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Förord 

Jag skulle vilja ta tillfälle i akt och tacka de personer som varit med mig under denna långa resa 

genom mina studier och stöttat mig, utan er hade det aldrig varit möjligt. Jag vill även tack till min 

handledare som har hjälpt och guidat mig genom denna uppsats 

 

Tack!  



 

3 

 

1. Sammanfattning 

Denna studie handlar om vilken undervisningsform som eleverna föredrar, hur deras relation från 

fysikundervisning förhåller sig till deras vardag samt vilka lösningsstrategier de har då de kommer 

i kontakt med ett problem i en uppgift.  

 

Det visade sig att eleverna föredrog den klassiska traditionella katerundervisningen framför flipped 

classroom, då de kände sig tryggare med läraren som skulle guida dem genom kursens gång. De 

visade sig att deras relation till vardagen inom fysikämnet är liten men att de tycker om ämnet av 

just den anledningen att de kan se en relation till fysiken i sin vardag. Resultatet visar också att 

deras lösningsstrategi är att hitta en formel där man kan plotta in sin kända data för att få fram 

det okända. 

 

 

Nyckelord: fysik, undervisningsform, flipped classroom, relation till vardag, lösningsstrategier. 
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2. Bakgrund 

Människan har sedan urminnes tid fascinerat sig för fysiken och har försökt ge svar på de olika på 

fenomen, vissa förklaringar gavs med hjälp av mytologiska historier där de Olympiska Gudarna 

ansågs ligga till grund för olika fenomen men vissa försökte genom en argumenterande och 

filosofisk kultur förklara fysikaliska fenomen.1 

 

Även jag har fascinerat mig av fysikens vardagliga fenomen och velat få svar på varför och hur 

vissa saker sker. Det är denna fascination och nyfikenhet som har lett mig till där jag är idag att 

vilja föra vidare denna fascination och nyfikenhet till den yngre generationen att visa de att fysik 

inte bara är formler och tabeller som tas fram och siffror plottas in utan mycket mer än så.  

 

Det är den fascinationen och nyfikenheten som även har gjort att jag undrar hur elever tänker 

kring fysik, hur de ser på ämnet, hur de kopplar ihop fysiken till sin vardag samt hur de löser sina 

uppgifter.  

 

Det är via mina verksamhetsförlagda utbildningar som jag har skapat ett allt större intresse av att 

förstå hur eleverna tänker kring ämnet, hur de tar till sig det material jag presenterar för dem, om 

de kan se relationen till vardagen och vilka lösningsstrategier de använder sig av för att ta sig an 

ett problem, en uppgift, ett experiment.  

 

Den främsta anledningen till att jag söker svar på vilka strategier eleverna har då de löser ett 

problem och hur deras koppling till vardagen är att jag vill se hur de känner och tänker. Jag tänker 

mig att får man en större förståelse om hur elever tänker och känner om fysiken och dess relation 

till vardagen kommer man kunna ha en enklare och lättare undervisning där alla kan hänga med, 

relatera och även räkna utan större problem. 

                                                 
1 Andersson, 2010, s. 23 
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3. Litteratur 

I detta kapitel kommer tidigare forskning att presenteras. Litteraturen presenteras under olika 

teman som kommer ligga till grund för studiens framtida syfte och samtidigt relateras och 

kopplas ihop med studiens teoretiska perspektiv. Kapitlet inleds med det teoretiska perspektivet 

som ligger till grund för studien, följt av tidigare forskning. 

 

3.1. Teoretiskt perspektiv 

Den utgångspunkt som jag har valt att bygga min undersökning och uppsats på bygger på ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, som har sina rötter hos den ryske psykologen Lev Semjonovitj 

Vygotskij. Det socialkonstruktivistiska tänkandet bygger på en kompromiss av den individuella 

konstruktivismen och en vidare utveckling av John Deweys analys. Dewey skriver i ”The child 

and the curriculum” om att det i undervisningen och dess val av undervisningsform kan ge 

upphov till tvist. Tvist där ett antagonistiskt tänkande växer, där det blir skolan mot barnet.2 

Denna tvist tar sin form i att å ena sidan har man läraren som en aktiv aktör en empirist, en 

sändare som ska överföra empirin, ämnets mening, kunskapen till eleverna som ska agera som 

receptarier, mottagare för denna information, kunskap.3 Man pratade om en överförningsmetod 

att kunskapen kunde överföras från den aktiva läraren till den passiva eleven. Jean W. F. Piaget 

menade å andra sidan att denna form av undervisningsmetod inte gynnade eleven då man märkte 

att den formen av undervisning inte stimulerade elevernas behov och gav häller inte någon 

bidragande faktor för att eleverna skulle skapa sig ett intresse för ämnet då de fick agera som 

passiva mottagare.  Han menade att eleven måste själv få ta ställning för sitt eget lärande och få 

möjligheten att själv konstruktivt kunna påverka sin inlärningsförmåga. Man ansåg att det är 

eleven som ska stå som den aktiva aktören medan läraren ska vara den passiva och hjälpa till 

eleven att nå dess mål.4 Silwa Claesson beskriver i ”Spår av teorier i praktiken – Några 

skolexempel” att kunskap, för en empirist ses som ”något som finns där ute oberoende av den 

som kan”, medan kunskap för konstruktivisten är ”något som konstrueras av varje individ”.5 

Vygotskij menar då dock att det varken ska finnas en stark aktiv lärare som ska överföra sin 

kunskap av ämnet vidare till eleverna men häller inte en individuell konstruktivistisk elev som 

själv ska lära sig läran om naturvetenskapen utan det ska finns en samverkan, ett samspel mellan 

läraren och eleven där både läraren och eleven är en aktiv aktör. Björn Andersson, professon 

                                                 
2 Andersson, 2011, s. 56; Dewey, 1902, s. 7 
3 Andersson, 2011, s. 59 
4 Ibid 61 
5 Claesson, 2007, s. 26 
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inom naturvetenskapens didaktik, tolkar Vigotskij som att eleven själv kan inte på egen hand med 

hjälp av den individuella konstruktivismen lära sig allt, utan denne behöver hjälp inom en social 

kontext och den fås av till exempel läraren som sitter som innehavare, bärare av den 

naturvetenskapliga läran, kunskapen. Det är läraren som exempelvis inom fysikämnet bör hålla 

begreppsintroduktionen med eleverna och samtidigt försöka göra ämnet intressant och relevant 

för eleverna så att de värdesätter att lära sig naturvetenskapliga ämnen och stimulera dess intresse 

för ämnet aktivt, samtidigt som eleven själv måste ha lusten och intresset att erövra den 

naturvetenskapliga kulturen.6 

 

3.2. Undervisningsformer 

Som framhålls tidigare i bakgrunden har människan alltid fascinerats av sin omvärld, exempel 

varför planeterna rör sig i banor runt olika himlakroppar, försökt förstå varför ett föremål faller 

mot marken om man släpper den från en höjd. Men vägen dit har inte varit lätt, många långa, 

krångliga och ibland obegripliga förklaringar i form av axiom, postulat och lagar fick antas, 

formuleras, beprövas, omprövas och till och med revideras. Med detta som grund försöker vi 

idag i våra skolor förmedla våra barn och ungdomar denna kunskap om vår omvärld och få dem 

att få en större, en bredare och djupare förståelse om den värld som vi lever i. Men vägen till att 

få eleverna att få en större, en bredare och djupare förstående för den värld som de lever i har 

inte varit den enklaste och inte häller den lättaste. De naturvetenskapliga ämnena har inte alltid 

varit av ett intresse hos eleverna och hos många har det upplevts som svåra. 7 

 

I den rådande kursplanen från Skolverket för fysik står det att: 

 

”Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utveklar kunskaper om 

fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Den ska bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper om fysikens olika tillämpningar /…/ och därigenom förståelse 

av fysikens betydelse i samhället.”8 

 

För att kunna möjliggöra att eleverna utvecklar denna kunskap måste undervisning i fysikämnet 

ske.  Som tidigare nämnt ovan i tidigare avsnitt såg vi att fram till 1970-talet var den så kallade 

överföringsmodellen aktiv med läraren i spetsen som den aktiva sändaren av ämnets kunskap till 

de passiva eleverna som skulle ta emot den sända kunskapen.9 Piaget förespråkade istället en så 

kallad individuell konstruktivism istället där eleven skulle stå i centrum för lärandet och inte 

                                                 
6 Andersson, 2011, s. 62 
7 Ibid., s. 28 
8 Kursplan för fysik, s. 1 
9 Andersson, 2011, s. 59 
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lärandet i sig, där läraren är den passive aktören som hjälper eleven att nå dess mål.10 Vygotskij 

däremot menade att både läraren och elev måste var lika aktiva i både sin undervisning som i sitt 

intresse för att nå en gemensam satisfiering. Det vill säga, eleven behöver via sociala interaktioner 

lärarens kunskap för att kunna ta sig vidare i sin väg mot att lära sig naturvetenskapliga 

kunskaper.11 Lärarens arbete går ut på att 

 

 utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande, 

 svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i 

undervisningen, 

 uppmuntra elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det, 

 låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer, och 

 tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.12 

 

Med detta som utgångspunkt ska lärarna dels själva tillsammans men också med eleverna 

försökt hitta undervisnings- och arbetsformer som gynnar eleverna lärande och intresse för 

ämnet. Nedan följer några undervisningsmetoder. 

 

3.2.1. Traditionell undervisning 

Dessa undervisningsmetoder, undervisningsformer är exempel på det vi i vardagen kallar för 

”traditionell undervisning”. Lena Boström beskriver begreppet ”traditionell undervisning” i sin 

doktorsavhandling, Lärande & Metod - Lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell 

undervisning i svensk grammatik, att det kan kopplas till kollektivismen. Det vill säga, 

 

”Skolan som institution är byggd på kollektiva strukturer där många elever samlas i 

ett klassrum med en ledare. För att systemet skall fungera krävs ofta anpassning, 

tilltro till auktoriteter samt gemensamma aktiviteter. Alla studerar samma innehåll på 

ungefär samma sätt under samma tidsramar.”13 

 

Boström menar att traditionell undervisning i många fall utgörs av gemensamma 

genomgångar, baserade på innehållet från läroboken och lärarens urval. Där övningar och 

svar till uppgifterna gås oftast igenom kollektivt. 

 

Boström definierar även den traditionella undervisningen som bearbetning av kursens eller ett 

moments innehåll genom föreläsningar, lektioner, skrivövningar och diskussioner, eller som  

                                                 
10 Andersson, 2001, s. 61 
11 Ibid., s. 62 
12 Skolvärket, 2011, s. 13 
13 Boström, 2004, s. 20 
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“…information presented auditory through a lecture format and visually through 

written rules and practice exercises”14 

 

Boström presenterar och redovisar skillnader mellan den traditionella undervisningen och en 

undervisning som benämns den lärstilsanpassade metodiken. En jämförelse redovisas tabell 1 där 

den lärstilsanpassade metodiken avser att ha eleven i fokus och utgår från dennes behov i stället 

som den traditionella undervisningen där läraren och ämnet står i fokus. Några av skillnaderna 

som tas upp är följande. 

 

 

Traditionell undervisning Lärstilsanpassad metodik 

Lärarcentrerad undervisning med läraren 

som leder och kontrollerar arbetet 

Elevcentrerat lärande, där eleven leder och 

kontrollerar sitt eget arbete 

Läraren utgår från läroboken och lärarens 

struktur 

Läraren utgår från metoder som matchar 

elevernas perceptuella preferenser och 

innehåll i läroboken 

Kollektiva instruktioner Individuella instruktioner 

Läraren undervisar och ger instruktioner 

och tar viktiga beslut om t.ex. tid för olika 

sekvenser. 

Läraren är handledare och eleverna tar 

viktiga beslut om lärandet. 

Kontrollen av kunskapen ligger i 

övningarnas svar och den avslitande 

skrivningen 

Kunskapen kontrolleras genom att eleverna 

använder den på olika sätt, vilket de själva 

väljer, samt den avslutande skrivningen  

 

Tabell 1. Tabellen visar skillnader mellan den traditionella undervisningen och den 

lärstilsanpassade metodiken.15 

 

Dessa skillnader mellan den traditionella undervisningen och lärstilsanpassade metodiken kan 

liknas John Deweys beskrivning av att på ena sidan har man skolan, läroboken och läraren i 

centrum och på andra individen, eleven som den centrala aktören.16 

 

 

                                                 
14 Boström, 2004, s. 21; Hunt, 1971, s. 24 
15 Boström, 2004, s. 22 
16 Andersson, 2011, s.56; Dewey, 1902, s. 7 
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3.2.2. Flippet classroom 

Aaron Sams jobbar som lärare i biologi och kemi på Woodland Park High School i Colorado är 

tillsammans med Jonathan Bergmann grundarna till ”the flipped classroom”. Sams såg den 

traditionella undervisningen som ett hinder för att eleverna skulle på egen hand lära sig och 

utforska naturvetenskapen. Han menade att då han stod i centrum och berättade för eleverna vad 

de skulle lära sig, hur de skulle lära sig, hur de skulle visa för honom va de lärt sig, fick inte 

eleverna den möjligheten att själva ta ansvar för sitt lärande och lära sig själva.17 Daniel Barker 

lärare på Norra Real gymnasieskola i Stockholm menar att han tillgängliggör sig själv som resurs 

för eleverna från att tidigare ha varit en informationsförmedlare i klassrummet.18 

 

Som ett resultat av detta och då många av Sams studenter inte hade möjligheten att närvara på 

hand lektioner på grund av de långa restiderna mellan, till och från deras idrottslektioner fick det 

Sams att tänka om och komma på den lösningen att genom att filma in sina lektioner fick då 

eleverna möjligheten trots då de inte närvaraden på lektionstillfället ta del av undervisningen.19 

 

”Eleverna sa ofta att de hängde med på mina genomgångar i klassrummet men sen så 

körde de fast hemma, då hade många av mina elever inte hjälp hemifrån”20 

 

Genom att spela in och filma sina lektioner fick de elever som inte kunde närvara på hans 

lektioner möjligheten att via de filminspelade lektionerna chansen att ta del av det materialet som 

de i vanliga skulle gå miste om. Samtidigt får även de elever som närvarar på lektionerna men 

som inte alltid förstår lektionens innehåll under lektionstillfället eller fastnade med materialet 

hemma ännu en chans att titta igenom, gå tillbaka och lyssna på det som de inte förstod en, två 

eller så många gånger de behöver för att förstå det.  Han menade att han med den metoden hade 

”flipped clasroom” flyttat fokusen från sig som lärare över till eleven.21  

 

Idén med ”flipped classroom” innebär att fokus flyttas från läraren och de lärarledda lektionerna 

till en mer individualiserad undervisning där eleverna får jobba med det de lärt sig hemma av de 

inspelade föreläsningarna istället för att ägna lektionen till att gå igenom fakta. Lektionerna ses 

som ett perfekt tillfälle att jobba vidare med det de lärt sig hemma. 

                                                 
17 https://www.youtube.com/user/Learning4Mastery 2014-05-16 kl. 07,54 
18 http://www.pedagogstockholm.se/flipped-classroom/daniel-barker-finalist-i-guldapplet-2012/ 2014-05-16 

kl. 15,20 
19 http://www.thedailyriff.com/articles/how-the-flipped-classroom-is-radically-transforming-learning-

536.php 2014-05-16 kl. 08,31 
20 http://www.pedagogstockholm.se/flipped-classroom/daniel-barker-finalist-i-guldapplet-2012/ 2014-05-16 

kl. 15,20 
21 http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-class-shedding-light-on-the-confusion-critique-and-hype-

801.php 2014-05-16 kl. 09,11 
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“When the students come to class, they don't show up to learn new content, they 

show up to apply the things they learned at home through the videos."22 

 

 

Bild. 1 En illustration över hur flipped classroom fungerar.23 

 

3.3. Tidigare erfarenheters påverkan 

Bransford och Schawart pratar om att man ska förbereda eleverna för framtidens lärande (PFL, 

prepare for future learnig). Men att elever samtidigt som de lär sig något nytt redan har en 

kunskap med sig i bagaget sedan tidigare, att de överför och tar med sig den tidigare kunskapen 

och erfarenheten via transfer till det nyintroducerade området för att på enklare sätt kunna tolka, 

granska, analysera och även lösa de nya problemen.24 Solomon A. Olorundare menar att eleverna 

sedan tidigare besitter individuella konstruktiva idéer och konceptuella begreppsramar om hur 

deras vardag ser ut och det är dessa individuella konstruktiva idéer som ligger till grund hur de lär 

sig och är mottagliga för den nya vetenskapliga världsbilden än den kända vardagliga.25 

Olorundare sammanfattar, Driver R. & Bell B. (1986). Student's thinking and the learning of 

science: a constructivist view, elevernas väg till sitt naturvetenskapliga lärande ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv på följande sett. 

 
1. Learning outcomes depends on both learning environment and on what the 

learner already knows; thus, the conceptions, purposes and motivations of the 

learner influence the way she/he interacts with materials.  

 

2. Learning primarily entails an active construction of meaning. Learners do 

construct meaning by creating relevant links between their prior-knowledge/ideas 

and the new information they are faced with.  

                                                 
22 http://www.techsmith.com/flipped-classroom-aaron-sams.html 2014-05-16 kl. 09,37 
23 http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/sa-arbetar-

andra/overgripande/det-upp-och-nervanda-klassrummet-1.176083 2014-05-16 kl. 18,15 
24 Bransford, J. D., & Schwartz, 1999.  s, 69 
25 Olorundare, 2000, s. 4 
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3. Learners' construction of meaning is both continuous and an active process. The 

learner continually re-examines the constructed meaning and make modifications 

in the face of new evidences or reconstructions.  

 

4. Learners are responsible for their own learning. This is a necessary condition for 

meaningful learning and, the learner does this by directing his attention to the 

object of learning while at the same time making use of his prior knowledge to 

construct meaning.26 

 

 

3.4. Kopplingen till vardagen 

Vi har sedan tidigare berört att fysikens mål är att  

 

”Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utveklar kunskaper om 

fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Den ska bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper om fysikens olika tillämpningar /…/ och därigenom förståelse 

av fysikens betydelse i samhället.”27 

 

Silvia Benckert m.fl. problematiserar i Diskutera fysik i grupp, kursböckernas struktur och dagens 

undervisningsmetoder.  

 

”Problemet i läroböckerna är ofta idealiserade och har liten anknytning till elevernas 

vardag/omgivning. Det gör att studenten inte behöver fatta just några beslut om vad 

som är viktigt eller om hur problemet ska lösas utan de kan se det hela som en 

övning i att hitta rätt ”formel”.”28 

 

En annan problematik enligt Andersson är att elevernas vardagliga föreställningar om världen inte 

överensstämmer med de vetenskapliga föreställningarna och det är även de vardagliga 

föreställningarna som kvarstår efter de avslutande lektionerna.29 Benckert m.fl. menar att 

uppgifter med ett rikt kontextuellt innehåll där personen kan relatera uppgiftens innehåll med sin 

vardag är intressantare och roligare att räkna med än de klassiska med ”klossen”. 30, 31  

                                                 
26 Olorundare, 2000, s. 6 
27 Kursplan för fysik, s. 1 
28 Benckert, m.fl. 2007, s. 6 
29 Andersson, 2011, s. 76 
30 Benckert, m.fl. 2007, s. 22, 24 
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Genom att tillämpa Vygotskijs teori om lärande kan uppgifter med ett kontextuellrikt innehåll ses 

ur ett socialkonstruktivistiskt sätt där elever lär sig mer om de kan ta del av samhället än som en 

oberoende individuell process.32  
 

3.5. Elevers lösningsstrategier 

Hur ett problem bemöts och behandlas skiljer sig markant från elev till elev och valet av metod 

likaså. Hur ett problem löses har även att göra med hur den är uppbyggd och vilka 

förutsättningar eleverna har. En person om har försökt sätta sig in i hur eleverna tänker kring ett 

problem, om vilka lösningsstrategier de har är George Pólyas.  

 

I ”How to solve it” lyfter Pólyas fram fyra faser i kartläggning av hur elever framgångsrikt löser ett 

problem. Dessa fyra fasar är  att förstå problemet, att göra upp en plan, att genomföra planen 

samt att se tillbaka.33 

 

3.5.1. Att förstå problemet 

”Eleverna /…/ bör inte bara förstå det, de bör också känna en önskan att kunna lösa 

det.” 34 

 

Att förstå ett problem delas upp i två avdelningar det första med att betrakta problemet i sin 

helhet utan att bekymra sig om detaljerna. Det andra delen att isolera problemets huvuddelar från 

varandra, granska, betrakta och relatera varje detalj för sig till andra detaljer och sedan till 

problemet som helhet. 35 
  

                                                                                                                                                         
31 ”Klossen” är det mest förekommande och vanligaste föremål inom fysiken som användas ofta i 

sammanhang där man till exempel vill räkna fram vilka krafter som påverkar den då den befinner sig på en 

platt yta eller ett lutande plan. 
32 Benckert, m.fl. 2007, s. 13 
33 Pólya, 1970, s. 16 
34 Ibid., s. 50 
35 Ibid., s. 50 
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3.5.2. Att göra upp en plan 

”Vägen kan vara lång och mödosam från det att vi förstår problemet till dess att vi 

kan göra upp en plan.”36 

 

Pólyas menas att det enklaste sättet att göra upp en plan är att försöka hitta och relatera till 

tidigare uppgifter eller problem där samma obekanta storheter eftersökes och, efterfrågas. Om 

eleven på egen hand inte lyckas med det att lägga upp en plan få en idé om hur problemet ska 

lösas, kan läraren ge diskreta förslag på idéer i form av relatering till något annat liknade 

problem.37 

 

3.5.3. Att genomföra planen 

Den stora problematiken i att genomföra planen menar Pólya är om planen som togs fram är 

elevens egen eller lärarens. Om eleven tagit emot och accepterat lärarens plan riskerar eleven att 

glömma den. Om han/hon däremot själv har utarbetat den eller till och med, med lite hjälp av 

läraren kommer han/hon inte att glömma det lika lätt. Läraren måste då stämma av med eleven 

och se om denne kan förklara, försvara och övertyga för sin plan sin idé.38 

 

3.5.4. Att se tillbaka 

”Även ganska dugliga elever slår normalt ihop sina böcker och börjar titta efter 

någonting annat så snart de kommit fram till och skrivit ner lösningen på ett 

problem.”39 

 

Genom att gå tillbaka, ompröva och än en gång undersöka resultatet och processens väg till svar 

menar Pólya att eleverna får en djupare och en mer stabilare förståelse för sina kunskaper och 

utvecklar på så vis även sin förmåga att lösa problem.40 Något som de borde göra är att ställa sig 

två frågor: ”kan jag kontrollera resultatet?” och ”kan jag kontrollerabevisföringen?” 41 Det är 

under denna process som eleverna kan förkorta mer sina läsningar, finna en ny och bättre lösning 

eller upptäcker intressanta fakta.42 

                                                 
36 Pólya, 1970, s. 27 
37 Ibid., s. 27 
38 Ibid., s. 32 
39 Ibid., s. 52 
40 Ibid., s. 34 
41 Ibid., s. 34 
42 Ibid., s. 52 
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4. Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i bakgrund och litteraturöversikt samt med ett perspektiv på lärandet inom 

fysik som beskrivits i tidigare kapitel formuleras syftet för studien enligt följande.  

 

Syftet med studien är att tydliggöra vilken undervisningsform mellan traditionell undervisning 

och flipped classroon som eleverna föredrar. Ambitionen med studien är även att se om eleverna 

kan se en koppling mellan den undervisande fysiken och sin vardagliga miljö, samt om detta 

speglas in i dess val av metod för att lösa olika problem. 

 

Studien ska ge svar på följande frågor: 

 

 Vilken undervisningsform inom fysikämnet, flipped classroom eller traditionell undervisning 

föredrar förstaklasselever på det naturvetenskapliga programmet? 

 Ser eleverna en koppling mellan fysik i vardagen och skolans naturvetenskapliga fysik? 

 Vilka strategier har de då de ska lösa ett fysikproblem? 
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5. Metod 

I följande kapitel presenteras vilken metod som använts för både att samla in data och för analys. 

Bland annat presenteras vad intervjun baseras på, urvalet av respondenter, etiska aspekter och hur 

datainsamlingen samt analysen gick till. 

 

5.1. Metodval 

När man har formulerat ett syfte för sin vetenskapliga undersökning är det dags att välja metod 

för att erhålla empiri. Valet kan stå mellan, kvantitativ och kvalitativ ansats. Den kvantitativa 

metoden syftar bland annat till att undersöka frekvensen av åsikter, attityder, synpunkter, 

övertygelser etc. och presentera data i form av tabeller. Medan den kvalitativa metoden syftar till 

att exempelvis belysa människors sätt att förstå saker.43 

 

Genom att studien har syftet att försöka beskriva elevers synpunkter på arbetsformer inom 

fysikundervisning och hur man löser uppgifter väljs kvalitativa intervjuer som metod för att 

erhålla empiri. Då man genom kvalitativa intervjuer kan erhålla sådan empiri såsom känslor, vad 

personer tycker och känner. Esaiassons presenterar i ”Metodpraktikan” olika 

användningsområden för samtalsintervjuer, ett av dem är just När vi vill veta hur människor själva 

uppfatar sin värld.44 

 

Vilken typ av data som samlas in genom intervjuer har sin bakgrund i hur intervjun är 

strukturerad. Denscombe skriver om tre olika typer av forskningsintervjuer, strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade. Den valda strukturen är av ostrukturerad karaktär då 

denna syftar till betona den intervjuades tankar. Med ostrukturerad intervju är man som 

intervjuare beredd att låta den intervjuade använda sina egna ord och utveckla sina egna tankar. 

Genom detta val av intervju erhålls personliga erfarenheter och känslor från den intervjuade. 45 

 

”Det som skiljer strukturerade intervjuer från semistrukturerade och ostrukturerade 

intervjuer är i hur hög grad forskaren bestämmer svarens karaktär och den längd 

respondentens svar tillåts ha.”46 

 

                                                 
43 Denscombe, 2000,s. 108, 243 
44 Essaison, m.fl., s. 253 
45 Denscombe, 2000, s.134 
46 Ibis., s. 134 
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5.2. Urval 

intervjuerna genonfördes med 8 elever, 5 flickor och 3 pojkar som alla går i samma klass sitt 

första år på gymnasiet och läser det naturvetenskapliga programmet. Valet att genomföra 

intervjuerna på förstaårsstudenter på det naturvetenskapliga programmet var för att jag ville se 

vilka elevernas synpunkter på arbetsformer inom fysikundervisningen är och hur de löser 

uppgifter. Fysik 1 läses av alla elever på NV-programmet och ges under hela det första året. Att 

välja att intervjua elever i år 1 sent på vårterminen anses lämpligt eftersom de då skaffat sig en 

uppfattning om sin undervisning och hunnit igenom stor del av kursen. 

 

5.3. Etiska aspekter 

En viktig del i processen att intervjua en person, eller en grupp är de etiska aspekterna, aspekter 

såsom vem det är jag intervjuar, vart personen kommer ifrån, hur gammal personen är och så 

vidare tas till vara. Det är med andra ord väldigt viktigt att skydda undersökningsdeltagarna, 

respondenterna så att de varken känner sig kränkta, kommer till skada eller blir identifierade ur 

textens, intervjuns innehåll. 

 

”Självfallet måste den intervjuade från början ha klart för sig att det är fråga om en 

intervju och att tystnadsplikt råder, att han eller hon inte behöver svara på alla frågor, 

att han eller hon när som helst kan avbryta intervjun.”47 

 

Vetenskaptrådet tar upp fyra viktiga punkter som jag tagit hänsyn till i studien, 

 

 Informationskravet – informera undersökningsdeltagarna om deras uppgift i 

projektet, vilka villkor som gäller och att de går med på att ställa upp på egen fri 

vilja 

 Samtyckeskravet – ett samtycke ska erhållas av undersökningsdeltagarna och även 

från en förälder om fallet visar sig vara att undersökningspersoner är minderårig 

vilket inte var fallet i denna studie. 

 Konfidentialitetskravet – undersökningsdeltagarna har rätt till anonymitet och 

undersökaren har en skyldighet till tystnadsplikt. Jag informerade eleverna om 

detta. 

 Nyttjandekravet – all insamlad data skall endast nyttjas till forskningen och får med 

andra ord inte missbrukas vilket jag tydligt förklarade för eleverna.48 

 

 

                                                 
47 Trost, 2010, s.123 
48 Vetenskapsråder, 2002, s.7 - 14 
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5.4. Genomförande 

Då frågeställningarna formulerats med utgångspunkt i syftet fastställde jag vad undersökningen 

ämnar söka svar på. En intervjuguide kunde formas med olika teman och underteman. Trots att 

den valda strukturen är av ostrukturerad börd och enligt Denscombes mening att gällande 

ostrukturerade intervjuer bör forskaren inte ha några förutfattade meningar om de centrala ämnet 

eller om den riktning intervju ska ta, skapades en intervjuguide. Samtidigt menar han att det 

emellertid är sällan som en forskare arbetar med helt ostrukturerade intervjuer.  

 

”Det skulle vara att utmana ödet att gå in i en forskningsintervju utan att ha ägnat 

avsevärd tid år de nyckelfrågor som motiverar uppmärksamhet.”49 

 

Då intervjuguiden var färdig utfördes en pilotundersökning på en student som går sitt första år på 

ett civilingenjörsprogram, detta för att se om jag kunde få svar på mina frågor, om frågorna var 

lätta att förstå, kunna ge svar till, om de teman man hade stiftat hade relevanta frågor och om 

intervjun var inom den accepterbara tidsramen. Denna pilotundersökning tog 30 minuter vilket 

jag ansåg vara en rimlig tid för de framtida intervjuerna. 

 

Efter pilotundersökningen ändrades intervjuguiden, omformulering av frågor för att det skulle 

vara lättare för eleverna att förstå och ge svar, följdfrågor tillades och de olika temana blev 

klarare.  

 

Inför de riktiga intervjuerna kontaktades biträdande rektorn på skolan, då rektorn inte 

närvarande, om det var befogat av mig att intervjua några elever från det naturvenskapliga 

programmet, självklart då inte under deras ordinarie lektionstid utan antigen mellan lektionerna, 

efter skolan eller när det bäst passade eleverna. Jag fick tag på elevernas epostadresser. Jag skrev 

till dem och frågade om de var villiga att ställa upp till en intervju, berättade syftet med intervjun, 

varför jag valde just dem och hur lång tid intervjun skulle att ta. Stämde av en tid som passade 

med eleverna och även en lokal på själva skolan. Denscombe nämner att det är viktigt att på 

förhand komma i kontakt med de personer som ska intervjuas, hitta en lokal som får personen 

att känna sig trygg i, en lokal som man kan vara ostörda i, som man är avskild från 

distraktionskällor.50 

 

                                                 
49 Denscombe, 2000, s.141 
50 Ibid., s.143 
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”Vid personliga intervjuer bör forskaren försöka se till att de båda parterna placeras i 

90 graders vinkel till varandra. Detta tillåter ögonkontakt, men utan den känsla av 

konfrontation som lätt uppstår om man sitter mitt emot varandra.”51 

 

Med detta i åtanke frågade jag strax innan intervjuns början om det var befogat av mig att spela in 

intervjusamtalets gång, detta för att enklare kunna gå tillbaka och lyssna på det som missades att 

antecknas under intervjuns gång. Jag fick godkänt av samtliga elever och intervjuerna kunde äga 

rum. Varje intervju tog ca 30-45 minuter att genomföra, under untervjuerna spelades 

intervjuförloppet in med hjälp av ett ljuginspelningsprogram på en iPad-tablett samtidigt som 

skriftliga anteckningar fördes för att dels ha som komplement till ljudfilerna med också för att 

föra stödanteckningar på tankar och vad som upplevdes som viktigt. 

 

5.5. Analys av data 

Efter att intervjuerna genonförts ska inhämtad data analysar, bearbetas och tolkas och ett 

hjälpmedel till detta är enligt Jan Trost fantasin och kreativiteten.52 

 

I forskningshandboken av Denscombe nämns det att: 

 

”En viktig del av den kvalitativt inriktade forskarens reflektion handlar om att 

försöka identifiera ”mönster och processer, gemensamma drag och skillnader”.”53 

 

Man ska med andra ord försöka hitta teman och kopplingar mellan de olika kategorierna, , där 

även pauser, skratt etc. skrevs med.   

 

För att kunna åstadkomma detta har samtliga 8 intervjuer transkriberats ordagrant. Vardera 

intervjun transkriberades i den ordning som intervjuerna ägde rum. Vidare så kodades 

intervjuerna från 1-8 där den första respondenten blev elev 1 och den sista respondenten elev 8, 

även de transkriberade intervjuerna kodades med samma princip den första till intervju 1 och så 

vidare till den sista intervju 8.  

 

Då transkribering av intervjuerna var klar, skrevs var och en av transkriptionerna ut på papper 

och radades i nummerordning bredvid varandra. De klipptes vidare isär, fråga för fråga, för att 

kunna katigorisera in i olika teman och mönster. Tre teman trädde då fram genom denna metod, 

dessa är Lektionerna, Koppling till vardagen och Användning, behov och förståelse av en formel, 

                                                 
51 Ibid., s.134 
52 Trost, 2010,  s. 146 
53 Denscombe, 2000, s. 248 
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som vidare kommer att redogöras mer djupgående i nästa kapitel. De övriga svaren som inte 

passade in under någon av de urkristalliserade kategorierna eller temana lades i en fjärde hög. 

 

5.6. Reabilitet och validitet 

Inom en forskning ställs det kvar på reabilitet och validitet. Kravet på reabilitet syftar till att 

metoden som används för studien ger tillförligliga resultat och kravet på validitet innebär att det 

resultat som man får fram måste vara giltigt. 54  

 

5.6.1. Reabilitet   

För att få en stor reabilitet på forskningen lyssnades intervjuerna ett flertal gånger för att kunna 

transkriberas ordagrant med både pauser, tystnader, skratt och andra sinnesstämningar. Under 

transkriberingen användes även anteckningarna som togs under själva intervjun för att kunna 

styrka sådant som en ljudinspelning inte kan fa med såsom, hur personen satt, hur den höll 

händerna och vilka ansiktsuttryck denne hade. Med detta till grund skulle jag anse att reabiliteten 

håller en hög standard. 

 

5.6.2. Validitet 

I fråga om de svar som erhålls av respondenterna är tillförligliga skulle jag nog anse att de är de. 

Frågorna som ställdes till eleverna var av öppen karaktär om hur de upplevde, om hur de kände, 

detta för att inte vilseleda in de i att svara på det de tror att jag ville ha svar på. Eleverna visade 

inga tecken på tveksamhet, att de inte förstod frågorna och med hänsyn till att eleverna svarade 

på samtliga frågor drar jag slutsamten att tillförlitligheten i elevernas svar för denna studie är 

satisfierande.  

 

5.7. Metoddiskussion 

Valet av intervju som metod finner jag som den rätta och efter att ha läst olika metodböcker om 

vilken metod som är bäst lämpad för att få svar på undersökningens syfte och frågeställningar är 

just intervjun den bäst lämpade metoden. Dock finner jag att genomförandet inte var det enklaste 

med tanke på att frågorna till intervjuguiden var utformade utefter en ostrukturerad metod, för 

att enklast kunna få svar på elevernas tankar och känslor kring föreställningar av urvisningsform 

                                                 
54 Lantz, 1993, s. 13 
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och deras lösningsstrategier, men också då jag inte sedan tidigare har erfarenhet av just den valda 

metoden och strukturen. 

 

Användandet av en ljudinspelningskälla till intervjun upplevdes positivt av eleverna. En stor 

fördel kan jag tänka mig var att den inte hade formen av en klassisk diktafon utan det var en iPad 

som eleverna är vana vid och som smälte in och blev ett med bordet. Fördelen med 

ljudinspelningen tyckte jag var att den avlastade mig från att anteckna allt det eleverna sa, till att 

istället anteckna vad som jag ansåg var intressant sagt och viktigt. 

 

Valet av lokal, som låg i elevernas skola syntes på eleverna att var ett bra val. Detta med tanke på 

att många av eleverna kom under rasten mellan två lektioner, andra under sin lunchrast och vissa 

efter sin skoldag. Lokalen var även avskild från ljud och spring från andra elever vilket fick 

eleverna att känna sig mer avslappnade och även fokuserade på frågorna som ställdes istället för 

att bli störda av ljudet utanför. 
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6. Resultat och analys 

Efter att ha analyserat transkripten enligt beskrivningen i tidigare kapitel har följande teman 

framkommit. Lektionernas påverkan i hur aktiva eleverna är med sina studier i ämnet fysik och 

hur stort deras intresse kontra uppfattningen om ämnets svårighetsgrad är. Vilken deras 

uppfattning av ämnet är och hur de relaterar skolfysiken med den vardagliga fysiken som de är 

vana vid samt hur deras strategi är för att memorera en ny formel som introduceras och vilket 

behovet är hos eleven för att kunna ta till sig av den nyintroducerade formeln.  

 

6.1. Lektionerna 

Som tidigare skrivet i ett tidigare kapitel går samtliga 8 elever, 3 pojkar och 5 flickor, går sitt första 

år på det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Under den första delen av året försvann 

mycket tid av undervisningen på att gemensamt med klassen komma fram till ett nytt 

undervisningssätt som skulle gynna elevernas inlärningsförmåga och öka dess stimulans. Den sist 

testade metoden av undervisningsform var flipped classroom. Alla elever var överens om att den 

nya undervisningsmetoden som introducerades i början av deras läsår flipped classroom var 

väldigt svårt att hålla på med. Svårigheterna som uppstod var främst med att det ibland inte var 

lätt att hitta det videomaterial som var tänkt att de skulle titta på inför kommande lektion, men 

också även att då de hittade filmen inte alltid förstod det som togs upp. För många ledde detta till 

att de inte var riktigt förberedda inför nästkommande lektion. Detta för att de inte förstod det 

som filmen gick igenom men också för att de inte hade den hjälp de ville ha nära till hands och 

lättillgänglig. Syftet med flipped classroom var att eleverna skulle titta på en film hemma och 

sedan jobba med uppgifterna under lektionstid. Eftersom många av eleverna inte förstod 

filmernas innehåll och syfte och då de även behövde titta på åtminstone en film om dagen vart 

det väldigt lätt att de inte orkade titta på alla filmer som i sin tur ledde till att det vart svårare att 

förstå innehållet som vidare ledde till att de inte var förberedda inför den nästkommande 

lektionen. Men även att det under lektionstillfället fanns det inte någon tid för eleverna och 

läraren att gå igenom det som filmen tagit upp. Dessa faktorer bidrog till att eleverna fann denna 

metod av undervisningsform väldigt svår. Lektionerna som eleverna hade fanns till för att 

eleverna skulle få möjligheten att räkna på de uppgifter som de hade fastnat på hemma och som 

var relaterat det område som filmen hade gått igenom. Som ett resultat av att eleverna dels inte 

alltid kunde förstå det som filmerna tog upp och gick igenom och då de under lektionstillfällena 

inte hade möjligheten att få svar på sina frågor, var det inte mycket räknande hemma. Det var 

”lätt hänt” att de kunde prioritera bort fysiken av den anledningen att de ansåg ämnet som svårt 
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och prioriterade istället ämnen som de fann var enklare och viktigare att hinna klart med i första 

hand än just fysiken. 

 

Vissa av eleverna främst tjejerna tyckte att det var en bra tanke kring flipped classroom, då man 

får möjligheten att se på en film hemma och kunna förbereda sig inför nästkommande lektion, 

men att det hela konceptet och tanken kring flipped classroom föll då de under nästkommande 

lektion inte fick den möjligheten att gå igenom det som filmen tog upp och ställa frågor på de 

områden som de hade fastnat vid då de tittat på filmföreläsningarna, utan att de istället fick 

möjligheten att räkna på de uppgifter som de hade fastnat på hemma och på de uppgifter som var 

relaterade till just det område som filmerna berörde. Problemet som eleverna tyckte med just 

detta undervisningssätt var att de för det mesta inte förstod det som filmerna tog upp då de var 

vana med det traditionella undervisningssättet, det vill säga en fysisk lärare som går igenom varje 

område och där möjligheten ges för eleverna att ställa frågor till läraren på det specifika område 

som de ansår vara svårt. De menade att den möjligheten togs då bort från dem då de under sina 

nästkommande lektioner ägnade tiden till att lösa uppgifter än att gå igenom och få sina frågor 

vad gällande filmens material besvarade. 

 

Som ovan nämnt var eleverna eniga om att den traditionella undervisningsformen gemtemot det 

nyintroducerade flipped classroom var den som var enklare att förstå och hänga med i. Detta för 

att under den traditionella undervisningsformen med läraren i spetsen har man och får den 

möjligheten att på plats då en svårighet eller oklarhet uppstår fråga läraren för ett förtydligande 

vilket de tyckte saknades nästintill helt med flipped classroom. En annan fördel med det 

traditionella undervisningssättet är att förutom att läraren finns på plats och möjligheten för att 

ställa frågor till denne ges är att de även kan föra anteckningar och be läraren att skriva ned det 

som denne gått igenom till exempel under tiden som en fråga besvaras.  

 

En stark trend som förekom som alla elever var eniga om var att fysiken vart rolig igen då man 

återgått tillbaka till den traditionella undervisningsmetoden trots att den ibland eller för det mesta 

hos vissa kan upplevas som svår. Detta just av den anledning att eleverna förstår mer under de 

lärarledda lektionerna än vad de gjorde under tiden som flipped classroom var aktuellt. 

 

6.2. Koppling till vardagen 

Vad som gjorde och fortfarande gör att eleverna tycker att fysiken är ett roligt ämne är att man 

kan koppla ihop den till sin vardag men också att de kan räkna fysik. De menar att ämnet blir mer 

konkret om man kan relatera det till sin vardag än om det bara är abstrakt. Exempel på när det 

blir konkret är till exempel som det sista momentet de gick igenom området tryck. Namnet tryck i 

sig säger inte så mycket till de och inte heller att det mäts i Pascal (Pa) utan det blir mer visuellt då 
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storheter sätts in i en kontext där uppgiften eller uppgifterna blir mer visualiserade och kopplade 

till den vardag eleverna känner till och är vana vid. Ett exempel på detta är när man frågar hur 

mycket mer skada en person med ett par vanliga skor på sig gör i jämförelse om denne skulle till 

exempel ha högklackar och gå på en tunn is. Eleverna menar att de kan se personen framför sig 

som går på isen med både de vanliga platta skorna och med högklackarna och kan på så viss dra 

slutsatsen och gissa sig fram till att det är mer självklarare att om har högklackar på sig på isen så 

kommer man göra mer skada än om man har vanliga skor av den anledningen att de vanliga 

skorna tar större plats på isen än vad klacken gör och på så sätt kan isen brista lättare med just 

om man har högklackar på sig än om man har vanliga skor.  

 

På det här viset utan att de tänker på det kopplar eleverna ihop att area har en avgörande roll för 

hur stort trycket blir för respektive skovariant, detta för att de kan relatera det till sin vardag. Ett 

annat exempel är då man pratar om hastigheter och sträckor. De kan se på sträckan i form av till 

exempel hur lång man är eller hur långt det är mellan två städer och på frågan hur lång tid det 

måste ta att ta sig från en plats till en annan kopplar de in hastigheten som sambandet mellan 

sträcka och tid, det vill säga att man måste förslytta sig en med en viss hastighet en viss sträcka 

under en viss tid för att kunna ta sig från plats A till B.  

 

Men det är inte alltid lika lätt och det finns dock undantag till att kunna se sådana samband och 

relationer så enkelt och kunna koppla det till sin vardag exempel på detta är då man pratar om 

kraft eller rättare sagt om Newton  . Eleverna kände till att newton är kraft men de kunde inte se 

framför sig vad en newton skulle vara för något, de kunde inte sätta in det i ett konkret vardagligt 

fenomen.  

 

Många av eleverna menar att det som gör fysiken svår är just det att man inte kan koppla ihop det 

till sin vardag, att mycket är abstrakt och inte konkret. De kan visserligen räkna på det för att de 

har fått sig en formel som de vet att det är just denna som passar in i just det exemplet men att 

det inte alltid är tydligt varför just det ska vara den formeln. Någon som jag märkt själv då jag 

undervisat är att det är inte alltid lika lätt att kunna relatera olika storheter och fenomen då man i 

första hand inte tänker på det i sin vardag och sedan när man väl stöter på de i fysiken så känner 

man inte igen de av just den anledningen att man inte tänker på det i sin vardag. Det i sin tur blir 

att då man introduceras eller introducerar en ny storhet ett nytt område till eleverna så försöker 

de inte relatera det till sin vardag utan de försöker i första hand förstå vad storheten är för något 

och hur den ska i relation till de andra storheterna förhållas. 
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6.3. Användning, behov och förståelse av en formel 

På frågorna hur man tar till sig en formel och hur man på enklast sett memorerar den var det ett 

enigt svar mellan pojkarna och flickorna i klassen att man försöker i första hand förstå vardera av 

storheterna i formeln står för. Dels för att kunna få en större förståense för formeln men också 

för att enklare kunna använda den. Vissa av eleverna och speciellt pojkarna i klassen föredrog 

även att räkna uppgifter med formeln inblandat. Detta för att de tycker att det blir enklare att 

memorera den då formeln sätts in i en uppgift. Flickorna å andra sidan nöjde sig med att få en 

större förståelse för vad de olika storheterna stod för. 

 

Som ovan nämnt var det sist arbetade momentet som eleverna jobbade med tryck. Jag ställde 

frågor på vad de vet och vad de kunde säga om tryck och om de olika beståndsdelarna kring 

formeln, vad de olika storheterna betyder och vad enheterna är för några. Formeln som jag utgick 

ifrån var  

   
 

 
 

 

Där   står för trycket i pascal   ,   för kraft newton   och   för arean i kvadaratmeter   . 

Enligt det eleverna hade sagt om deras strategi då de introducerades inför en ny formel, var att de 

i första hand försökte förstå och få en större förståelse för formelns olika delar. Med detta i 

åtanke ställdes frågor om vad de kunde berätta om respektive del av formeln. Svaren jag fick var 

entidigt men samtidigt väldigt olika. Majoriteten av eleverna kunde inte riktigt ge ett förklarande 

svar på frågan 

 

”Vad kan du berätta om vad Pascal är?” 

 

Svaret som alla gav var själva formeln     ⁄   där de ordagrant sa  

 

P är lika med F delat A 

 

 

Två av pojkarna och även en av tjejerna gav även ett förklarande svar på vad Pascal är 

 

”Vilken kraft som appliceras på en viss yta.” 

”Massan som trycker på en yta.” 

”Kraft fördelat på yta.” 

 

Som svar på nästa fråga om vad de vet och kan säga vad newton är för något, var det även där ett 

kort och entydigt svar i form av en formel som också även här uttalades ordagrant som skrivet 
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    , F är lika med m a 

 

Men samtidigt sa de även att Newton är storheten för kraft. En av flickorna kunde även ge ett 

exempel på vad kraft kan vara för något, hon sa som följer 

 

”Ja jo det behövs ju en viss kraft för att ja lyfta saker till exempel när man tränar.” 

 

Den sista frågan och sista storheten i formeln var storheten meter. Där undrade jag vad eleverna 

kunde säga för något om vad meter är och om de kunde ge ett exempel på var dess förekomst 

kunde uppstå. Svaren här var olika men alla var eniga om att meter är måttet för längd tre av 

eleverna två tjejer och en kille sa även att meter är standardenheten för längd i SI-systemet.55 En 

elev sa att det går 100 cm på 1 m och den sista sa att ”man kan räkna med meter då man pratar 

om hur lång man är”. 

 

Av detta följer att vissa eleverna saknar den djupare kunskapen som de säger att de försöker 

uppnå för att kunna förstå den nyintroducerade formeln. Vad deras svar gav för resultat är att 

eleverna i princip bara vet vad förkortningen av storheten betyder och vilken enhet den har. Vissa 

av eleverna kan inte sätta in storheterna i något exempel där den kan tänka sig att storheten kan 

förekomma i. De har med andra ord bara lärt sig att trycket i pascal är kraften newton dividerat 

med arean i kvadratmeter. Detta för att de inte har något behov av formeln och en tänkbar 

anledning till detta är då de saknar förmågan att kunna relatera formeln till sin vardag. Många 

elever menade att då de kan se kopplingar mellan sin vardag och fysiken blir förståelsen för 

formeln större och även behovet och användningen av den både större och enklare, exempel på 

detta är som tidigare nämnt sträcka, tid och hastighet förhållandet att sträckan är lika med 

hastigheten multiplicerat med tiden. 

 

       

 

Detta har eleverna enklare att se och kunna ta till sig. På frågan om vad hastighet är kunde alla 

elever ge svaret den fart som man har då man ska färdas, då man springer eller cyklar det vill säga 

den fast man har då man ska förslytta sig från en position till en annan.  

 

Eleverna säger att de även har svårigheter för vissa formler med flera variabler, med flera 

obekanta, med flera storheter där man dels behöver kasta om ordningen på storheterna i formeln 

men också även att man måste ta till sig av ytterligare en formel som man kombinerar ihop med 

                                                 
55 http://www.sp.se/sv/index/information/si2/sidor/default.aspx 2014-05-09 kl. 15,03 SI-systemet kommer 

från franskans Système International d’Unitès och är det internationella måttenhetssystemet. 
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den ursprungliga. För att se hur detta förhåll sig fick eleverna lösa en uppgift av svårighetsgraden 

E.56 Frågan löd som följande  

 
Ella vill veta hur stort trycket är på marken från sin bil när den står parkerad på 
villauppfarten. Hon läser i bilens manual att den väger 980 kg. För att kunna 
bestämma trycket måste hon också veta kontaktarean mellan däcket och hjulen. Hon 
lägger därför ut papper på uppfarten och parkerar bilen så att åtminstone ett av 
hjulen står på ett papper. Hon finner att kontaktarean blir en rektangel med måtten 
12 cm x 18 cm. Hur stort blir medeltrycket? 

 
Av frågan följer att man måste ta fram först två storheter kraften och arean, arean är enklare att ta 
fram då vi har två stycken längder, kraften kräver att man har en förkunskap om att den fås 

genom att ta massan av bilen och multiplicera den med gravitationskraften på        ⁄  som 
gäller för Uppsala. Eleverna kunde ur frågan förstå att det som söktes var medeltrycket och 

kunde på så vis ställa upp formeln     ⁄ . Det sedan alla elever gjorde var att skriva ned vad 
det var som de kände till för att sedan kunna räkna fram kraften och aren. Vissa av eleverna valde 
att hoppa över ett mellansteg och multiplicerade in totalgenomsnittsarean för de fyra hjulen 
direkt i uträkningen för arean, medan vissa valde att först räkna fram arean för det ena hjulet och 

sedan för alla fyra. Alla elever valde också att först räkna längden i    och få arean i     innan 

de gjorde om den till   . Slutligen så sattes respektive värde för arean och kraften i sin rätta plats 
i ursprungsformeln innan svaret erhölls, det svaret valde även här alla elever att göra om och 

avrunda det till        

 

 

                                                 
56 Med svårighetsgrad E så menas de nationella riktlinjer kring kunskapskraven och förmågor som behövs för 

att uppfylla betyget E. Kursplan i fysik, s 1, 4 
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7. Diskussion 

I detta kapitel kommer inledningsvis en diskussion av metodvalet och sedan diskuteras resultatet. 

 

7.1. Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att tydliggöra vilken undervisningsform som eleverna föredrar. 

Ambitionen med studien var även att se om eleverna kan se en koppling mellan den undervisande 

fysiken och sin vardagliga miljö, samt om denna speglas in i dess val av metod för att lösa olika 

problem. 

 

7.1.1. Lektionerna 

Av resultat framkommer det att den undervisningsform och undervisningsmetod som eleverna 

föredrar att bli undervisade i är av traditionell ordning. Det vill säga det som i folkmun brukar gå 

under namnet katederundervisning. Eleverna i denna studie föredrar att ha läraren som leder 

lektionerna där han/hon traditionsenligt har en lärarledd undervisning där läraren är i centrum 

för undervisningen och där läraren säger till eleverna vad de ska göra, hur de ska göra och hur de 

ska presentera det de lärt sig. De känner sig tryggare i den undervisningsmiljon då läraren finns 

nära till hands för att kunna ställa frågor och kunna få hjälp på det som de inte förstår eller 

fastnat i.  

 

Dewey menar att elever måste styras, kontrolleras och vägledas, detta självklar inte genom tvång 

utan på ett demokratiskt sätt.  

 

”Av dessa tre ord är det sista, vägledning som bäst uttrycker tanken att genom 

samarbete stödja individernas naturliga förmågor.” 57 

 

Dewey menar vidare att för att få undervisningen att bli så bra som möjligt måste fem kriterier 

uppfyllas, dessa beskriv som följande. 

 
1. Eleven sätts i en situation där denna kan intresseras för av situationens skull 

2. Att ett verkligt problem skapar ur situationen som även ger upphov till tänkande 

3. Att observationer görs av eleven där denne erhåller kunskaper för att lösa problemet 

4. Att eleven ur detta hittar lösningar och uttrycker dessa 

                                                 
57 Dewey, 1999, s. 59 
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5. Samt att eleven har möjlighet att pröva och tillämpa sin nyvunna kunskap. 58 

 

Med andra ord behöver eleverna läraren för att kunna gå vidare i sitt lärarende.  

 

Denna typ av undervisningsmetod strider mot den teori Adam Sams har om att läraren ska vara 

en resurskälla till elevernas lärande istället för centrum av det. I hans klass och även i Barkers 

finner eleverna idén med flipped clasroom och med förinspelade lektioner som ett ypperligt 

tillfälle att kunna gå tillbaka och titta på filmerna så många gånger som de behöver för att kunna 

förstå dess innehåll. Eleverna som jag intervjuade menar dock att svårigheten kvarstår oavsett hur 

många gånger de än tittar på de videoinspela föreläsningarna då de inte har en lärare nära till 

hands att kunna ställa sina frågor och när lektioner kommer menar de att de antigen glömt de 

frågor som de ville ställa eller att frågorna var för många och att tiden inte räckte till för att gå 

igenom alla.  

 

En förklaring till att eleverna inte tyckte om den nyintroducerade undervisningsformen flipped 

classroom kan ha sin grund att eleverna sedan första året i grundskolan har fått jobba och arbeta 

under lärarledda lektioner ända fram till första år på gymnasiet. Även under gymnasiet är 

majoriteten av alla ämnen lärarledda där läraren introduceras ämnet och går igenom det nya 

materialet. Detta kan ställa till det för eleverna då de från ena lektionen med traditionell 

undervisning går in i en miljö där de ska vara förberätta och pålästa från dagen eller kvällen innan, 

för att sedan inför nästa lektion återgå till den traditionella undervisningsformen.  

 

7.1.2. Koppling till vardagen 

Majoriten av eleverna i denna studie menar att de försöker se samband mellan sin vardagliga 

världsbild och jämföra den med den naturvetenskapliga fysiken. Men av resultatet så ser man att 

så inte är fallet. Elevernas har växt upp med en egen världsuppfattning som de har skapat under 

sin uppväxt, denna världsbild sätts då på prov och ifrågasätts att den vetenskapliga nya fysiken 

som ger svar till varför vissa fenomen äger rum och sker, någon som den vardagliga egna 

världsuppfattningen inte gör. Den nyintroducerade världsuppfattningen, ställer krav på eleverna 

att de ska utforska, tänka och räkna sin vardag, något som de inte behövd göra tidigare. 

 

Något som ger en bidragande orsak till att eleverna inte kan relatera den vetenskapliga 

världsbilden som fysiken målar upp är att de måste räkna på den, något som den vardagliga 

världsbilden inte ställer krav på. Att man måste räkna på det menar Silvia Benckert m.fl. är att de 

problem som ges till eleverna saknar en anknytning till elevernas vardag. Problemen saknar den 

                                                 
58 Ibid., s. 208 



 

31 

 

vardagliga karaktären som behövs för att få eleverna att förstå ämnet och på lättare sätt kunna 

relatera fysikundervisningens världsbild med elevens egna.59 Hon menar att eleverna försöker 

hitta nyckelord i uppgiften som kan göra det lättare för eleverna att kunna avgöra vilken formel 

de behöver använda för att kunna plotta fram ett svar.60 

 

Benckert fortsätter att uppgifter med ett kontextuellrikt innehåll där personens jag kan läggas in i 

uppgiften gör det enklare för eleven att sätta sig in i uppgiften och på så vis relatera det till sin 

vardag. Exempel på detta är då jag ställde fråga till eleverna om vad de kunde säga till mig om 

tryckets formel och om dess olika komponenter och om de kunde relatera och sätta in det i ett 

vardaglig situation. Eleverna kunde inte ge mig ett klart svar och lägga in storheterna i en 

vardaglig situation. Men när ett exempel med ett kontextuellrikt innehåll gavs till eleverna om 

personen som går på en till is med platta skor och med högklackar kunde de lätt säga att den 

skon som gjorde mer skada på isen var skon med klacken. Detta svarade alla rätt på utan tvekan 

och som svar till varför det var så var för att en klack tar mindre plats och det blir enklare att 

krossa isen med en klack än med en platt sko. Detta kan likna det klassiska exemplet som 

Benckert tar upp om klossen som skjuts fram på ett lutande plan och stannar efter en viss bit 

kontra att man byter ut klossen till en bil som man själv kör upp för en lite sluttande backe och 

måste tvärstanna för att ett barn springer plötsligt framför en.61 I detta exempel där klossen byts 

ut till eleven själv som förare blir det klara för eleven att se vad det är som sker och vad det är 

denna har och behöver ha för att kunna komma fram till svaret. 

 

Eftersom många eller nästan alla uppgifterna i boken och även exemplen liknar klossexemplet 

leder detta till att eleverna inte får sin världsbildsuppfattning utmanad och på så sätt har denne 

svårt att kunna koppla uppgiften, problemet till sin vardag. 

 

7.1.3. Elevers lösningsstrategier 

Som tidigare nämnt är eleverna benägna om att använda sig av en formel för att räkna ut 

lösningen på problemen då de är konstruerade på det sätt att man frågar efter någon storhet.  

 

Alla elever visade starka och liknade drag i hur de tar sig an ett problem precis som Pólya 

beskriver i How to solve it.62 Eleverna använder sig av de fyra olika strategistadier där de i första 

hand försöker förstå uppgiften. 63 De förstå vad uppgiften vill ha svar på. Då de lyckats lista ut de 

                                                 
59 Benckert, m.fl. 2007, s. 6, 22, 24 
60 Benckert, m.fl., s. 6 
61 Ibid., s. 22 
62 Pólya, 1970, s. 16 
63 Ibid., s. 16 
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ställer de upp en strategi för att lösa uppgiften där de först staplar upp alla saker som de känner 

till och kan få fram genom uppgiften. Dessa fakta skriver de ner i en spalt och i en annan skriver 

de upp de obekanta. Sedan försöker de hitta en eller flera lämpliga formler för att få fram den/de 

sökta storheterna. Som steg tre genomför de uträkningarna genom att sätta in de kända värdena i 

de framtagna formlerna för att få fram de obekanta, okända storheterna. I det fjärde och sista 

steget tittar eleverna tillbaka än en gång vad uppgiften sökte efter. De kontrollerar även om det 

värde som de fått fram är realistisk och relevant, samt om de gjort rätt.64 

 

Eleverna gör precis som i matematiken de läser uppgiften, försöker hitta det obekanta, sätta in 

det i formel och sedan ta fram svaret. När svaret är framtaget försöker de se om svaret är 

realistiskt och relevant. De är med andra ord väldigt beroende av formeln och data. Ingen större 

vikt läggs ned på att försöka se uppgiften ur ett kontextuellt perspektiv, inte heäller förstå vad det 

är för syfte uppgiften har. De frågar sig istället hu de på enklast möjliga sätt kan urskilja det 

viktiga. 

 

7.1.4. Koppling mellan lektionen, koppling till vargdagen och elevernas 

lösningsstrategier 

Det är väldigt tydligt att dessa tre områden lektionerna, koppling till vardagen och eleverna 

lösningsstrategier är kopplade till varandra. Eleverna är väldigt beroende av en lärarledd lektion 

där det är läraren som ska presentera och introducera dem för fysikens värld. Läraren ska även 

visa för eleverna hur denna värld fylld av siffror och formler inte alls är en främmande värld som 

skiljer sig från den vardagliga värld som de är uppvuxna och vana vid.  

 

Eleverna tycker att fysiken är ett intressant och spännande ämne som är roligt att räkna på och de 

tycker fysiken blir extra rolig då de kan se en relevans till sin vardag. Men detta försvinner då 

uppgifterna saknar den kontextuella rikedomen, eftersom uppgifterna söker svar på storheter och 

inte på relevans till vardagen. Eleverna saknar med andra ord behovet att veta, att ta reda på 

varför det förhåller sig som det gör till sin vardag eftersom uppgiftens syfte är att få fram ett 

matematiskt uträknat svar.  

 

Behovet av att räkna och hitta en formel är det viktigaste för eleven för att kunna få fram ett svar 

till uppgifterna och problemen. Det är inte lika viktigt att förstå hur varje storhet förhåller sig till 

den andra och eller vad de står för så länge ett värde kan sättas in och ett svar kan erhållas. Ett 

tydligt exempel på detta är när eleverna säger att de har svårigheter för vissa formler med flera 

variabler, flera obekanta och flera storheter där man dels behöver kasta om ordningen på 

                                                 
64 Pólya, 1970, s. 16, 27, 30, 32, 50, 52 
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storheterna i formeln. Man måste även ta till sig av ytterligare en formel som man kombinerar 

ihop med den ursprungliga.  
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Bilaga 1. Intervjuguider 

 
Tema: Lektionen 
Vad tycker du om ämnet fysik? 
På vilket sett? 
Vad gör det att du tycker…? 
 
 
Hittills i kursen hur upplever du lektionerna? 
 Det går för snabbt   
 Segt 
 Lagom 
På vilket sätt då? 
 
När ett nytt avsnitt presenteras, hur tar du till dig det materialet? 
 Antecknar 
 Lyssnar 
 Både och 
  Hur går du då? 
 
Hur lär du dig mest? 

Läsa 
 Räkna 
 
Hur skulle du vilja att en lektion ska se ut?  
 Hur läraren ska undervisa 
 Hur ämnen ska presenteras 
 Tid för eget arbete 
 Mera tid för diskussion  
 
 
Tema: Lösningsstrategier 
Om du fastnar på en uppgift, frågar du läraren?   
Jobbar du i grupp med någon kompis 
 Ja  
 Nej 
 Både och 
  Hur tycker du det hjälper dig/varandra? 
 
När en ny formel tas upp, på vilket sett memorerar du den?  
Strategi för att komma ihåg? 
  
 
Skulle du kunna lösa följande uppgift  
och berätta steg för steg hur du tänker? 
 
Hur upplevde du frågan? 
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 Vad gjorde den…? 
 
 
 
Tema: Relation till vardag 
Om jag säger Pascal vad kan du berätta om det? 
 (tryck 1Pa = N/m2 kraft/kvadrat meter) 
 Kan du utveckla det, vad är en pascal? 
 Newton? Var mer kan man träffa på newton 
 Meter? 
 
 
Uppgiften kunde relateras till något i vardagen, brukar du försöka relatera det som tas upp i 
undervisningen med vardagen? 
 På vilket sett då?  
 Kan du ge exempel?  
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Bilaga 2. Intervjufråga  

 
Ella vill veta hur stort trycket är på marken från sin bil när den står parkerad på villauppfarten. 
Hon läser i bilens manual att den väger 980 kg. För att kunna bestämma trycket måste hon också 
veta kontaktarean mellan däcket och hjulen. Hon lägger därför ut papper på uppfarten och 
parkerar bilen så att åtminstone ett av hjulen står på ett papper. Hon finner att kontaktarean blir 
en rektangel med måtten 12 cm x 18 cm. Hur stort blir medeltrycket? 

 


