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Sammanfattning 

Intresset och motivationen för fysikämnet varierar men är ofta relativt låg bland dagens 
gymnasieelever. Syftet med denna studie har därför varit att utvärdera en undervisningsmetod som 
inkluderar gruppdiskussioner om kontextrika problem. De kontextrika problemen förväntas öka 
elevernas intresse och motivation för fysik. Genom gruppdiskussionerna förväntas eleverna kunna 
utveckla kommunikationen om fysik och sin förståelse för fysikaliska fenomen. Frågeställningarna i 
studien är om elevernas motivation för ämnet höjs och om förståelsen för fysikaliska fenomen 
verkligen ökar med detta undervisningsmoment. I studien fick en klass gymnasieelever på 
teknikprogrammets första år delta i gruppdiskussioner och problemlösning av kontextrika problem. 
Intresset och motivationen mättes därefter genom en enkätundersökning och elevernas kunskaper 
testades genom prov. Resultatet från studien visar tendenser till att intresset och motivationen för 
fysik ökar. Studiens omfattning är dock inte tillräcklig för att på ett tydligt sätt besvara båda 
frågeställningarna. 
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Inledning 

Problemlösning är en grundläggande förmåga som ska utvecklas inom fysikämnet (Benckert 2001). 

Utöver detta beskriver Skolverkets ämnesplan för fysik flera andra viktiga förmågor, exempelvis att 

kunna förstå och hantera fysikens alla begrepp (Lgy11). Ämnesplanen specificerar även andra mål 

såsom förmågan att reflektera över och värdera valda strategier vid problemlösning och att använda 

kunskaper inom fysik för kommunikation. Fysikämnet lärs ofta ut på ett ganska traditionellt sätt med 

genomgångar, egen räkning vid bänken och laborationer (Olsson 2012). Dessa senare mål kan vara 

svårare att uppnå genom den mer traditionella undervisningen. Det är inte alltid självklart vilka 

förmågor som ska prioriteras eller vilka undervisningsmoment som ska få den mesta tiden i en kurs. 

Även den gemensamma läroplanen för gymnasiet pekar på sociala förmågor som att kunna lära, arbeta 

och utforska saker tillsammans med andra (Lgy11). Skolan ska förbereda eleverna för ett kommande 

arbetsliv där förmågan till samarbete i regel är högt prioriterad av arbetsgivarna. För att utveckla dessa 

förmågor, inte bara inom fysikämnet utan även som en viktig del för att uppfylla läroplanens allmänna 

mål, blir därför olika typer av grupparbeten nödvändiga. 

Intresset och motivationen för att läsa fysik på gymnasiet är relativt lågt. Gymnasiets teknikprogram är 

populärt över hela Sverige och antalet elever ökar, både i antal och i förhållande till andra program. 

Anledningen till denna popularitet är enligt Skolverket att eleverna kan se tydliga yrkesval och 

eftergymnasiala utbildningar samt att arbetsmarknaden bedöms vara god. Många elever saknar dock 

intresse för matematik och fysik, vilket understryks av att de två populäraste inriktningarna är Design- 

och produktutveckling samt Informations- och medieteknik (Skolverket 2016). Genom att anpassa 

ämnenas innehåll och undervisningsmetoder skulle intresset och därmed även studieprestationerna 

inom matematik och fysik eventuellt kunna öka. 

Arbete i små grupper med så kallade kontextrika problem introducerades under 1990-talet av forskare 

på Univerity of Minnesota (Heller, Keith & Andersson 1991, Heller & Hollabaugh 1992). Dessa 

problem är kopplade till vardagsnära problem och eleven ställs i centrum av problemet genom att 

genomgående använda pronomenet ”du”. Ett exempel på problem kan vara (Skolverket 2017): 

 Du hamnar i diskussion med en kompis om hur jobbigt det kan vara att 

öppna en kylskåpsdörr. Kylskåpet är inte påslaget och det står i ett kök där 

det är 22°C. Det är först öppet, men stängs sedan och slås på. Temperaturen 

i kylskåpet sjunker då till 8°C. Hon påstår: 

 - ”Du orkar aldrig öppna kylskåpet utan att trycket först jämnas ut.” 

Stämmer detta påstående? 

Detta problem knyter direkt an till vardagliga fenomen som de flesta någon gång uppmärksammat och 

ökar troligen därmed motivationen för att lösa det (Heller & Hollabaugh 1992, Benckert 2007). Till 

skillnad från mer traditionella problem introduceras här också en större svårighet i och med att vissa 

uppgifter lämnas öppna (Benckert 2007, Ogilvie 2009). Genom att frågan, och därmed även svaret, 

lämnas mer öppen blir problemet mer likt typiska frågeställningar som eleverna kommer att komma i 

kontakt med i arbetslivet. Dessa problem ställer högre krav på att eleverna själva formulerar 
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problemet, identifierar vilka fenomen som är inblandade och att en slutlig lösning granskas och 

värderas (Benckert 2007). Rätt utformad blir uppgiften ett bra underlag för att diskutera och lära sig 

mer om fysikens fenomen istället för enbart en övning i att leta i formelsamlingen efter en passande 

formel som löser problemet. 

Baserat på resonemangen ovan finns många motiv för att gruppdiskussioner med kontextrik 

problemlösning bör kunna vara ett vanligt inslag i den moderna fysikundervisningen. Momentet har 

visat sig fördjupa fakta- och begreppsförståelse, öka elevernas förmåga att tillämpa den fysik de lär sig 

och bidra till att andra kunskapsformer utvecklas, exempelvis kommunikativa förmågor (Heller & 

Hollabaugh 1992, Benckert 2007). De senaste årens debatt kring 2000-talets ”flumskola” och 

politikens senaste fokusering på en ny ”kunskapsskola” har dock förvandlat grupparbetet till något 

som inte direkt förknippas med effektiv kunskapsförmedling. Det finns skäl att ifrågasätta 

undervisningsmomentet om det skulle vara så att det ”stjäl” timmar från annan undervisning. Med 

utgångspunkt från tidigare studier är dock hypotesen att prestationerna verkligen ökar, främst på 

grund av djupare förståelse av ämnet och förmodat ökad motivation.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskapen om hur ett undervisningssätt bestående av 

problemlösning i grupp med fokus på kontextrika problem kan påverka elevernas motivation och 

fysiklärande. Ett nytt undervisningsmoment inom fysikområdet ”krafter” introducerades på en skola 

som tidigare inte aktivt jobbat med gruppdiskussioner och problemlösning av kontextrika problem. 

Två forskningsfrågor har formulerats: 

- Bidrar det genomförda undervisningsmomentet till bättre förståelse för det specifika 

fysikområdet ”krafter” eller för fysikaliska fenomen i allmänhet? 

- Kan motivationen för fysikämnet höjas genom det nya undervisningssättet?  
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Bakgrund/Teori 

Kontextrik problemlösning 

Gruppdiskussioner med kontextrik problemlösning introducerades av forskare vid University of 

Minnesota i början av 1990-talet (Heller, Keith & Andersson 1991, Heller & Hollabaugh 1992). När de 

analyserade hur studenter på universitetet diskuterade de mer traditionella och upplagda problem 

som finns i läroböcker såg de att diskussionen handlade mest om vilken formel som passar bäst att 

använda för att lösa problemet. När problemen skrevs om för att bli mer vardagsnära och något mer 

öppna i frågeställningen gled diskussionen över till att handla om vilka fysikaliska fenomen som är 

inblandade och vilken storhet som bäst beskriver lösningen. Studenterna valde även en effektivare 

strategi för problemlösningen, vilken inkluderade algebraiska uppställningar för problemet snarare än 

att direkt knacka in värden i en formel (Heller, Keith & Andersson 1991). 

Forskarna jämförde även hur bra studenterna löste problem i grupp respektive individuellt. Resultatet 

visade att heterogena grupper, med blandade kunskapsnivåer, löste problem bättre än vad den enskilt 

bäste studenten i respektive grupp klarade (Heller & Hollabaugh 1992). Dessa resultat har upprepats i 

ett flertal liknande studier av gruppdiskussioner med kontextrik problemlösning (Antonenko et al. 

2011, Jonsson, Gustafsson & Enghag 2007, Ogilvie 2009). 

Med utgångspunkt från dessa studier har handledningar för arbete med kontextrika problem tagits 

fram av forskare vid Umeå Universitet och Mälardalens högskola (Benckert et. al 2007). Dessa 

handledningar bygger på erfarenheter av undervisningsmomentet inom fysikämnet på allt från 

grundskolenivå till högskolenivå. Sylvia Benckert och kollegor (2007) beskriver i detta dokument hur 

gruppdiskussionerna bäst utförs och ger praktiska råd för hur kontextrika problem ska utformas. 

Utifrån detta dokument har Skolverket publicerat information, konkreta uppgifter och annat material 

om kontextrika problem på sin hemsida (Skolverket 2017).  

Samarbete och kommunikation 

Mycket av undervisningen inom fysik består av genomgångar vid tavlan och efterföljande 

räkneövningar. Laborationer utförs ofta i grupp men andra typer av grupparbeten är ovanligare 

(Olsson 2001). För att eleverna ska kunna träna på att samarbeta i grupper och för att bättre lära sig 

kommunicera om fysik behövs därför andra undervisningsmoment där dessa förmågor kan utvecklas. 

Genom rätt kombination av elever i en samarbetande grupp finns även möjlighet att uppnå effekter 

motsvarande en av nyckelstrategierna i formativ bedömning - Aktivera eleverna som läranderesurser 

för varandra (Wiliam & Leahy, 2015). 

Dynamiken i samarbetande grupper har studerats i senare forskning relaterad till fysikämnet. 

Exempelvis Önder och Silay (2015) har studerat hur gruppen påverkas av sammansättningen av elever 

med olika sätt att lära sig nya kunskaper. Gemensamt för de flesta resultat är att gruppen bör bestå av 

max tre elever och att indelningen ska vara heterogen avseende kunskapsnivå, lärstilar och 

personlighet. Om gruppen är större blir en eller flera elever lätt passiva och i mindre grupper skapas 

inte alltid den nödvändiga dynamiken. Även om det inte är möjligt att identifiera olika lärstilar och 

personlighet rekommenderar flera forskare att deltagarna i varje grupp tilldelas olika roller (Benckert 
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2007, Heller & Hollabaugh 1992). Tre exempel på roller kan vara ledare, sekreterare och skeptiker där 

respektive roll har olika uppgifter för att på bästa sättet driva och sammanfoga gruppen, anteckna och 

ena gruppen eller kritiskt granska gruppens ansatser och lösningar. 

Intresse och motivation 

Gunn Imsen skriver målande om motivation i boken Elevens värld: 

”Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas samman och ger våra 

handlingar färg och glöd” (Imsen 2006) 

I de olika teorier som behandlar motivation skiljer man ofta på yttre och inre motivation, med olika 

grader däremellan. Under slutet av 1990-talet formulerade Edward Deci och Richard Ryan (2000) den 

så kallade Self-Determination Theory, SDT (sv. självbestämmande-teorin). Inom SDT beskrivs den 

inre motivationen som en drivkraft för en individ som utför en uppgift enbart för sin egen 

tillfredsställelse utan att det finns några andra mål för aktiviteten; Individen har en inre motivation 

när han eller hon gillar själva arbetet (Deci & Ryan 2000). Aktiviteten eller lärandet kan hållas igång 

genom ett inre intresse för själva undervisningsämnet och det anses allmänt vedertaget att människor 

mår bäst och presterar som bäst när vi sysslar med något som intresserar oss (Imsen 2006, Sjöberg 

1997). I motsats till inre motivation finns en yttre motivation som kommer av att individen exempelvis 

kan identifiera en belöning för att utföra en uppgift eller tvärtom hotas av ett straff om den inte klarar 

uppgiften. Yttre motivation kan även komma av att eleven hoppas nå ett mål som nödvändigtvis inte 

har med själva aktiviteten att göra (Deci & Ryan 2000, Imsen 2006). 

Av de olika typerna av motivation kan den inre motivationen ses som ett ideal. Ett ideal som knappast 

alltid är realistiskt med elevers varierande personligheter, bakgrunder eller med tanke på hur 

betygssystem och andra faktorer som styr den yttre motivationen är utformade (Imsen 2006). För att 

motivationen ska kunna gå från att vara helt externt styrd till att bli mer eller mindre helt 

internaliserad av individen beskriver Deci och Ryan tre psykologiska behov som måste vara 

tillgodosedda om en individ ska kunna känna en inre motivation för en uppgift. För det första ska 

individen känna ett behov av att vilja veta mer och veta så mycket att den har kontroll över uppgiften. 

Individen ska ha en egen känsla av kompetens för uppgiften. För det andra ska individen känna att den 

har ett eget självbestämmande eller autonomi. Upplevelsen av att själv vara med och påverka hur mål 

formuleras eller styra över vilka processer som ska användas ökar individens känsla av autonomi. Till 

sist behöver människor känna en samhörighet med andra. Genom att utföra uppgifter som ökar vår 

känsla av samhörighet med andra individer ökar sannolikheten för att motivationen internaliseras 

(Deci & Ryan 2000).   

Expectancy-Value Theory (sv. förväntans/värde-teorin) är en annan teori om motivation. I en 

utvecklad modell för prestationsmotivation beskriver Allan Wigfield och Jacquelynne Eccles 

individens uppfattning om sina egna förväntningar på att klara uppgiften och det upplevda värdet av 

att klara uppgiften. Denna teori förutsäger att individen kommer sakna motivation och uthållighet om 

den inte förväntar sig att klara en uppgift och även om den inte ser någon nytta eller värde med att 

utföra uppgiften (Wigfield & Eccles 2000). I modellen beskriver Wigfield och Eccles olika värden som 

en individ kan se. I likhet med SDT finns ett intrinsiskt värde som kommer av att individen upplever 
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en glädje med att utföra en uppgift. En uppgift kan även föra med sig ett mer yttre värde som kommer 

av att individen ser en nytta med att klara uppgiften. Båda dessa värden kan ses som positiva och kan 

öka motivationen. Det finns dock även en form av negativt värde, en kostnad, om uppgiften innebär att 

eleven tvingas försaka vänner eller om aktiviteten tar för mycket tid från andra aktiviteter som 

individen gillar. Wigfield och Eccles har kunnat visa att elevers förväntningar på att klara olika kurser i 

matematik är den bästa indikatorn för deras kommande prestationer och att det upplevda värdet av 

ämnet är den bästa indikatorn för om eleverna kommer fortsätta att studera ämnet (Wigfield & Eccles 

2000).  

I de båda teorierna beskrivna ovan finns begrepp och faktorer som kommer från individens 

självupplevda glädje eller dennes egen skattade värde för att en uppgift blir avklarad. Dessa inre 

faktorer skulle kunna kopplas ihop med att individen känner ett intresse för en uppgift. Andreas Krapp 

har beskrivit intresse och motivation ur ett utbildningsperspektiv. Krapp definierar intresse som något 

personligt som finns hos individen och som en relation mellan individen och objektet, exempelvis ett 

skolämne (Krapp 1999). Denna relation bör finnas under en längre tid och kan till och med vara 

baserad på en personlig egenskap hos individen (Sjöberg 1997). Krapp kopplar vidare ihop intresset 

med den inre motivation som beskrivs av SDT. Genom ett intresse för en uppgift kan en elev gå 

djupare in i en uppgift och försöka hitta en förståelse för underliggande teorier istället för att bara lösa 

uppgiften på ett så enkelt sätt som möjligt. Intresse kan även kopplas till att elever ägnar mer tid till att 

lära sig ett ämne och på så vis uppnår bättre resultat (Krapp 1999, Sjöberg 1997). Utöver intresset 

såsom det är beskrivet ovan, det vill säga ett eget subjektivt upplevt intresse hos individen, kan man 

definiera ett slags objektivt intresse som ämnet i sig kan erbjuda (Krapp 1999). Olika ämnen eller 

uppgifter kan innehålla olika många komplexitetsnivåer och vara mer eller mindre triviala. Saknas det 

möjlighet att fördjupa sig i ett ämne kan det vara svårt för en individ att känna ett genuint intresse 

eftersom hela ämnet snabbt blir färdigutforskat. Denna typ av objektivt intresse kommer inte att 

undersökas vidare i denna studie. 

I den här studien är syftet att undersöka om arbete med kontextrika problem kan förstärka intresset 

för fysikämnet och alltså öka den inre motivationen. Det finns även aspekter på själva 

problemlösandet som kanske gör att nyfikenheten för att lösa problemet ökar och på så sätt ökar 

motivationen. Detta ska inte ses som en ökning av intresset för fysik men som en yttre form av 

motivation där målet att lösa uppgiften är något som eleven själv satt upp och integrerat med sin egen 

vilja. 

Intresset för fysik 

Som det nämndes i inledningen växer gymnasiets teknikprogram. Antalet elever ökar, både i antal och 

i förhållande till andra program. Dessa teknikelever saknar dock ofta motivation och intresse att läsa 

fysik och de söker sig ofta till programmet på grund de två populäraste inriktningarna Design- och 

produktutveckling samt Informations- och medieteknik (Skolverket 2016). Flera studier har även 

konstaterat att svenska elevers motivation för att studera fysik i allmänhet är låg (Lyons 2007, 

Oscarsson 2009). Susanna Isaksson och Helena Stenberg (2008) har i en enkätundersökning visat att 

huvudanledningarna till att eleverna inte fortsätter läsa gymnasiets uppföljande kurser i fysik är att 

ämnet upplevs ointressant och mindre viktigt än andra ämnen. Anledningen till att en mindre grupp 
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elever ändå fortsätter med Fysik 2 är att ämnet kan behövas för universitetsstudier och för det kan 

vara bra att ha i framtiden. Eleverna saknar alltså i hög grad en inre motivation eller genuint intresse 

för att lära sig ämnet. 

Skolinspektionen har sammanställt mycket forskning kring elevernas inställning till fysikämnet 

(Skolinspektionen 2010). En av slutsatserna som kan tas från denna sammanställning är att eleverna 

upplever att det innehåll de läser om inom fysikämnet inte är intressant nog och att skolan misslyckas 

med att engagera elever som inte redan har ett fullt utvecklat intresse för naturvetenskap. Ett sätt att 

motverka detta skulle kunna vara att anpassa uppgifter så att kontexten bättre knyter an till elevernas 

vardag (Ibid.). 
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Metod 

För hitta svar på frågeställningarna har ett undervisningsmoment med gruppdiskussioner om 

kontextrika problem införts på en skola som inte tidigare aktivt jobbat med detta arbetssätt. Efter 

undervisningsmomentet har framför allt två typer av mätningar genomförts. Dels användes en analys 

av relevanta betyg och provresultat och dels en enkätstudie angående elevernas motivation för 

fysikämnet.  

Elevunderlag 

För studien fanns det möjlighet att arbeta med en årskurs bestående av tre klasser med elever (totalt 

cirka 80 elever) på teknikprogrammet i en större kommunal skola. Dessa tre klasser undervisas av två 

olika lärare. Eleverna är i samband med skolstart indelad i klasser med ambitionen att sätta samman 

heterogena sammansättningar avseende betyg och bakgrunder från tidigare grundskola. Den 

heterogena indelningen avviker dock för en klass där årskullens samtliga tjejer går (6 st) samt ett antal 

elever med invandrarbakgrund. Denna tredje klass deltog inte på något sätt i denna studie. 

De två deltagande klasserna följer samma grundplanering, vilken baseras på kursbokens upplägg 

(Ergo Fysik 1, Pålsgård, 2011). De undervisande lärarna hjälps åt med att konstruera prov och 

diskuterar även regelbundet bedömningen av proven. Bland dessa två klasser valdes en klass ut för att 

delta i moment med kontextrik problemlösning med mig som undervisande lärare medan en klass 

användes som referensgrupp med en annan lärare. Referensgruppen följde den vanliga 

lektionsplaneringen för kursen.  

Undervisningsmomentet 

Ett undervisningsmoment med gruppdiskussioner och arbete med kontextrika problem planerades in i 

elevernas ordinarie undervisning. Fysikkursen (Fysik 1a) innehåller många områden och planeringen 

för speciellt vårterminen kan vara svår att ändra på grund av många helger och andra schemabrytande 

aktiviteter på skolan. Det fanns därför bara utrymme i planeringen för ett lektionstillfälle (90 minuter) 

med detta undervisningsmoment. För att få ett verkligt genomslag och effekt av momentet krävs 

troligen att det upprepas regelbundet, typiskt efter att nya begrepp introducerats inom ett fysikområde 

och som ett sätt att utveckla och fördjupa kunskapen om de nya begreppen (Benckert 2007). 

Undervisningsmomentet med kontextrik problemlösning genomfördes inom området ”krafter” som är 

ett delområde av kursen Fysik 1a. Eleverna hade jobbat med området under fem lektioner där nya 

begrepp introducerats och där eleverna räknat själva med de räkneuppgifter och lite mer 

standardiserade problem som kursboken presenterar. Eleverna hade dessutom jobbat med två 

laborationer inom samma område. Undervisningsmomentet genomfördes därför i ett skede av 

inlärningen där eleverna bör ha haft en grundläggande kunskap om den aktuella fysiken men där 

kunskapen skulle kunna fördjupas och där eleverna skulle kunna bli säkrare på att använda 

kunskaperna genom att diskutera och lösa problem tillsammans. Den fortsatta fysikundervisningen 

inom det aktuella området bestod i två repetitionstillfällen där äldre provuppgifter löstes och där vissa 

typiska problem löstes på tavlan. Området ”krafter” avslutades till sist med ett delprov. 
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I samband med gruppdiskussionen deltog dels jag som lärarkandidat och lektionsledare och dels min 

handledare. Båda två gick runt bland grupperna under arbetet och vägledde grupperna när de kört fast 

allt för hårt med ett problem. Eleverna delades in i grupper om tre. Indelningen gjordes utifrån 

resultatet från det senaste fysikprovet där elever som presterat mycket bra, godkänt och lite sämre 

blandades i grupperna. Indelningen gjordes av mig som inte känner eleverna särskilt väl och ingen 

hänsyn togs till personkemi eller kompisgrupper. 

Eleverna introducerades relativt kortfattat om en grundprocedur som kan följas då de ställs inför ett 

löst formulerat problem. Den procedur som beskrevs redovisas i Figur 1 nedan och är baserad på de 

problemlösningsstrategier som är beskrivna av Heller och Hollabaugh (1992) samt Benckert (2007). 

Eleverna rekommenderades även att anta olika roller i diskussionen. Förslag till roller som 

presenterades var en ledare som styr arbetet och fångar upp olika idéer, en sekreterare som antecknar 

och ser till att alla är överens om det som skrivs ned och slutligen en skeptiker som ifrågasätter olika 

förslag och frågar om förklaringar till varför en lösning ser ut som den gör. Se även Figur 2 nedan. 

Steg 1 - Vad är problemet? 

 Sätt egna ord på problemet 

 Rita en skiss 

Steg 2 - Beskriv fysiken 

 Vilken fysikalisk princip gäller 

 Vilka formler och ekvationer finns 

 Behövs mer information? 

Steg 3 - Räkna 

 Lös ut okänd variabel 

 Sätt in numeriska värden 

Steg 4 - Rimlighetsbedömning 

 Är svaret rimligt? 

Figur 1.  Problemlösningsstrategi som presenterades i samband med gruppövningen. 
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Roll 1 - Projektledare 

 Driv på problemlösningen 

 Se till att alla deltar 

 Håll koll på tiden 

Roll 2 - Sekreterare 

 Anteckna 

 Kolla att alla är överens om det som skrivs 

Roll 3 - Skeptiker 

 Ifrågasätt! 

 Varför blir det så? 

 Finns det andra lösningar? 

Figur 2. Förslag till rollindelning som presenterades i samband med gruppövningen. 

Analys av undervisningsmomentet 

Efter undervisningsmomentet gjordes en kortare utvärdering av de deltagande lärarna om hur 

momentet fungerat, hur eleverna arbetat med uppgifterna och om någon fråga var allt för svår eller 

lätt. De två huvudsakliga metoderna för att besvara studiens frågeställningar var enkäter om 

motivation och provbedömningar. Analysen av hur undervisningsmomentet fungerat gjordes därför 

inte på ett systematiserat sätt och ingen dokumentation av exempelvis elevernas samtal eller 

problemlösningar sammanställdes. Lärarnas utvärdering efter momentet skedde i form av ett fritt 

samtal direkt efter lektionen. 

De kontextrika problemen 

Problemen för undervisningsmomentet konstruerades utifrån riktlinjer i Heller (1992), Benckert 

(2007) samt Skolverket (2017). Några problem kopierades från ovanstående källor och modifierades 

något för att anpassas till det aktuella fysikområdet och elevernas bakgrund. Ytterligare några problem 

kopierades och översattes från ett elektroniskt arkiv med kontextrika problem tillhandahållet av 

University of Minnesota (2017). Slutligen konstruerades några nya problem utifrån ett förväntat 

intresse hos elevgruppen. Samtliga problem redovisas i Bilaga 1. 

Analys av provbedömningar 

En eventuellt positiv effekt av undervisningsmomentet med gruppdiskussioner bör kunna mätas och 

visas genom förbättrade resultat på prov och i förlängningen även bättre betyg i ämnet. Ett sätt att 

utvärdera undervisningsmomentet i denna studie är därför att jämföra provresultat. Provresultat för 

klassen som genomfört moment med gruppdiskussioner jämfördes dels med en referensklass och dels 

med provresultat som klassen presterat tidigare i fysikkursen. 
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De två klasser som deltog i studien följde samma upplägg på undervisningen men på grund av påsklov, 

första maj-ledighet och flera andra schemabrytande aktiviteter genomfördes provet med ca tre veckors 

mellanrum. Den klass som genomförde gruppdiskussionen hade i princip all undervisning inom 

fysikområdet krafter innan påsklovet och skrev provet två veckor efter påsk med endast ett 

repetitionstillfälle däremellan. Referensgruppen hade ett något bättre upplägg med mer kontinuerlig 

undervisning och prov innan påsklovet. 

Provet för området krafter utformades av de undervisande lärarna och bestod av åtta öppna frågor där 

de flesta bestod i att lösa ett problem eller förklara ett fenomen. En av frågorna återspeglade en av de 

laborationer som eleverna jobbat med. Samtliga frågor gav ett antal E-, C- eller A-poäng beroende på 

svårighetsnivå och typ av fråga. Ingen fördelning av poängen avseende olika former av förmågor 

gjordes dock. I samband med rättningen av proven summerades antalet poäng på respektive nivå och 

poängen jämfördes med de gränser som var satta för vad som ska ge ett provbetyg motsvarande F till 

A. Detta är en prov- och bedömningsform som eleverna på skolan är vana vid från tidigare fysik- och 

matematikprov. Provbetyg har samlats in dels från ordinarie provtillfällen och dels från de omprov 

som genomförts för de elever som inte närvarade eller de elever som inte fick godkänt vid ordinarie 

provtillfälle. För de elever som skrev om provet har det högsta provbetyget räknats in i analysen. För 

analys av resultaten användes enbart provbetyget. Elevernas totala antal poäng på de olika proven 

analyserades alltså inte. 

Resultatet analyserades med två metoder. En första analys gjordes av den genomsnittliga meritpoäng 

som klassen fick efter en omräkning från betyg till meritpoäng. Detta gjordes för de två klasserna vid 

de två olika provtillfällena. Vid denna beräkning användes en omräkningstabell för betyg till poäng 

enligt Tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Omräkningstabell för omvandling av betyg till poäng. 

Betyg Poäng 

F 0 

E 10 

D 12,5 

C 15 

B 17,5 

A 20 

 

Därefter gjordes en statistisk analys av betygsfördelningen i de två klasserna enligt Mann-Whittneys 

U-test, ibland även kallat Wilcoxons rangsummetest (Blom 1998). I detta test rangordnades samtliga 

elevers prestation vid provet utifrån provbetyget och elevens rang sattes som dennes unika rang i hela 

populationen (båda klasserna sammantaget) eller en medelrang då flera elever naturligtvis hade 

samma provbetyg. Därefter summeras rangen för alla elever i undersökningsgruppen och för 

referensgruppen. Utifrån dessa två rangsummor är det sedan möjligt att testa en hypotes (H1) att 
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fördelningen mellan betyg är olika i två grupperna eller nollhypotesen (H0) att fördelningen är 

densamma i båda grupperna. En signifikansnivå på 95 % sattes, vilket motsvarar att skillnaden i 

medelrangen för en klass och medelrangen för hela populationen är större än två standardavvikelser. 

All statistisk analys gjordes med Microsoft Excel. 

Enkät angående motivation 

För att få svar på hur eleverna själva skattar sin studiemotivation och sitt intresse för fysikämnet 

användes en enkät. Enkäten delades ut till de två klasser som deltog i studien och besvarades under 

elevernas mentorstid. Under denna tid är ingen annan specifik undervisning planerad och närvaron är 

normalt sett hög. Jag själv delade ut och var närvarande vid detta tillfälle för att kunna ge en kort 

beskrivning av bakgrunden till enkäten samt för att besvara eventuella frågor.  

För att försöka få reliabla svar användes en begränsad mängd frågor och i huvudsak slutna frågor. 

Frågorna utformades för att i huvudsak få svar på tre generella frågor som kan kopplas till forskningen 

kring kontextrik problemlösning och även till annan motivationsforskning: 

1) Ger undervisningen ett ökat eller minskat intresse för ämnet? 

Det subjektiva intresse som Krapp (1999) beskriver är en form av emotionellt tillstånd eller en 

personlig relation till ämnet. Denna typ av intresse är svår att mäta på andra sätt än genom att 

fråga eleven direkt om dennes upplevda intresse för ämnet. Eftersom fysikkursen pågått under 

en relativt kort period kan man i princip utesluta att andra faktorer än just den aktuella 

fysikundervisningen påverkat elevernas intresse för ämnet.  

2) Ser eleverna någon koppling mellan ämnet och sin vardag eller verkligheten som de lever och 

har i tankarna? 

Genom att anpassa kontext och frågeställningar för fysikuppgifterna till den verklighet 

eleverna känner till kan motivationen för att lösa problemet öka, enligt den ursprungliga 

forskningen kring kontextrika problem (Heller & Hollabaugh, 1992). Kopplingen mellan 

uppgifternas kontext och elevernas verklighet och dess betydelse för intresset för fysikämnet 

är även beskriven av Krapp (1999). Om kontexten tangerar elevens verklighet och övriga 

intressen ökar möjligheten för att eleven ska utveckla ett intresse även för fysikämnet. 

3) Ser eleverna någon nytta med de kunskaper de lär sig inom ämnet? 

Tre varianter av denna fråga ställdes för att se om eleverna ser en nytta eller ett värde av 

fysikkunskaperna för kommande studier, kommande arbetsuppgifter eller för fritid. Dessa 

frågor kan dels kopplas till Expectancy-Value-teorin beskriven av Wigfield och Eccles (2000). 

Om eleverna svarar att de inte ser någon nytta för varken studier, kommande arbete eller för 

fritid så ser de troligen ingen nytta alls med studierna i fysik. De saknar alltså ett värde för att 

utföra denna typ av uppgifter. Även typen av motivation kan till viss del bedömas enligt Self-

Determination-teorin. En uppskattad nytta på fritiden bör kunna kopplas till en högre inre 

motivation eller ett intresse för fysik medan enbart nytta för studier eller arbetsliv bör kunna 

ses som yttre faktorer som påverkar motivationen (Deci & Ryan 2000, Krapp 1999). 
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Svarsalternativen var på en sluten form och utformades enligt en Likertskala där eleverna bedömer om 

de håller med om ett påstående på en skala med lika många positiva som negativa svarsalternativ 

(Hagevi & Viscovi 2016). Fem svarsmöjligheter användes där två alternativ var på en negativ skala och 

eleven mer eller mindre motsäger påståendet, ett alternativ var neutralt och två alternativ var positiva 

där eleven i olika grad håller med om påståendet. Ett exempel på fråga från enkäten visas i Figur 3 

nedan och hela enkäten redovisas i Bilaga 2 – Enkätformulär. 

Jag tycker att fysikämnet är intressant?  

Stämmer inte alls  Stämmer delvis    Stämmer helt 

 □  □ □ □ □ 

Figur 3. Exempel på fråga med svar enligt en Likertskala. 

 

Inga frågor anpassades specifikt för att analysera huruvida eleverna omedvetet svarade generellt mer 

positivt på frågorna. I och med detta finns en risk för att så kallat passivt samtycke i samband med 

enkätsvar ger en skev bild av svaren (Ejlertson 2014). Syftet med enkäten var inte att få ett absolut 

värde på motivationen utan istället ett relativt resultat för skillnaden mellan de olika klasserna. Därför 

bör passivt samtycke inte spela någon avgörande roll för den fortsatta utvärderingen av enkätsvaren. 

Inkludering av Teknikämnet 

Skolverkets uppföljning av den nya och reformerade gymnasieskolan i och med LGy11 har visat att 

många elever söker sig till teknikprogrammet för design- och datainriktningarnas skull (Skolverket 

2016). Dessa elevers motivation för, och kunskaper inom exempelvis fysik och matematik är 

begränsade. Därför inkluderades även frågor om teknikämnet i enkäten och dessa frågor utformades 

helt lika som fysik-frågorna. Anledningen till detta var att få svar på en fråga som inte direkt är 

kopplad till studiens syfte utan till för att bättre kunna analysera svaren och eventuella skillnader 

mellan klasserna. Denna fjärde fråga som enkäten försöker besvara, i detta fall om teknikämnet, skulle 

kunna sammanfattas: 

4) Känner eleverna en större motivation för teknikämnet, vilket är det ämne som huvudsakligen 

bör ha styrt deras val av gymnasieprogram? 

I enlighet med Self-Determination Theory (Deci & Ryan 2000) är en inre motivation hos 

eleverna möjlig endast om de själva kunnat påverka sin egen situation på ett bra sätt. Genom 

att de i stor utsträckning själva valt vilket program de ska läsa kan man förvänta sig att deras 

upplevda autonomi är högre inom teknikämnena än för fysik-ämnet, som liksom följt med 

Teknikprogrammet utan att eleverna aktivt valt ämnet. 

De svar som fås från enkäterna och svaren på dessa teknikfrågor kan möjligen fungera som en referens 

för att bättre kunna analysera svaren på fysikfrågorna. Enkäten redovisas i sin helhet i Bilaga 2 – 

Enkätformulär. 
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Bortfall 

Enkäten genomfördes i de två klasser som deltog i studien. I undersökningsklassen som hade en 

anpassad undervisning gick 25 elever medan det i referensklassen gick 29 elever. Vid tillfället för 

enkäten var 24 och 27 elever närvarande i respektive klass och samtliga dessa besvarade enkäten. 

Bortfallet uppdelat per klass var 4 % respektive 7 % och det totala bortfallet var 6 %.  

Två av de inlämnade enkäterna var inte fullständigt besvarade och för dessa ej besvarade frågor 

användes koden 99. Detta interna bortfall motsvarade mindre än 2 % av det totala antalet besvarade 

frågor. Ingen av de inlämnade enkäterna inkluderade dubbla svar på någon fråga (s.k. dubbelkryss). 

Kodning och analys av enkätsvar 

För att kvantitivt kunna analysera enkätsvaren kodades svaren enligt principer beskrivna av Hagevi 

och Viscovi (2016). Samtliga frågor utom två var slutna frågor med svar utformade enligt en Likert-

skala med fem svarsalternativ. Dessa alternativ kodades på en skala från 1 till 5 där ett helt neutralt 

svar gavs koden 3. Två frågor var öppna och svaren på dessa sammanställdes utan någon korrelation 

till övriga svar i enkäten. 

Eventuella skillnader mellan hur klasserna svarade analyserades med ett Pearsons Chi 2-test 

(Ejlertsson 2014). Svaren från enkäten, fråga för fråga, jämfördes mellan klasserna för att se om det 

fanns någon signifikant skillnad (95% konfidensgrad) mellan hur klasserna svarade. Genom att 

ansätta nollhypotesen (H0) att det inte finns någon skillnad mellan klasserna provades 

svarsfrekvensen. Enkätsvaren var på en femgradig skala vilket för denna enkät innebar att vissa 

svarsalternativ hade svarsfrekvensen noll och flera alternativ hade svarsfrekvenser under fem. 

Hypotesprövning med Chi 2-test bör undvikas om svarsfrekvenser är noll eller om en relativt stor 

andel svar (mer än 20 %) har frekvenser under fem. Därför gjordes en logisk sammanslagning av 

svaren. Svar kodade mellan ett och två (negativa svar) parades ihop samtidigt som detsamma gjordes 

för svar kodade mellan fyra och fem (positiva svar). Genom detta fås större svarsfrekvenser för varje 

pool av svar och det är ändå möjligt att se om svaren är övervägande negativa, neutrala (svarskod tre) 

eller övervägande positiva. All statistisk analys gjordes med Microsoft Excel. 

Enkäten var helt anonym och utan identifiering. Det fanns därför ingen möjlighet att i efterhand 

jämföra enskilda enkätsvar med enskilda provbedömningar. 

Etikprövning 

Metoden inkluderar varken fysiska eller psykologiska metoder eller behandlar känsliga uppgifter som 

skulle behöva en etisk granskning enligt etikprövningslagen. Analyser av betyg skedde på klassnivå 

utan koppling till enskilda individer. I samband med enkäten informerades eleverna om syftet med 

enkäten samt att svaren enbart skulle användas för denna studie. Eleverna upplystes även om att 

enkäten var helt anonym samt att det var frivilligt att fylla i enkäten.  

Studien genomfördes därför i enlighet med de forskningsetiska principer som beskrivs av 

Vetenskapsrådet (2002) och inget särskilt krav på etisk granskning enligt lagen om etikprövning (SFS 

2003:460) bedöms föreligga. 
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Resultat 

Detta avsnitt inkluderar resultat och analyser av de enkäter som besvarats och de prov som 

genomförts av eleverna före och efter gruppdiskussionen. Själva undervisningsmomentet med 

gruppdiskussionen dokumenterades inte genom ljudinspelningar eller några andra systematiska 

observationer av hur eleverna arbetade. Detta avsnitt inleds med den enklare utvärdering som lärarna 

genomförde efter momentet med gruppdiskussioner.  

Intryck från gruppövningen 

Det generella intrycket från gruppdiskussionen är att de flesta eleverna var delaktiga och bidrog till att 

lösa gruppens problem under minst 60 minuter av lektionens 90 minuter. Gruppdiskussionen 

genomfördes efter lunch på en måndag då eleverna ibland har svårt att koncentrera sig. I samband 

med traditionella undervisningstillfällen brukar en stor del av räkneövningarna gå till att komma igång 

med räkningen, hitta boken som övningarna står i och att småprata lite om den gångna helgens 

övningar. Vid detta tillfälle upplevdes det dock vara ett markant högre fokus på fysikuppgifterna och 

en stor andel av diskussionerna handlade om det aktuella fysikområdet. På grund av problemens lite 

öppnare frågeställning var eleverna tvungna att först diskutera sig fram till vilket storhet som behövde 

beräknas för att sedan komma fram till vilken fysik som ska användas och om alla uppgifter som 

behövs för att lösa problemet finns tillgängliga i texten. 

Diskussionerna handlade till stor del om den fysik som har undervisats under tidigare lektioner. 

Momentet bidrog därför till att öka förmågan ”att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt 

för att granska och använda information”, så som det står beskrivet i syftet i ämnesplanen för Fysik 

(LGy11). 

Alla grupper löste minst ett problem och någon enstaka grupp hann med tre av de sex problemen. 

Inget av problemen upplevdes som särskilt lätt eller allt för svårt. Samtliga grupper var snabba med att 

välja ett första problem som de ville jobba vidare med och av diskussionerna framgick att kontexten i 

det valda problemet var något som intresserade gruppen. 

Resultat från provbedömningar 

Genomsnittliga meritpoäng för de båda deltagande grupperna och för de två prov som genomfördes 

redovisas i Tabell 2. Fördelningen av provbetyg redovisas även i Figur 4 och Figur 5. Resultatet för det 

första provet, som var det första provet i fysikkursen, betraktades av de undervisande lärarna som 

ganska normalt trots den stora andelen underkända resultat (41 %). Många elever brukar kunna gå in i 

kursen med ganska låga ambitioner och först efter ett prov inse att de behöver lägga tid på att öva inför 

provet. Resultatet efter det andra provet visar följaktligen en halvering av andelen underkända 

provbetyg för båda grupperna. 

Det andra provet skrevs efter att undersökningsgruppen genomfört undervisningsmomentet med 

gruppdiskussioner om kontextrika problem. Båda gruppernas genomsnittliga meritpoäng har ökat 

från det första provet till det andra provet men det är inte möjligt att fastställa någon signifikant 
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skillnad mellan klasserna, varken i termer av absoluta meritpoäng eller förändring av meritpoäng 

mellan proven. 

För en analys av betygsfördelningen med Mann Whitneys U-test ansattes två hypoteser: de två 

klassernas fördelning av betyg är densamma (nollhypotes) och det finns en skillnad mellan 

fördelningen av gruppernas fördelning av betyg (alternativ hypotes). Mann Whitneys U-test gav dock 

inte något belägg för att nollhypotesen kan förkastas och det finns alltså ingen signifikant skillnad 

mellan hur betygen är fördelade i de två studerade grupperna. 

Tabell 2. Genomsnittlig meritpoäng för de två olika deltagande grupperna. Prov 2 skrevs efter att 
undersökningsgruppen hade haft gruppdiskussioner med problemlösning. 

Prov Undersökningsgrupp Referensgrupp 

Prov 1 – Densitet och rörelse 7,7 8,0 

Prov 2 – Krafter 10 10 

 

 

Figur 4. Fördelning av provbetyg vid det första provtillfället. 
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Figur 5. Fördelning av provbetyg efter det andra provtillfället, d.v.s efter att undersökningsgruppen genomfört 
gruppdiskussioner. 

 

Resultat från enkätsvar 

Svaren från enkäten analyserades först genom Pearsons Chi 2-test med en nollhypotes att det inte 

finns någon skillnad mellan klasserna. Svaren från enkäten, fråga för fråga, jämfördes mellan 

klasserna för att se om det fanns någon signifikant (95% konfidensgrad) skillnad mellan hur klasserna 

svarade. Resultaten fråga för fråga, med logisk sammanslagning, är redovisade i Bilaga 3. De högsta 

χ2-värdena var 8.8 (fråga 1), 6.1 (fråga 3), 5.2 (fråga 7) och för övriga frågor var χ2-värdet under 2.4. 

För att kunna förkasta nollhypotesen att det inte finns någon skillnad mellan klasserna krävs χ2-värde 

över det kritiska värdet 5.99, vilket gäller för en svarsfördelning med två frihetsgrader och 

signifikansnivå 0.05. Chi 2-testet, med nollhypotesen att det inte föreligger någon skillnad i hur 

klasserna svarat, visar alltså att nollhypotesen inte kan förkastas för alla frågor utom fråga ett och tre. 

För fråga ett och tre går det att förkasta nollhypotesen och det föreligger en signifikant skillnad mellan 

hur klasserna svarat. 

I fråga ett svarar eleverna på om deras intresse för fysik har ökat eller minskat sedan kursen startade. 

Chi 2-testet visar på en signifikant skillnad i hur klasserna svarat men det är inte därmed möjligt att 

säga att en klass är mer eller mindre intresserad av fysikämnet än den andra. Eleverna i 

undersökningsgruppen svarar dock i högre utsträckning att deras intresse för fysik ökat under kursens 

gång. I referensgruppen är ca 71 % av eleverna neutrala och anser varken att intresset ökat eller 

minskat. I undersökningsgruppen är svaren mer jämt fördelade mellan svarsalternativen och ca 44 % 

svarar att intresset ökat medan 26 % svarar att intresset minskat, se Figur 6. 

I fråga tre svarar eleverna på frågan om fysikuppgifterna är lagom svåra så att de oftast själv eller 

tillsammans med en kamrat klarar att lösa dem. Chi 2-testet visar på en signifikant skillnad i hur 

klasserna svarat och undersökningsgruppen tenderar att svara mer positivt på frågan, se Figur 7. Fler 

elever i undersökningsgruppen anser alltså att de klarar av att lösa fysikuppgifterna jämfört med 

referensgruppen. 
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I tillägg till dessa signifikanta skillnader noterades något större olikhet i hur klasserna svarade för 

fråga sju. I denna fråga svarar eleverna på om deras intresse för teknik har ökat eller minskat sedan 

kursen startade. Chi 2-testet visar inte på en signifikant skillnad i hur klasserna svarat och de två 

grupperna har lika stor andel neutrala och positiva svar men referensgruppen har betydligt fler rent 

positiva svar, se Figur 8. 

  

Figur 6. Fysik-kursen har pågått i tre månader. Under denna tid har mitt intresse för Fysik: 

Minskat (negativt svar kod 1-2), inte ändrats (neutralt svar kod 3), ökat (positivt svar kod 4-

5). χ2=8.8. 

 

Figur 7. De fysikuppgifter jag jobbar med är lagom svåra så att jag själv, eller tillsammans 

med en eller flera kompisar, oftast klarar av att lösa dem. Instämmer inte (negativt svar kod 

1-2), instämmer (positivt svar kod 4-5). χ2=6.1. 
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Figur 8. Teknik-kursen har pågått sedan höstterminen. Under denna tid har mitt intresse för 

ämnet teknik: Minskat (negativt svar kod 1-2), inte ändrats (neutralt svar kod 3), ökat 

(positivt svar kod 4-5). χ2=5.2. 

Utöver de redovisade signifikanta skillnaderna ovan kan enkätsvaren sammanfattas med följande: 

- Uppgifterna som eleverna jobbar med, inom både fysik- och teknikämnet, upplevs i mycket 

stor grad vara verklighetstrogna i båda klasserna. Mer än 93 % av eleverna svarade neutralt 

eller positivt på frågan om uppgifterna var verklighetstrogna. 

- Eleverna ser främst att de kommer ha nytta av sina kunskaper från fysik och teknik i sina 

eventuellt kommande högskolestudier. Mer än 70 % av eleverna svarade positivt på dessa 

frågor (fråga 5a och 10a) medan de positiva svaren för frågan om de kommer ha användning 

för kunskaperna i sitt kommande yrke eller på fritiden var betydligt lägre. Den bedömda 

nyttan av fysikstudierna för fritiden är mycket låg. För de två klasserna bedömer i genomsnitt 

15 % att de kommer ha nytta av fysikkunskaperna på fritiden. Motsvarande siffra för 

teknikämnet är 40 %. 

- Nyfikenheten och intresset för att ta reda på svaret i fysikproblemen som eleverna jobbar med 

upplevs något större i undersökningsgruppen (37 % positiva svar) jämfört med 

referensgruppen (17 % positiva svar). Det är dock ingen signifikant skillnad i fördelningen av 

svaren mellan klasserna på denna fråga. 

Diagram för fördelningen av samtliga enkätsvar är redovisade i Bilaga 3 – Sammanställning av 

enkätsvar. På den öppna frågan om det fanns något område inom fysik eller teknik som eleverna ville 

lära sig mer om var det mestadels blanka svar. De svar som kom in täckte till allra största delen 

områden som kommer senare under fysikkursen eller som delar av andra inriktningskurser i teknik. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att befästa tidigare resultat från försök med gruppdiskussioner och 

arbete med kontextrik problemlösning. I denna diskussionsdel kommer resultaten analyseras för att se 

om de möjligen kan bekräfta eller motsäga tidigare publicerade resultat. Även studiens metodval 

kommer att analyseras. 

Tolkningar av resultatet 

Det är inte möjligt att dra långt gående slutsatser av resultaten från varken enkäten eller 

provbedömningarna som analyserats i denna studie. Undervisningsmomentet med gruppdiskussioner 

och arbete med kontextrika problem genomfördes endast en gång i undersökningsgruppen. Det är 

därför knappast troligt att detta tillfälle skulle kunna medföra kraftiga effekter på elevernas 

kunskapsinhämtning på samma sätt som visats i exempelvis de första studierna av Heller med kollegor 

(Heller, Keith & Anderson, 1991, Heller & Hollabaugh, 1992). Det mest signifikanta resultatet från de 

undersökta parametrarna var ändå att intresset för fysik ökat mer i undersökningsgruppen jämfört 

med referensgruppen. Just möjligheten att kunna utveckla elevernas motivation till ämnet genom att 

arbeta med problem som har en kontext nära elevernas verklighet är en av huvudanledningarna till 

undervisningsmomentet (Heller, Keith & Anderson 1991, Benckert 2007). Det är därför spännande, 

och i linje med det förväntade resultatet, att intresset för fysik ökat mer i undersökningsgruppen 

jämfört med referensgruppen. 

Dock kan det finnas andra orsaker än det nya undervisningsmomentet som bidragit till denna skillnad. 

En orsak kan vara att jag som lärarkandidat undervisat undersökningsgruppen. Med mindre annan 

undervisning än de ordinarie lärarna har jag möjligen kunnat lägga mer tid och engagemang i att 

förbereda lektioner och motivera eleverna för ämnet. En annan orsak skulle kunna vara att klasserna 

består av helt olika elevgrupper eller att lärare faktiskt jobbar på olika sätt. När motsvarande 

utveckling inom teknikämnet analyseras finns tendenser till att referensklassen ökat sitt intresse för 

teknik mer än undersökningsklassen. Även i teknikkursen har båda grupperna följt ungefär samma 

undervisningsplanering och grupperna har haft olika lärare som eventuellt styrt deras intresse i olika 

riktningar. 

Det andra signifikanta resultatet från studien är att undersökningsgruppen, i större utsträckning än 

referensgruppen, bedömer att uppgifterna de jobbar med har en svårighetsgrad som passar dem. Det 

finns dock inget samband mellan detta resultat och provbetyget för de båda grupperna. Det är därför 

knappast troligt undersökningsgruppen verkligen lärt sig mer och därför lättare löser uppgifterna. 

Men, resultatet sammanfaller med att intresset för fysik ökat mer i undersökningsgruppen vilket skulle 

kan tolkas på två olika sätt: 

    1) Genom ett ökat intresse för ämnet blir eleverna mer engagerade i problemlösningen och upplever 

att uppgifterna är lättare. Detta är en tolkning i linje med tidigare forskningsresultat kring intresse och 

inre motivation som förutsäger att ett ökat intresse leder till större uthållighet och ökad förmåga att 

lösa mer komplexa uppgifter (Krapp 1999, Deci & Ryan 2000, Sjöberg 1997). 
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    2) En alternativ tolkning är att eleverna upplever att uppgifterna är lättare och därmed ökar 

intresset eller den inre motivationen för ämnet eftersom det inte förknippas med något allt för 

krångligt och något man inte förstår. Denna tolkning är i linje med Expectancy-Value-teorin där 

elevernas förväntningar på att kunna klara uppgiften har visat sig vara central för motivationen i 

allmänhet (Wigfield & Eccles 2000) och i förlängningen även kan vara betydelsefull för att utveckla en 

inre motivation för exempelvis fysikämnet. Om elevernas självförtroende för att lösa olika typer av 

problem ökar, exempelvis genom den föreslagna undervisningsmetoden, finns goda förutsättningar till 

att även prestationerna kommer att öka (Wigfield & Eccles 2000). 

Även om elevernas arbete under själva undervisningsmomentet inte mättes på ett systematiskt sätt så 

var de båda deltagande lärarna överens om att eleverna var mer fokuserade på uppgifterna än vad som 

är vanligt annars. En anledning till detta skulle kunna kopplas till att grupperna gavs en valfrihet att 

välja olika uppgifter utifrån olika kontexter som skulle kunna intressera åtminstone någon i gruppen. I 

enlighet med Self-Determination Theory ökar detta elevernas autonomi och elevernas motivation kan 

flytta något steg mot att bli mer internaliserat (Deci & Ryan 2000), jämfört med om valfriheten att 

välja uppgift inte funnits. 

Det som studien inte lyckats visa är om elevernas förståelse för fysikaliska fenomen ökar genom 

undervisningsmomentet vilket tidigare studier visat (Antonenko et al. 2011, Jonsson, Gustafsson & 

Enghag 2007, Ogilvie 2009). De jämförelser av provbetyg som gjorts visar inte på några signifikanta 

skillnader mellan undersökningsgruppen och referensgruppen. Även om det skulle vara så att 

gruppdiskussioner och arbete med kontextrika problem skulle öka förståelsen för dessa fenomen är 

det knappast troligt att ett enda undervisningstillfälle skulle ge mätbara resultat i efterföljande prov. 

Om undervisningsmomentet upprepades kontinuerligt genom en hel kurs skulle det möjligen vara mer 

troligt att även provbetyg förbättras om intresset och motivationen för ämnet ökar. 

Metoddiskussion 

Ansatsen för metoden utgår från tidigare forskning och bygger på en hypotes att denna 

undervisningsform förbättrar prestationen inom ämnet. I det perspektivet är ansatsen hypotetiskt 

deduktiv. Metoden kan varken sägas vara rent kvalitativ eller rent kvantitativ. Den utgår i stort från 

kvantitativa data i form av provbetyg, bedömningar och en enkät med huvudsakligen stängda frågor, 

men underlaget kommer att vara relativt litet och flera subjektiva värderingar kommer att krävas för 

att tolka resultaten i slutänden. I likhet med tolkningar av begreppet kvantitativa och kvalitativa 

studier framförda av Rodney Åsberg (Åsberg 2001) och Thorleif Lund (2005) anser jag att det är svårt 

att kalla en studie helt kvalitativ eller kvantitativ då både värderingar och kvantitativa mått oftast 

behövs för att beskriva de data som fås i en studie. 

Nu, när samtliga data är analyserade framgår det ganska klart att omfattningen på studien kanske 

varit för liten för att kunna ge signifikanta skillnader i kunskaper mellan den grupp som har fått den 

föreslagna undervisningen och referensgruppen. I valet mellan olika metoder som kunde användas 

undersöktes även andra alternativa metoder som till exempel analys av ljudinspelningar under 

undervisningsmomentet, intervjuer med ett antal elever eller en metod med enbart uppföljande 

enkäter för att bedöma motivationen. Hade en metod med enbart ljudupptagningar genomförts hade 
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det kanske varit möjligt att på ett rent kvalitativt sätt bekräfta undervisningsmetodens effektivitet. 

Ljudupptagningar skulle kunna visa att eleverna under timmen med gruppdiskussioner samtalat om 

fysik i ett antal minuter och att kvalitén på samtalen varit på en nivå som motsvarar eller överstiger 

kvalitén på samtalen under en mer traditionell lektion. 

Det finns tendenser till att undersökningsgruppen svarat mer positivt på de enkätfrågor som rör 

fysikämnet jämfört med referensgruppen. Det skulle kunna tyda på att undervisningsmetoden har 

positiva effekter för intresset för fysik. Det finns dock en risk att eleverna i undersökningsgruppen 

påverkats av att jag som deras tillfällige lärare i ämnet även var den som delade ut och hanterade 

enkäterna. Även om enkäten besvarades helt anonymt kan man tänka sig att denna grupp medvetet 

eller omedvetet svarar mer positivt (passivt samtycke) för att inte äventyra relationen med läraren 

(Ejlertson 2014). Detta skulle eventuellt ha kunnat undvikas om enkäterna hade delats ut till de 

deltagande klassernas mentorer som i sin tur hanterat utdelning och insamling av enkäterna. 

En av frågeställningarna i studien var att se om förståelsen för fysikaliska fenomen ökar genom det 

föreslagna undervisningsmomentet. Möjligheten att mäta denna förståelse beror mycket på hur själva 

proven utformas. De prov som användes i samband med undervisningen i denna studie var av samma 

karaktär som fysikproven normalt är på skolan och inga särskilda anpassningar gjordes för att mäta 

just förståelsen av fysikaliska fenomen. Proven bestod således av en blandning av enklare frågor om 

begrepp och ett antal räkneuppgifter med koppling till förståelse av fenomenen. För att bättre utreda 

denna frågeställning kanske proven kunde ha anpassats för att ännu effektivare mäta elevernas 

förståelse av fenomenen. 

Studiens relevans för undervisningen 

Den här studien ligger inte helt i forskningens framkant. Motivet har främst varit att försöka bekräfta 

de tidigare framkomna resultaten på en ganska genomsnittlig klass som går första året på gymnasiets 

teknikprogram. Relativt många forskningsprojekt och undersökningar har genomförts tidigare inom 

ämnet och finns rapporterade, bland annat i de artiklar som refererats i början av denna rapport. 

Forskningen kring kontextrik problemlösning i grupp har visat positiva effekter av momentet och det 

har styrkts genom flera oberoende studier. I den aspekten blir relevansen för den här lite mindre 

studien relativt låg. 

En starkt bidragande orsak till att jag velat jobba med denna undervisningsmetod är dock att jag själv 

sällan kommit i kontakt med arbetssättet under min egen skolgång. Jag har känt en nyfikenhet för att 

prova det under lite kontrollerade former och med möjlighet att utvärdera det mer noggrant. En annan 

orsak är en viss ängslan att mina kommande elever ska bidra till fortsatta kommentarer från 

universitetslektorer om att dagens gymnasieelever inte har den kunskap som krävs för 

universitetsstudier inom naturvetenskap. Jag känner en vag rädsla för att mina elever ”flummar” bort 

skolgången genom odefinierade och ineffektiva undervisningsformer. Undervisningsformer där 

gruppdiskussioner och grupparbeten prioriteras före en lite mer strikt exercis med upprepade 

övningar på traditionella och standardiserade räkneuppgifter. Den typ av uppgifter som jag tidigare 

trott ska ge eleverna en trygghet i att kunna lösa olika slags problem inom fysiken. Det vill säga en 

sådan undervisning jag själv fick på gymnasiet och som för mig varit relativt effektiv. 
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Men, utöver de begreppskunskaper och procedurella förmågor eleverna förväntas få i fysikämnet 

beskriver läroplanen för gymnasiet (Lgy11) även andra mer kommunikativa förmågor. I syftet för 

ämnet fysik skriver Skolverket att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin 

”Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda 

information”.  Läroplanens mer generella inledande delar betonar även vikten av att eleverna lär sig 

samarbeta i grupp, att de utvecklar sina sociala förmågor och att de förbereds för ett kommande 

yrkesliv där arbete i olika projektformer är mycket vanligt förekommande och där de kommunikativa 

förmågorna är viktiga (Lgy11). Själv upplever jag att jag under gymnasie- och universitetsstudier på ett 

effektivt och bra sätt lärt mig hantera begrepp och olika slags problemlösning inom framför allt 

matematik och fysik men att jag har svårare för att tala om för andra vad jag kan. Jag vet vad 

fysikaliska begrepp som ”stående våg”, ”vågutbredning” och ”entropi” står för och vad de innebär men 

jag har sällan behövt ta orden i munnen eller behövt beskriva fenomenen för någon annan. Det har 

känts lite som att jag inte behärskat de kunskaper jag haft fullt ut eftersom jag inte varit helt bekväm 

med att beskriva dem i muntligt tal. 

Som tur är för mig, lär jag väl i min kommande roll som lärare få goda anledningar att jobba vidare 

med kommunikationen kring fysikaliska begrepp. För eleven som går gymnasiet nu och som ska ut i 

arbetsliv eller vidare till högskolestudier tror jag dock att det är allt viktigare att kunna kommunicera 

de kunskaper man har. Att kunna sätta ord på sin kunskap borde alltså inte vara nödvändigt bara för 

en inlärning i Vygotskys anda, där språket är ett krav för tänkandet, utan även för det praktiserande 

arbetslivet efter färdiga studier. 

En annan förmåga som gruppdiskussionerna och de kontextrika problemen kan utveckla är ”att 

analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa 

problem” och förmågan ”att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat” 

(LGy11). Genom att styra eleverna mot att inta olika roller i gruppdiskussionen, där en roll är just att 

reflektera och värdera valda strategier för problemlösningen, kan elevernas förmåga att kritiskt 

granska och utvärdera sina arbeten utvecklas (Önder & Silay 2015). Sammantaget medför 

undervisningsmomentet att flera förmågor utöver begreppskunskapen och procedurella 

problemlösningsförmågor bör kunna utvecklas. Samtliga dessa förmågor är beskrivna av Skolverket i 

läroplaner och ämnesplaner. 

Slutord 

Det har inte varit möjligt att enkelt besvara de frågeställningar som ställdes upp tidigare i rapporten. 

Resultaten visar en tendens till att elevernas intresse och motivation för fysik kan höjas genom 

gruppdiskussioner om kontextrika problem men studien är för liten för att klart bekräfta detta. Det har 

heller inte varit möjligt att bekräfta eller förkasta teorin att elevernas förståelse för fysikaliska fenomen 

ökar med det studerade undervisningsmomentet. Arbetet med denna studie har ändå varit intressant 

och givande. Det som påverkat mig mest är förberedelserna och genomförandet av undervisnings-

momentet med gruppdiskussioner och själva utformningen av de kontextrika problemen. Dels var det 

ett kreativt och mycket roligt detektivarbete att hitta kontexter och vinklingar av problemen som 

eleverna kan tänkas vilja lösa. Ju mer genomarbetade och anpassade problemen är för elevgruppen, 

desto intressantare blir de för eleverna att jobba med. Dels var det också en rolig lektion som 
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genomfördes där eleverna jobbade intensivt med problemen och verkligen diskuterade sig fram till 

olika lösningar. Både jag och min handledare på skolan, som var med under denna lektion, bedömde 

att momentet var mycket lyckat och kommer fortsätta att jobba med denna typ av diskussioner i 

framtiden.  
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Bilaga 1 – Kontextrika problem 

Denna bilaga visar en sammanställning av de kontextrika problem som eleverna jobbade med under 

undervisningsmomentet med gruppdiskussioner. Under problemen anges den källa som använts som 

inspiration för texten. Problemformuleringen kan dock vara mer eller mindre omskriven jämfört med 

originalet.  

 

1) Din skrytsamme kusin 

Din polares kusin skryter om att han kastat snöboll och lyckats träffa en skata som satt uppe vid 

klocktornet på rådhuset. Rådhuset är ca 50 m högt och du bedömer att nedre delen av klocktornet där 

skatan satt är cirka 30 m ovanför marken. Kan du på rent fysikaliska grunder förkasta hans skryt 

genom att säga att det är omöjligt att kasta så högt, eller kan han ha haft sån tur… 

Källa: Skolverket (2017) 

 

2) Diplomerad rymdturist 

Du ska snart börja köra turister till månen med din nybyggda rymdfärja. För länge sedan fick sjömän 

och turister ett diplom när man korsade ekvatorn på den tidens seglatser. Nu tänker du att dina 

resenärer ska få ett diplom när de passerar punkten där månens dragningskraft är lika stor som 

jordens dragningskraft. Var på resan kommer du att dela ut diplomen? 

Källa: University of Minnesota (2017). 

 

3) Övningskörning med brorsan 

Du är ute och övningskör tillsammans med din storebror i hans Volvo 740. Du håller noga 

hastighetsbegränsningen (90 km/h). Ute vid flygrakan på Frösön hoppar plötsligt en av Frösöns tama 

älgar ut på vägen men du hinner precis stanna framför älgen. Både du och brorsan pustar ut och ni blir 

samtidigt imponerade av de långa bromsspåren efter hjulen som låste sig. Ni stegar upp längden på 

spåren och kommer fram till att de är 40 m långa. 

Nästa dag när ni är ute med samma bil vill du imponera på brorsan och ökar farten till 120 km/h. 

Naturligtvis hoppar samma dumma älg ut på samma ställe men denna gång hinner du se älgen 20 m 

tidigare. Hinner du stanna även denna gång? 

Källa: Benckert (2007) 

 
  



  28 

 

 

4) Flytthjälp 
 
Du har en kamrat som ska flytta till en ny lägenhet. Han tänker köra sin tvättmaskin på flaket till en 

lastbil. Tvättmaskinen väger 80 kg. ”Tvättmaskinen behöver inte surras fast”, säger din kompis. ”Jag 

ska köra försiktigt.” Du är orolig och funderar över hur det ska gå om din kompis blir tvungen att 

snabbt bromsa in. Hur lång måste bromssträckan för din kompis minst vara för att tvättmaskinen ska 

stå stilla om han kör med en hastighet på 50 km/h på plan mark? Du uppskattar den statiska 

friktionskoefficienten mellan tvättmaskinen och flaket till 0,6. Det vill säga: den bromsande 

friktionskraften är 60 % av tvättmaskinens tyngd. Vilka råd ger du kompisen då du funderat igenom 

det hela en stund? 

Källa: Skolverket (2017) 
 
 
5) Du och morsan krockar i Pilgrimstad 
 
Du åker med mamma till Ikea för att köpa ett nytt skrivbord. I Pilgrimstad kör plötsligt en äldre man 

med keps rakt ut i vägen. Mamma bromsar så att hjulen låser sig på er gamla Peugot men får inte helt 

stopp utan kraschar in i gubbens bil. Ni klarar er alla utan skador men båda bilarna behöver 

kostsamma reparationer. Efteråt vägrar försäkringsbolaget betala ut några pengar eftersom de hävdar 

att din mamma kört för fort på 50-vägen, med hänvisning till de 30 m långa bromsspår som de mätt 

upp efter krocken. 

Eftersom din mamma vet att du pluggar fysik ber hon dig hjälpa henne i sin motbevisning att hon 

”verkligen inte körde för fort”. Du googlar ganska snabbt fram att en rimlig friktionskoefficient för 

låsta däck mot torr asfalt är 0,6. Det vill säga: den bromsande friktionskraften är 60 % av bilens tyngd. 

Kommer resultatet av dina beräkningar kunna hjälpa mamma i striden mot försäkringsbolaget? 

Källa: Benckert (2007) 

 
6) Skoterstunt över Slåttdalsskrevan 
 
Du ska utföra ett skoterstunt i en ny Wallander-deckare. I stuntet 

ska du spela Wallander som hoppar över Slåttdalsskrevan i Höga 

Kusten (se bilden) med en skoter. Innan stuntet måste du tala om 

för filmteamet hur uthoppet ska se ut så att de kan börja förbereda. 

Skrevan är 10 m bred (och 30 m djup…). Vad blir dina instruktioner 

till teamet? Du får själv välja vilken skoter du kör. 

Källa: Benckert (2007)  
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Bilaga 2 – Enkätformulär 
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Bilaga 3 – Sammanställning av enkätsvar 

 

Fråga 1. Fysik-kursen har pågått i tre månader. Under denna tid har mitt intresse för Fysik: 

 

 

Fråga 2: De uppgifter jag jobbar med på fysiklektionerna är verklighetstrogna. 
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Fråga 3: De fysikuppgifter jag jobbar med är lagom svåra så att jag själv, eller tillsammans 

med en eller flera kompisar, oftast klarar av att lösa dem. 

 

 

Fråga 4: När jag läser igenom en uppgift blir jag nyfiken och intresserad av att hitta en 

lösning och ta reda på svaret. 
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Fråga 5a: Jag kommer att få nytta av fysik-kunskaperna från gymnasiet om jag ska studera 

på högskola eller universitet. 

 

 

Fråga 5b: Jag kommer att få nytta av fysik-kunskaperna från gymnasiet i mitt framtida yrke. 
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Fråga 5c: Jag kommer att få nytta av fysik-kunskaperna från gymnasiet på min fritid. 

 

 

Fråga 6: Jag vill lära mig mer om annan fysik än den skolan lär ut. 
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Fråga 7: Teknik-kursen har pågått sedan höstterminen. Under denna tid har mitt intresse för 

ämnet teknik. 

 

 

Fråga 8: De uppgifter jag jobbar med på tekniklektionerna är verklighetstrogna. 
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Fråga 9: De teknikuppgifter jag jobbar med är lagom svåra så att jag själv, eller tillsammans 

med en eller flera kompisar, oftast klarar av att lösa dem. 

 

 

Fråga 10: När jag läser igenom en uppgift blir jag nyfiken och intresserad av att hitta en 

lösning och ta reda på svaret. 
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Fråga 11a: Jag kommer att få nytta av teknik-kunskaperna från gymnasiet om jag ska studera 

på högskola eller universitet. 

 

 

Fråga 11b: Jag kommer att få nytta av teknik-kunskaperna från gymnasiet i mitt framtida 

yrke. 
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Fråga 11c: Jag kommer att få nytta av teknik-kunskaperna från gymnasiet på min fritid. 

 

 

Fråga 12: Jag vill lära mig mer om annan teknik än den skolan lär ut. 

 


