
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Enkätutformning 
Syftet med vår enkät var att ur ett elevperspektiv, söka underlag för att kunna beskriva 
elevernas studiemotivation för fysik. Vi var också intresserade av att veta vilka elever 
som valt Fysik B och vilka som valt bort Fysik B för något annat ämne. Vi jobbade med 
huvudfrågor med tillhörande underfrågor till dessa, för att på bästa sätt få ut det mesta 
möjliga ur enkäten. Vi utformade frågorna till enkäten utifrån den litteratur vi läst till 
bakgrunden. Frågorna som vi hade i enkäten var åsiktsfrågor (Trost, 2001). Vi hade en 
helt öppen fråga där eleverna själva kunde skriva vad de tyckte och tänkte. De resterande 
frågorna var icke öppna och bundna till svarsalternativ, men till flera av dessa frågor hade 
eleverna möjlighet att skriva egna svarsalternativ. Vi valde att ha 5 st. svarsalternativ i 
differentierad skala då Dahmström (2000) skriver, att för att undvika att respondenten 
inte hela tiden skall svara i ytterlighetsalternativen, så bör man ha 5-7 svarsalternativ. 
Patel och Davidsson (2003) skriver att fasta svarsalternativ är att föredra vid en 
kvantitativ studie, såsom en enkätundersökning. Dahmström (2000) skriver att när man 
jobbar med fasta svarsalternativ, är dessa lättare att besvara, samt att dessa är lättare att 
analysera. Hon skriver även att man bör ha med ett svarsalternativ, för de respondenter 
som är osäkra på hur de skall svara, exempel Vet ej. Vi försökte hålla frågorna så korta 
som möjligt för att underlätta för eleverna som skulle svara på dessa. Enligt Trost (2001) 
är det inte bra att ha för långa frågor då den som svarar till slut inte kan hålla själva 
frågan i minnet och svaret blir inte genomtänkt. Även Patel och Davidsson (2003) skriver 
om vikten av hur man formulerar frågor i en enkät. De skriver att det är viktigt att inte 
använda negationer, att använda ett språk som inte kan misstolkas samt att inte ställa 
ledande frågor. Även att använda ett vardagligt språk i enkäten underlättar för den som 
skall svara. Vi jobbade med Microsoft Word för att utforma enkäten och enkäten kan ses 
i sin helhet i bilaga 1. 

Enkätsammanställning 
För att sammanställa svaren vi fått från enkäten, delade vi först upp eleverna årskursvis. 
Detta gjorde vi för att underlätta enkätsammanställningen. Här utgick vi från de svar som 
eleverna hade gett i enkäten. Vi gjorde dels en sammanställning per årskurs och dels en 
sammanställning totalt. För att kunna jämföra, med hjälp av ett medelvärde, gjorde vi 
även en sammanställning där vi ersatt svarsalternativen med ett värde (Dahmström, 
2000). Vi rangordnade svarsalternativen som ”Instämmer helt” och ”Hela tiden” till 5, 
”Instämmer delvis” och ”Mer än hälften av tiden” till 4, ”Instämmer lite” och ”Mindre än 
hälften av tiden” till 2, ”Instämmer inte alls” och ”Aldrig” till 1 och ”Vet ej” och 
”Hälften av tiden” till 3. Dahmström (2000) skriver att om man har ett mittenalternativ 
som man kan tolka som varken positivt eller negativt, så får svarsalternativet ”Vet ej” 
inte ses som likvärdigt med detta. Detta hade vi i åtanke, då vi kodade våra 
svarsalternativ. Fråga 13 och 14, som handlade om elevernas intresse att fördjupa sig 
inom den fysik de läser nu och om intresse av att lära sig mer om annan fysik än den 
skolan lär ut, valde vi att inte ha med i resultatet. Detta på grund av att vi inte vet om 
eleverna tolkar annan fysik som vi menat då vi formulerat frågan. Att vi inte vet hur 
eleverna tolkar detta beror på att så få elever gett förslag på vad annan fysik kan vara. På 
sista frågan, har vi enbart koncentrerat oss på det som eleverna ansett betytt mest, för att 
deras intresse för fysik har förändrats. För att kunna se vårt sammanställda data på ett bra 
sätt, skapade vi tabeller och diagram i Microsoft Excel. 
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3 Resultat 
 
Enligt Backman (1998) är stapeldiagram den mest fördelaktiga metoden att redovisa re-
sultat på, då man använder sig av procentvärden. Vi väljer att redovisa enkätresultatet i 
procentvärden och som medelvärdessammanställning, med hjälp av stapeldiagram. Vi 
delar upp enkätresultatet i 6 huvuddelar. Dessa är : 
 

1 Elevernas uppfattning om fysikens uppgift i skolan 
2 Hur eleverna uppfattar att fysikundervisning sker och hur eleverna uppfattar att de 
 lär sig i sin fysikundervisning 
3 Hur eleverna uppfattar sin möjlighet att påverka fysikundervisningen 
4 Hur eleverna upplever fysiken i skolan 
5 Varför/varför inte eleverna läser fysik B 
6 Om och varför eleverna anser att deras fysikintresse har förändrats under 
 gymnasietiden 

Hur eleverna uppfattar  anledningen till att fysik finns som ett ämne i 
skolan.  
För att jämföra resultatet för hur eleverna anser varför fysikämnet finns i skolan, visas 
detta med hjälp av en medelvärdessammanställning i nedanstående diagram (diagram 1). 

 
Diagram 1 Medelvärdessammanställning på fråga 8-11. Skala mellan 1 och 5, där 1 betyder  
  instämmer inte alls och 5 betyder instämmer helt 
 

Jag tror att fysik finns som ett skolämne på gymnasiet därför att

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

4.00 

4.50 

5.00 

det finns ingen 
anledning 

det är 
allmänbildande 

förstå fenomen i
omvärlden

samhället behöver
fysiker

Medelvärde 



15 

Resultatet i diagram 1 visar att nästan alla elever anser att det finns en anledning till att 
fysik finns som ett skolämne. Diagram 1 visar också att eleverna anser att förstå fenomen 
i omvärlden och att samhället behöver fysiker är de två viktigaste anledningarna till att 
fysik finns som ett skolämne på gymnasiet.  

Hur eleverna uppfattar att fysikundervisning sker och hur eleverna 
uppfattar att de på bästa sätt lär sig 
I nedanstående diagram (diagram 2) jämförs hur eleverna uppfattar att fysikundervisning-
en sker och hur eleverna uppfattar att de lär sig på bästa sätt.  

Medelvärdesjämförelse mellan hur eleverna anser att fysikundervisningen 
sker och hur de lär sig på bästa sätt
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Diagram 2 Medelvärdessammanställning fråga 15-20 och 22-27. Skala mellan 1 och 5, där 1  
  betyder aldrig/ instämmer inte alls och 5 betyder hela tiden/ instämmer helt 
 
Diagram 2 visar att på det sätt som eleverna upplever att de blir undervisade, inte alltid är 
det sätt som de upplever att de lär sig bäst. Eleverna anser att undervisningen sker till 
största del genom att läraren har genomgångar på tavlan, men eleverna anser att de lär sig 
bäst genom uppgiftslösning på egen hand. Vidare tror eleverna att de kan lära sig på ett 
bra sätt genom studiebesök och grupparbete i högre grad än av vad de får möjlighet till.   
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Hur eleverna uppfattar sin möjlighet att påverka fysikundervisningen 

I fysikämnet har jag möjlighet att påverka
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Diagram 3 Medelvärdessammanställning fråga 29-31. Skala mellan 1 och 5, där 1 betyder   
  instämmer inte alls och 5 betyder instämmer helt 
 
Diagram 3 visar att eleverna anser att deras möjlighet att påverka fysikundervisningen är 
relativt låg. Minst möjlighet anser de att de har att påverka innehållet i fysikundervis-
ningen. 
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Hur eleverna upplever fysiken i skolan 

För mig är fysik
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Diagram 4 Medelvärdessammanställning fråga 32-36. Skala mellan 1 och 5, där 1 betyder   
  instämmer inte alls och 5 betyder instämmer helt 
 
Medelvärdet i diagram 4 visar, att eleverna uppfattar fysik, framförallt som tidskrävande, 
men även intressant och viktigt. Fler av eleverna instämmer också till viss del att fysik är 
lätt att förstå. Få elever instämmer i att fysik är roligt. 
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Varför/varför inte läser eleverna fysik B 
Resultatet visar vilka anledningar eleverna har till att läsa eller inte läsa fysik B. 

Varför elever valt att läsa fysik B 

 
Diagram 5 Medelvärdessammanställning fråga 37-42. Skala mellan 1 och 5, där 1 betyder   
  instämmer inte alls och 5 betyder instämmer helt 
 
Diagram 5 visar att den största anledningen till att eleverna läser fysik B, är för att kunna 
studera vidare och för att det är bra att ha inför framtiden.  
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Varför eleverna valt att inte läsa fysik B 

För mig är fysik B
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Diagram 6 Medelvärdessammanställning fråga 44-47. Skala mellan 1 och 5, där 1 betyder   
  instämmer inte alls och 5 betyder instämmer helt  
 
Diagram 6 visar de elever som inte valt att läsa fysik B. Största anledningen till att dessa 
elever inte läser fysik B, är att för dessa elever är andra ämnen viktigare än fysik B. 6 av 
totalt 83 elever hade valt att inte läsa fysik B, så detta resultat bygger på dessa elevers 
svar. 
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Om och varför elevers fysikintresse har förändrats under gymnasie-
tiden 
Resultaten visar hur eleverna anser att deras intresse för fysik har förändrats under 
gymnasietiden och vilka faktorer som påverkat förändringen mest. 

Hur eleverna anser att deras studieintresse för fysik har förändrats under 
gymnasietiden 

 
Diagram 7 Fördelning i % av svar på fråga 49 
 
Diagram 7 visar att för de flesta eleverna har intresset för fysik under gymnasietiden inte 
ändrats. Men för de elever, där intresset har förändrats, kan vi se ur diagram 7, att för 28 
% av de elever som går 2:a året på NV-programmet har intresset för fysik ökat, medan 
intresset har minskat för 22 % av dessa. Diagram 7 visar också att för 45 % av eleverna 
som går 3:e året på NV-programmet har intresset för fysik ökat och för 15 % av dessa 
elever har intresset minskat. 
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Elevernas åsikt om varför deras intresse för fysik har ändrats/inte ändrats 
under gymnasietiden 

Vad har påverkat ditt intresse för fysik under gymnasietiden
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Diagram 8 Fördelning i %  av svar på fråga 49  vad som mest påverkat intresset för fysik 
 
Diagram 8 visar elevernas uppfattning om orsakerna till att intresset för fysik har ökat, 
minskat eller är oförändrat. Diagram 8 visar att största anledningen till att intresset har 
ökat , är fysikämnets innehåll. Där intresset har minskat visar diagrammet att detta, för de 
flesta elever, beror till största del på arbetsbelastningen. Resultatet visar att elevernas 
framtida studieplaner är största anledningen till att intresset för fysik inte ändrats. 

Resultatsammanfattning 
Resultatet visar att eleverna tror att de viktigaste anledningarna för fysikämnets existens i 
skolan är att förstå fenomen i omvärlden och att samhället behöver fysiker. Eleverna 
anser att fysikundervisningen är till stor del traditionell, i form av katederundervisning 
och elevinflytande anses vara lågt. Fysik uppfattas som tidskrävande men ändå som 
viktigt. Anledningen till att elever fortsätter att läsa fysik, i form av fysik B, är främst för 
att det är bra att ha inför framtiden och för att kunna studera vidare. Vad gäller för-
ändringar i studieintresset för fysik, är detta oförändrat till största delen, men då studie-
intresset är förändrat, är en ökning vanligare än en minskning. Intresseökningen beror 
främst på ämnets innehåll, och intresseminskningen beror främst på arbetsbelastningen. 
 
 
 



22 

4 Diskussion 
Metoddiskussion 

Validitet 
Med validitet menas, enligt Rudberg (1993), huruvida undersökningen är giltig eller inte. 
Patel och Davidsson (2003) menar att validitet kan kopplas till hur man som forskare kan 
lyckas fånga det mångtydiga, och i vissa fall det motsägelsefulla. Detta kan man, menar 
de, tolka som en relation mellan det som är normalt, typiskt och speciellt. Svenning 
(2000) delar upp validitet i inre och yttre validitet. Den inre validiteten, menar han, kan 
beskrivas som vad själva projektet handlar om där man klart kan se koppling mellan teori 
och empiri. Vidare skriver han, att den yttre validiteten handlar om projektet i sin helhet 
med innehållande teorier och empiri i ett vidgat perspektiv. 
 
Den svarsfrekvens vi fått, 86%,  talar för att validiteten för undersökningen är god. Svars-
alternativen i enkäten har utformats utifrån de frågeställningar vi haft. Det är inte säkert 
att de alternativ vi valt ut till enkäten, är de alternativ som passar eleverna bäst, därför 
kan våra alternativ ha påverkat elevernas svar. Trots att vi haft en svarsmöjlighet, där 
eleverna själva haft möjlighet att fylla i sitt eget alternativ, har våra förutbestämda 
alternativ med stor säkerhet påverkat eleverna till deras val. Detta kan vi se, då det är få 
elever som använt ett eget alternativ. Vi tror inte att anledningen till att eleverna inte valt 
att skriva sitt eget alternativ alltid berott på att våra alternativ var de ultimata alternativen. 
 
På fråga 8-11, där eleverna skulle svara på varför de anser att fysik finns som ett skol-
ämne på gymnasiet, har vi endast med 3 alternativ till varför fysik finns som ett skol-
ämne. Vi ser i efterhand att frågan kunnat ge bättre resultat om vi haft fler alternativ att 
välja på. Dock skall nämnas att det fanns ett alternativ där eleverna själva kunde skriva in 
en egen anledning till varför fysik skall finnas som ett skolämne, men endast ett fåtal 
elever har gjort detta. 
 
På fråga 13 och 14, skulle eleverna beskriva hur deras intresse att fördjupa sig inom 
skolans fysik respektive intresse att lära sig mer om annan fysik utanför skolan ser ut. 
Eftersom få elever gav förslag på vad annan fysik kan vara, kan vi inte veta om eleverna 
uppfattat frågan på det sätt vi menat. Här skulle vi istället ha varit tydligare och gett 
förslag på vad annan fysik kan vara, för att med större säkerhet veta att eleverna uppfattat 
frågan på det sätt vi menat. Dessa frågor har vi valt att inte presentera i resultatet på 
grund av detta. 
 
På de öppna svarsalternativen som fanns i enkäten, var det endast ett fåtal elever som 
svarade. På grund av detta ansåg vi att dessa svar inte var tillräckligt många för att vi 
skulle kunna dra eventuella slutsatser, vilket gjorde att vi avstod från att ha med dessa i 
resultatet.  
 
Då vårt syfte var att, ur ett elevperspektiv, beskriva gymnasieelevers studiemotivation för 
fysik, tycker vi, att då vi själva lämnat ut enkäten till eleverna och närvarat under 
undersökningen, bör detta också bidra till att validiteten för undersökningen är god. Då 
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enkätfrågorna har utformats utifrån den forskning om motivation som vi studerat, anser vi 
att vi utfört en giltig undersökning. 

Reliabilitet 
Med reliabilitet menas, enligt Rudberg (1993), om undersökningen är fri från slumpen. 
Med andra ord, hur noggrann mätningen är. Hon skriver vidare att reliabilitet inte har 
något att göra med vilken avsikt undersökningen har, utan endast noggrannheten i sig. 
Patel 23 Davidsson (2003) skriver att reliabiliteten kan ses till bakgrunden av en unik 
situation som gäller vid undersökningstillfället.  Vi har närvarat under tiden då eleverna 
gjort enkäten och varit tillgängliga att besvara eventuella frågor från eleverna angående 
enkäten. Vi var dessutom tydliga med att förklara att enkäten skulle komma att behandlas 
anonymt, vilket gör att eleverna inte känner press på att svara oärligt. Det är svårt för oss 
att bedöma om eleverna svarat ärligt på enkäten, men vi upplevde att eleverna tog god tid 
på sig att besvara enkäten och att de var seriösa. Vi anser att vi har varit noggranna under 
vår undersökning och därför är reliabiliteten för undersökningen god. 

Resultatdiskussion 
Vårt syfte med rapporten har varit, att ur ett elevperspektiv, beskriva gymnasieelevers 
studiemotivation för fysikämnet. Här diskuterar vi resultaten från enkäten och våra fråge-
ställningar. 

Relevans, undervisning, lärande och motivation 
Vårt resultat visar att eleverna i stor utsträckning lyckligtvis anser att fysik har ett 
berättigande som ämne i skolan. Resultatet som vi fått fram ur enkäten, visar att eleverna 
tror att de viktigaste orsakerna till varför fysik finns som ett skolämne är på grund av att 
förstå fenomen i omvärlden samt att samhället behöver fysiker. Lindahl (2003) skriver i 
sin avhandling att dagens barn och ungdomar fostras till att förverkliga sig själva och att 
detta leder till att argumentet att samhället behöver fysiker inte längre håller. Hon tror att 
man istället måste fokusera på att få barn och ungdomar intresserade för själva ämnet, för 
dess egen skull. Sjöberg (2004) diskuterar på samma sätt som Lindahl, att nytto-
argumenten och ekonomiargumenten inte bör vara de primära argumenten till varför 
naturvetenskapliga ämnen ska finns i skolan. Vårt resultat visar att eleverna anser att de 
argument som är viktigast för att fysik finns som ett skolämne är för att förstå fenomen i 
omvärlden och för att samhället behöver fysiker. Argumentet att samhället behöver 
fysiker är ett typiskt nyttoargument, medan argumentet att förstå fenomen i omvärlden är 
ett mer intressebaserat eller allmänbildande argument. Enligt oss verkar det som att 
eleverna ser helt olika anledningar till varför fysik finns som ett ämne i skolan. Här ställer 
vi oss också frågan vad eleverna svarat vid en intervju, utan våra förutbestämda 
alternativ.  Vi tror att det finns möjlighet att resultatet blivit ett annat i detta fall. 
 
Trots att elever ser helt olika anledningar till att fysik finns som ett ämne i skolan, ser vi 
ur resultatet från varför eleverna själva valt att fortsätta läsa fysik, att den största 
anledningen till varför de väljer som de gör är nästan enbart på grund av att de framför 
allt behöver det för att studera vidare, ett nyttoargument. På samma sätt, menar 
Skolverket (2003), är det med matematik. Eleverna på NV-programmet väljer att läsa 
ämnet för att det behövs till fortsatta studier och inte för att det är intressant och roligt. 
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Vår undersökning visar att eleverna upplever fysik som ett tidskrävande ämne, men 
samtidigt även som viktigt. Detta stämmer också överens med att de främst har en 
nyttoanledning till att läsa fysik. Undersökningen visar även, att eleverna till viss del, 
tycker att fysik är intressant, vilket vi tror beror på att de redan har ett visst intresse av att 
läsa fysik då de valt NV-programmet. Att många elever uppfattar fysikämnet som svårt 
och tidskrävande, skriver Lindahl (2003), kan bero på att eleverna inte, till skillnad från 
flera andra ämnen där svårigheterna stegrats efterhand, har haft längre tid för inlärning. 
Hon menar att fysiken på en gång blir allvarlig och svår. Utifrån Lindahls forskning, egna 
funderingar och diskussioner, tror vi att fysikämnet med fördel skulle introduceras i ett 
tidigare skede av elevers skolgång för att väcka ett intresse och en lust att lära. Genom 
detta hoppas vi, liksom Lindahl, att eleverna skall få känna glädjen av att uppleva och 
förstå fenomen i omvärlden. 
 
Vårt resultat visar att eleverna anser att de lär sig fysik på bästa sätt genom att lösa 
uppgifter på egen hand, medan största delen av undervisningen består av traditionell 
katederundervisning. Vi frågar oss om detta kan bero på att eleverna i första hand vill 
klara av proven, och att uppgiftslösning på egen hand är det bästa sättet att förbereda sig 
på inför detta. Om det är på det här viset, så är det inte förståelse som eleverna vill uppnå, 
utan bra betyg. Det kan vara så att eleverna tror att det är att klara provet som är målet 
med undervisningen och inte förståelsen. Totalt sett anser eleverna ändå att det sätt 
undervisningen sker på, överensstämmer ganska bra med hur de anser att lär sig på bästa 
sätt. Här inser vi att det kan vara svårt för eleverna att veta hur bra de skulle kunna lära 
sig med hjälp av andra undervisningsformer, då de inte har någon större erfarenhet av 
dessa. Dock ser vi att eleverna tror att de skulle lära sig av studiebesök och grupparbete i 
större utsträckning än vad de har möjlighet att göra idag, då det är väldigt sällsynt med 
studiebesök och grupparbeten. Vi tänker oss att studiebesök också skulle kunna användas 
i större utsträckning, för att väcka den lust som finns hos eleverna. Detta för att se 
relevansen med fysikämnet och för att få ett sammanhang. Att väcka lust för ett lärande, 
menar också Börjesson (2000), är en viktig del av lärarens uppdrag. 
 
Resultatet från vår undersökning visar att intresset för fysik har ökat mer för eleverna 
som går tredje året, än för de elever som går andra året på NV-programmet. Det vi också 
kan se ur vår undersökning, är att den största anledningen till att elevernas intresse för 
fysik har ökat, är ämnets innehåll. Vi ställer oss frågan, om detta tyder på att fysikämnets 
innehåll blir mer intressant i trean än vad det är i tvåan. Det som gör att intresset för fysik 
minskar, är i vår undersökning, i första hand arbetsbelastningen. Vår nästa fråga blir då, 
om arbetsbelastningen blir mindre i trean än den var i tvåan. Enligt Lindahl (2003) är en 
faktor till att elevernas intresse för fysik sjunker, att fysikundervisningen inte lever upp 
till elevernas förväntningar, i form av att få experimentera, utan att undervisningen 
istället består av traditionell lärarundervisning. Ett annat alternativ till att elevernas 
intresse ökar i trean, kan vara att eleverna i årskurs två fortfarande har de förväntningar 
som Lindahl beskriver och intresset sjunker när de ser att det inte stämmer, medan 
eleverna i årskurs tre har accepterat sin lärandesituation som den ser ut och gör det bästa 
av situationen. Ett tredje alternativ till att intresset för fysik ökar i trean, kan vara att 
eleverna befinner sig i slutfasen av sin gymnasiala utbildning och behöver betygen och 
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poängen för att kunna studera vidare. Denna hypotes stämmer överens med Skolverkets 
(2003) rapport där man beskriver, att motivationen förändras med åren från en drivkraft 
som är lusten att lära, till den drivkraft som är provresultat, betyg och poäng. I så fall kan 
det vara så att eleverna i årskurs två redan har tappat lusten att lära, och motivationen nu 
till största del drivs av en strävan efter betyg och poäng.  

Elevinflytande och motivation 
Vår undersökning visar att eleverna anser att deras elevinflytande i fysik är mycket lågt, 
men det vi ser från forskningen är att elevinflytande är en viktig faktor för studie-
motivation. Bland annat Giota (2002) säger, att den inre motivationen ökar då eleverna 
har möjlighet att göra egna val. Silén (2000) skriver också om att självständigheten 
medför ett lärande som ger något mer. Selbergs (1999) studie visar också att elev-
inflytande leder till kunskaper som stämmer bättre med läroplanens strävansmål än där 
elevinflytande saknas. Den forskning som vi tittat på visar alltså att elevinflytande är 
viktigt för elevers studiemotivation, medan vår undersökning visar att elevinflytandet i 
fysik tyvärr är lågt. Utifrån detta anser vi att ett ökat elevinflytande i fysik, skapar goda 
förutsättningar för att också elevernas studiemotivation för fysik skall öka. 

Avslutande reflektion 
Vi kan konstatera att den undersökning som vi genomfört, inte visar ett tydligt resultat av 
hur elevers studiemotivation för fysik ser ut. Dock har vi ändå fått fram några användbara 
resultat som gjort det möjligt för oss att dra vissa slutsatser. Att vi inte fått fram ett tydligt 
resultat tror vi dels beror på att motivation är ett svårdefinierat begrepp och dels på att de 
enkätfrågor vi utformade (upptäckte vi i efterhand) inte var de ultimata frågorna för att 
beskriva detta. Trots detta anser vi att vi har lärt oss mycket inför vårt framtida yrke som 
gymnasielärare i matematik och fysik av detta arbete. Vi tror att det är av största vikt att 
fokusera på elevernas inre motivation som drivs av intresse och lust för fysiken, istället 
för den yttre motivationen som drivs av belöning, i form av till exempel poäng och betyg.  
 
Vi har diskuterat hur detta skulle kunna uppnås och tror att man till exempel genom ett 
ökat elevinflytande kan få eleverna att känna en större lust, glädje och motivation för 
fysik. Fortfarande har vi mycket att fundera kring hur detta skulle kunna genomföras i 
praktiken.  
 
I vår litteraturstudie till bakgrunden av detta arbete, blev vi uppmärksamma på att när 
fysik introduceras i skolan i ett senare skede av skolgången, uppfattas ämnet redan från 
start som allvarligt och svårt. Vi tror att det skulle göra mycket för elevernas lust att lära 
och motivation för fysik, om man i ett tidigare skede, med en mer lättsam inställning till 
ämnet, skulle introducera fysik i undervisningen.  
 
Ytterligare ett sätt att arbeta med elevers motivation och väcka intresset för fysik, anser vi 
vara att visa eleverna hur fysikkunskaper kan användas i arbetslivet genom till exempel 
studiebesök. Studiebesöken i sig behöver inte leda till att eleverna skall lära sig mer om 
fysik, utan skall mer planeras för att väcka lust och intresse för ämnet. 
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Hela denna studie har gjort att vi ännu tydligare ser att det finns mycket att fundera vidare 
kring elevers motiv för fysik inför vår framtid som gymnasielärare i matematik och fysik.  
 
En tanke om fortsatt forskning inom detta område skulle kunna vara att gå från att 
beskriva elevers studiemotivation, till att förstå elevers studiemotivation istället. För 
denna undersökning skulle en kvalitativ intervju kunna användas. Detta för att få en 
djupare förståelse för ämnet vilket är viktigt för vår framtida yrkesroll. 
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Bilaga 1 

 

Enkät om 
Motivation för studier i fysik 

  
Syftet med enkäten är att ur ett elevperspektiv beskriva elevers motivation  för studier i  fysik 

Svaren som ges i enkäten kommer att behandlas anonymt 
_______________________________________________________________________ 
 

1. Jag är        Tjej  Kille  
2. Jag läser på ________________ programmet 
3. Jag har läst klart fysik A     Ja  Nej  
4. Jag läser för närvarande fysik A   Ja  Nej  
5. Jag har läst klart fysik B    Ja  Nej  
6. Jag läser för närvarande fysik B   Ja  Nej  
7. Jag läser annat ämne istället för fysik 
 (t ex miljökunskap). Ämnet är................................................................................. 

________________________________________________________________________ 
 

Jag tror att fysik finns som ett skolämne på gymnasiet därför att: 
 

8. det finns ingen anledning     Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
9. det är allmänbildande      Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
10. förstå fenomen i omvärlden     Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
11. samhället behöver fysiker     Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
12. Annat, som................................................................................................................. 
 (Valfritt att besvara)      
 
_____________________________________________________________________ 
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13. Jag vill fördjupa mig inom den fysik jag läser nu  Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
14. Jag vill lära mig mer om annan fysik än   Instämmer helt 
 den skolan lär ut      Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
  
Exempel på område inom fysiken som jag vill lära mig mer om: 
 
.......................................................................................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
 
Min fysikundervisning sker på följande sätt: 
 
15. genom lärargenomgångar på tavlan    Hela tiden 
         Mer än hälften av tiden 
         Hälften av tiden  
         Mindre än hälften av tiden 
         Aldrig 
 
16. läraren löser uppgifter på tavlan    Hela tiden 
         Mer än hälften av tiden 
         Hälften av tiden  
         Mindre än hälften av tiden 
         Aldrig 
 
17. uppgiftslösning på egen hand/med klasskamrater  Hela tiden 
 och/eller med lärarhjälp     Mer än hälften av tiden 
         Hälften av tiden  
         Mindre än hälften av tiden 
         Aldrig 
 
18. laborationer       Hela tiden 
         Mer än hälften av tiden 
         Hälften av tiden  
         Mindre än hälften av tiden 
         Aldrig 
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19. studiebesök       Hela tiden 
         Mer än hälften av tiden 
         Hälften av tiden  
         Mindre än hälften av tiden 
         Aldrig 
 
20. grupparbete       Hela tiden 
         Mer än hälften av tiden 
         Hälften av tiden  
         Mindre än hälften av tiden 
         Aldrig 
 
21. Annat, som................................................................  Hela tiden 
 (Valfritt att besvara)      Mer än hälften av tiden 
         Hälften av tiden 
         Mindre än hälften av tiden 
         Aldrig 
_____________________________________________________________________ 
 
Jag lär mig bäst genom: 
 
22. lärargenomgångar på tavlan     Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
23. läraren löser uppgifter på tavlan    Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
24. uppgiftslösning på egen hand/med klasskamrater  Instämmer helt 
 och /eller med lärarhjälp     Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
25. laborationer       Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
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26. studiebesök       Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
27. grupparbete       Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
28. Annat, som...............................................................................................................  
 (Valfritt att besvara)      
     
_____________________________________________________________________ 
   
I fysikämnet har jag möjlighet att påverka: 
 
29. innehållet       Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
30. undervisningsformen      Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
31. hur bedömningen av mina kunskaper sker   Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
_____________________________________________________________________ 
 
För mig är fysik: 
 
32. roligt        Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
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33. intressant       Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
34. viktigt        Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
35. tidskrävande       Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
36. lätt att förstå       Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
_____________________________________________________________________ 
 
Jag läser fysik B därför att: (hoppa till fråga 44 om du inte läser fysik B) 
 
37. jag är intresserad      Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
38. kunna studera vidare      Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
39. det är allmänbildande      Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
 



Bilaga 1 

 

40. få ihop min studieplan      Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
41. det är bra att ha inför framtiden    Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
42. samhället behöver fysiker     Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
43. Annan orsak, som ..................................................................................................... 
 (Valfritt att besvara) 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Jag läser någonting annat istället för fysik B därför att: (hoppa till fråga 49 om 
du läser fysik B) 
 
44. jag tror att fysik B är för svårt     Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
45. jag tror att fysik B är för tidskrävande   Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
46. för mig är andra ämnen viktigare än fysik B   Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
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47. för mig är fysik B ointressant     Instämmer helt 
         Instämmer delvis 
         Instämmer lite 
         Instämmer inte alls 
         Vet ej 
 
48. Annan orsak, som.....................................................................................................  
 (Valfritt att besvara)      
    
_____________________________________________________________________ 
 
49. Mitt intresse för fysik har under gymnasietiden  Ökat  
         Minskat 
         Inte ändrats 
 
Vad har påverkat ditt intresse för fysik under gymnasietiden? 
Rangordna från 1-6 (7) vad som påverkat ditt intresse mest, sätt 1 för det som betytt 
mest, 2 för det som betytt näst mest osv. och 6 (7) för det som betytt minst 
 
Fysikämnets innehåll     ....... 
Lärarens engagemang och kunnighet i ämnet  ....... 
Undervisningsformen     ....... 
Arbetsbelastningen     ....... 
Mina framtida studieplaner    ....... 
Elevinflytande      ....... 
Annat, som.................................................  ....... 
_____________________________________________________________________ 
 
50. Egna kommentarer angående din motivation för studier i fysik 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
Helena & Susanna 

 
 

 
 




